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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθ. Φ.14/179/31630/Γ1 (1)

Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα 
Σχολεία για το σχολικό έτος 2012 − 2013. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141Α/21−6−2012) περί «Ίδρυσης 

και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάργησης 
υπηρεσιών».

β) Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141Α/21−6−2012) περί «Διορισμού 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

γ) Των άρθρων 3, 4, 5, 6 παρ. 2−3, 9 παρ. 2, 13, 14 της υπ’ 
αριθ. 726/17829/14−02−2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
610Β/ 5−3−2012) των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας, Οικονομικών, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά στον «Κα−
θορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την 
εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1234/07 του Συμβουλίου και 
288/2009 της Επιτροπής, σχετικά με την υλοποίηση του σχε−
δίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία».

δ) Του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. .2969/80478 (ΦΕΚ 2169Β/ 
20−7−12) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορά στον κα−
θορισμό περιοχών υλοποίησης του σχεδίου προώθησης 
της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία το σχολικό έτος 
2012−2013.

ε) Του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135Α/5−6−2003)
που αφορά στη «Ρύθμιση θεμάτων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και 
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π».

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθ. 63/2005 Π.Δ. «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α/22−4−2005).

2. Τον Κανονισμό (Ε.Κ): 288/2009 της Επιτροπής (L 
94/8−4−2009) «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρ−
μογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1234/2007 του Συμ−
βουλίου όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης 
για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά 
σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο σχεδίου προώ−
θησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. α) Την παράγραφο 2, περίπτωση γ του άρθρου 24 του 
ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α/30−9−1985) «Δομή και λειτουργία 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες Διατάξεις».

β) Την υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1  (ΦΕΚ 1340Β/16−10−2002)
υπουργική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που αφορά στον «Κα−
θορισμό των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 
των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτο−
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών 
και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των 
συλλόγων των διδασκόντων».

γ) Τα άρθρα 8 και 9 της υπ’ αριθ. Φ.12.1/545/85812/Γ1 (ΦΕΚ 
1280Β/13−9−2005) υπουργική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α που 
αφορά στη «Γενίκευση εφαρμογής του Προγράμματος της 
Ευέλικτης Ζώνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

δ) Το άρθρο 13, παρ. 3, εδ. 6 δ(1) και παρ. 4, εδ. α του 
Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α/13−7−1998).

4. Την από 20−2−2013 υπογραφή Σύμβασης του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και της εταιρείας ΣΠΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται οι όροι και οι 
διαδικασίες για την υλοποίηση του σχεδίου προώθησης 
της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία για το σχολικό 
έτος 2012−2013.
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Άρθρο 2
Στόχοι

Με την εφαρμογή του Σχεδίου προώθησης της κατανά−
λωσης φρούτων στα σχολεία αναμένεται:

1. Η ενίσχυση των θετικών στάσεων των μαθητών ως 
προς τις διατροφικές τους συνήθειες, μέσα από τη συ−
γκεκριμένη, οργανωμένη, παρέμβαση.

2. Η ανάπτυξη επιχειρηματολογίας στο πεδίο της υγιει−
νής διατροφής, μέσω ομαδοσυνεργατικής αλληλεπίδρα−
σης.

3. Η αλλαγή των διαιτητικών συμπεριφορών στην κατεύ−
θυνση της αναχαίτισης του επιδημικού φαινομένου της 
παιδικής παχυσαρκίας.

4. Ο περιορισμός του κόστους της Δημόσιας υγείας.

Άρθρο 3
Ομάδα−στόχος

Το «Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα 
Σχολεία» θα εφαρμοστεί κατά το σχολικό έτος 2012−2013 
στα δημόσια και ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία των Περιφερει−
ών: Ηπείρου (Δ/νσεις Π.Ε.: Άρτας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, 
Πρέβεζας), Θεσσαλίας (Δ/νσεις Π.Ε Καρδίτσας, Λάρισας, 
Μαγνησίας, Τρικάλων), Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης (Δ/
νσεις Π.Ε.: Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης), Δυτ. 
Μακεδονίας (Δ/νσεις Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, 
Φλώρινας), Βορείου Αιγαίου (Δ/νσεις Π.Ε.: Λέσβου, Σάμου, 
Χίου), Δυτικής Ελλάδας (Δ/νσεις Π.Ε.: Αιτωλ/νίας, Αχαΐας, 
Ηλείας), Ιονίων Νήσων (Δ/νσεις Π.Ε. Ζακύνθου, Κέρκυρας, 
Κεφ/νίας, Λευκάδας), Κρήτης (Δ/νσεις Π.Ε.: Ηρακλείου, Λα−
σιθίου Ρεθύμνης, Χανίων), Νοτίου Αιγαίου (Δ/νσεις Π.Ε.: 
Δωδεκανήσου, Κυκλάδων), Πελοποννήσου (Δ/νσεις Π.Ε.: 
Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Λακωνίας) 
και στις Περιφερειακές Ενότητες: Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, 
Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτα−
νίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

Άρθρο 4
Περίοδος υλοποίησης

Ως περίοδος υλοποίησης του «Σχεδίου Προώθησης της 
Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία» ορίζεται το χρονικό 
διάστημα Μάρτιος έως Ιούνιος 2013.

Άρθρο 5
Συνοδευτικά μέτρα

Ως συνοδευτικά μέτρα ορίζονται οι στρατηγικές που 
πρόκειται να υιοθετηθούν ώστε να διασφαλιστεί η επιτυ−
χής εφαρμογή του Σχεδίου. Τα μέτρα αυτά εστιάζουν στη 
βελτίωση των γνώσεων της ομάδας−στόχου, όσον αφορά 
στις υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Κάθε σχολείο, που 
συμμετέχει στο πρόγραμμα, επωφελείται από τα παρακά−
τω συνοδευτικά μέτρα τα οποία καλείται να υλοποιήσει. 
Ειδικότερα:

α) Διαγωνισμός αφίσας για τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις των 
Δημοτικών Σχολείων και Διαγωνισμός σύντομου προωθη−
τικού κειμένου για τις Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις των Δημοτικών 
Σχολείων. Οι λεπτομέρειες του Διαγωνισμού θα καθορι−
στούν με σχετική εγκύκλιο που θα εκδοθεί από τη Δ/νση 
Σπουδών Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α (άρθρο 6).

β) Προαιρετική οργάνωση εκδηλώσεων – ομιλιών προς 
τους μαθητές και τους Γονείς και Κηδεμόνες αυτών, ανα−
φορικά με τους στόχους του προγράμματος (άρθρο 2).

γ) Προαιρετικές επισκέψεις των μαθητών σε Εγκαταστά−
σεις Οργανώσεων Παραγωγής, Δημοτικές Αγορές, Αγροτι−
κούς Συνεταιρισμούς και Συσκευαστήρια, Τυποποιητήρια, 
Χυμοποιεία οπωροκηπευτικών .

Άρθρο 6
Αρμόδια Στελέχη Εκπαίδευσης
για την υλοποίηση του Σχεδίου

Το «Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα 
Σχολεία» θα υλοποιηθεί με ευθύνη των οικείων Περιφερει−
ακών Διευθυντών Εκπ/σης, των Προϊσταμένων Επιστημονι−
κής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε., των Διευθυντών 
Π.Ε., των αρμοδίων Σχολικών Συμβούλων Δημ. Εκπ/σης, 
των Διευθυντών και του διδακτικού προσωπικού των Δη−
μοτικών Σχολείων.

Ειδικότερα:
α) Οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπ/σης εποπτεύουν και 

παρακολουθούν την υλοποίηση του Σχεδίου, αναφέρουν 
τυχόν προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα των προ−
ϊόντων στις κατά τόπους αρμόδιες επιτροπές ποιοτικού 
ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων και συστήνουν τις δύο (2) τριμελείς επιτροπές της 
οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης, αναφορικά με τους 
διαγωνισμούς του άρθρου 5 (συνοδευτικά μέτρα).

β) Οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Κα−
θοδήγησης Π.Ε. συμμετέχουν στις δύο (2) τριμελείς επιτρο−
πές της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης, αναφορικά 
με τους διαγωνισμούς του άρθρου 5 (συνοδευτικά μέτρα).

γ) Οι Διευθυντές Π.Ε. εποπτεύουν και παρακολουθούν 
την υλοποίηση του Σχεδίου στα σχολεία περιοχής ευ−
θύνης τους και συστήνουν μία (1) τριμελή επιτροπή στην 
οικεία Δ/νση Π.Ε., αποτελούμενη από δύο (2) εκπαιδευτι−
κούς ΠΕ 70 και έναν (1) εκπαιδευτικό ΠΕ 08, αναφορικά με 
τους διαγωνισμούς του άρθρου 5 (συνοδευτικά μέτρα).

δ) Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δημ. Εκπ/σης έχουν την ευθύ−
νη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού της ενημέρωσης των 
εκπαιδευτικών περιοχής ευθύνης τους, προκειμένου, στο 
πλαίσιο έξι (6) διδακτικών ωρών της Ευέλικτης Ζώνης, να 
υλοποιηθεί πρόγραμμα υγιεινής διατροφής, αναφορικά 
με το άρθρο 2 −Στόχοι του Προγράμματος και να πραγ−
ματοποιηθούν οι διαγωνισμοί του άρθρου 5. Επιπλέον, 
αυτοί οι οποίοι θα οριστούν από τον οικείο Περιφερει−
ακό Δ/ντή Εκπ/σης συμμετέχουν στις δύο (2) τριμελείς 
επιτροπές της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης.

ε) Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων: 1) σε ειδική 
συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων εισηγούνται τα 
μέλη δύο (2) τριμελών επιτροπών, ως ακολούθως:

1α) Πρώτη τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τρεις 
(3) εκπαιδευτικούς, η οποία θα επιλέξει την καλύτερη αφί−
σα και το καλύτερο γραπτό, σύμφωνα με το άρθρο 5, στην 
οποία, εφόσον υπάρχει εκπαιδευτικός Π.Ε. 08, συμμετέχει 
υποχρεωτικά.

1β) Δεύτερη τριμελής επιτροπή, στην οποία οι ίδιοι προ−
εδρεύουν υποχρεωτικά, που θα είναι υπεύθυνη για την 
παραλαβή των προϊόντων.

2) Συμπληρώνουν και υπογράφουν το «Πρωτόκολλο 
παράδοσης − παραλαβής οπωροκηπευτικών στο Δημο−
τικό Σχολείο» (Υπόδειγμα 1), το οποίο αφού συμπληρώ−
σουν εις τριπλούν, αποστέλλουν ένα (1) αντίγραφο στον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε , ένα (1) παραδίδουν στον εκπρόσωπο του 
φορέα εκτέλεσης και ένα (1) διατηρούν στο αρχείο του 
σχολείου τους.

3) Τηρούν το «Δελτίο παραλαβής και διανομής του προϊό−
ντος» (Υπόδειγμα 2), το οποίο αφού συμπληρώσουν εις τρι−
πλούν, αποστέλλουν ένα (1) αντίγραφο στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, 
ένα (1) παραδίδουν στον εκπρόσωπο του φορέα εκτέλεσης 
και ένα (1) διατηρούν στο αρχείο του σχολείου τους.

4) Συμπληρώνουν και υπογράφουν το «Δελτίο παραλα−
βής και διανομής επικοινωνιακών μέτρων» (Υπόδειγμα 3),
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το οποίο αφού συμπληρώσουν εις τριπλούν, αποστέλ−
λουν ένα (1) αντίγραφο στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευ−
τικής, ένα (1) παραδίδουν στον εκπρόσωπο του φορέα 
εκτέλεσης και ένα (1) διατηρούν στο αρχείο του σχολείου 
τους.

στ) Ο Σύλλογος διδασκόντων:
1) στην ειδική συνεδρίαση ορίζει τους εκπαιδευτικούς 

της πρώτης τριμελούς επιτροπής, η οποία θα επιλέξει 
την καλύτερη αφίσα και το καλύτερο γραπτό, σύμφωνα 
με το άρθρο 5.

2) ορίζει τους εκπαιδευτικούς της δεύτερης τριμελούς 
επιτροπής, η οποία με πρόεδρο το Δ/ντή της σχολικής 
μονάδας παραλαμβάνει το τελικό προϊόν από τον εκπρό−
σωπο του φορέα εκτέλεσης, το διανέμει μαζί με τα επι−
κοινωνιακά μέτρα στην ομάδα−στόχο και μεριμνά για την 
ανάρτηση της συνοδευτικής αφίσας σε εμφανές σημείο 
του σχολείου.

Άρθρο 7
Παραρτήματα− Υποδείγματα

Τα παρακάτω παραρτήματα− υποδείγματα προσαρτώ−
νται στην παρούσα Απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής:

1) Παραρτήματα:
Παράρτημα 1 – Αποδέκτες.
2) Υποδείγματα.
Υπόδειγμα 1 − Πρωτόκολλο παράδοσης −παραλαβής οπω−

ροκηπευτικών στο Δημοτικό Σχολείο.
Υπόδειγμα 2 − Δελτίο παραλαβής και διανομής του προ−

ϊόντος.
Υπόδειγμα 3 − Δελτίο παραλαβής και διανομής επικοι−

νωνιακών μέτρων.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης να αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσης αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Α΄/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−
ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ 34 3.554
ΔΡΑΜΑΣ 46 5.796
ΕΒΡΟΥ 59 8.179
ΚΑΒΑΛΑΣ 72 8.402
ΞΑΝΘΗΣ 39 5.844
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 174 6.394

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ 78 9.395
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 15 1.548
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 31 2.709

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 46 3.274

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ 77 9.762
ΚΙΛΚΙΣ 43 4.669
ΠΕΛΛΑΣ 117 8.871
ΠΙΕΡΙΑΣ 66 8.348
ΣΕΡΡΩΝ 81 9.428
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 65 7.093

ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ 76 6.304
ΣΑΜΟΥ 36 2.336
ΧΙΟΥ 33 2.992

Α  ΖΩΝΗ                                      1.188         114.898

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 111 12.412
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 62 6.262
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 114 7.271
ΛΑΡΙΣΑΣ 127 18.126

ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 71 7.036
ΕΥΒΟΙΑ 131 12.992
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 20 779
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 71 8.760
ΦΩΚΙΔΑΣ 24 1.736

ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΑΡΤΑΣ 58 3.574
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 99 8.782
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 37 3.353
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 20 2.509

ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 87 8.225
ΔΩΔΕΚΑΝΗ−
ΣΟΥ 109 14.340

Β  ΖΩΝΗ                                       1.141         116.157

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΙΑΣ 169 19.538
ΑΙΤΩΛΟΑ−
ΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 166 13.817

ΗΛΕΙΑΣ 101 8.996

ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 57 6.322
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 23 2.925
ΚΕΦΑΛΛΗ−
ΝΙΑΣ 22 2.446

ΛΕΥΚΑΔΟΣ 13 1.416

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 52 6.007
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 73 9.300
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 47 4.488
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 70 9.514
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 51 4.839

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 165 22.061
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 45 4.961
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 56 6.081
ΧΑΝΙΩΝ 83 10.899

Γ  ΖΩΝΗ                                       1.193         133.610

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ ΖΩΝΗ: 3.522 364.665

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 6 Μαρτίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθ. Φ.30316/2097/74 (2)
Διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συ−

νέδριο στην έδρα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 
Υπαλλήλων για τις οικονομικές χρήσεις 2005−2010. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του «Κώ−

δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα» (Α, 98).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 85/2012 (Α, 141) «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ/γμα 88/2012. (Α. 
143) «Τροποποίηση του Π.Δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 372/1995 (Α. 201) «Μεταφορά 
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 
Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσε−
ων στο Υπουργείο Εργασίας και του Π.Δ/τος 213/1992 (Α. 
102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 86/2012 (Α, 141) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών και 
του Π.Δ/τος 90/2012 (Α, 144) «Διορισμός Υπουργού και Υφυ−
πουργών».

5. Του Ν.Δ/τος 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δίκαιου (Α. 204),

6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 25 και του άρ−
θρου 33 του Π.Δ/τος 774/1980 «Περί κωδικοποιήσεως εις 
ενιαίο κείμενο των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών 
διατάξεων» (Α. 189).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Π.Δ/τος 422/81 «Περί 
κωδικοποιήσεως των περί ΜΤΠΥ διατάξεων» (Α,114).

8. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.2386/96 
«Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων 
και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις» (Α. 43) 
όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 12 του ν.2443/96 «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
του τελωνειακού κώδικα και άλλες διατάξεις» (Α. 265).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4024/2011 «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015» (Α, 226).

10. Την απόφαση του Δ.Σ του ΜΤΠΥ κατά την 6η συνεδρί−
ασή του της 22/2/2012 με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 
κατασταλτικού ελέγχου από υπαλλήλους του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες του 
Ταμείου.

11. Τη σύμφωνη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως 
διατυπώνεται στα πρακτικά της 16ης Γενικής Συνεδρία−
σης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 19ης 
Σεπτεμβρίου 2012.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη ποσού 3.200.00 ευρώ περίπου, για την 
υπερωριακή αποζημίωση των υπαλλήλων του Ελεγκτι−
κού Συνεδρίου, προκειμένου να προβούν στη διενέργεια 
επιτόπιου ελέγχου για τις χρήσεις 2005−2010, η οποία θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΜΤΠΥ. για την αντιμετώ−
πιση της οποίας έχουν εγγραφεί οι ανάλογες πιστώσεις, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τα προβλεπόμενα από τις 
σχετικές διατάξεις στην έδρα του ΜΤΠΥ, για τις οικονο−
μικές διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2005−2010. επειδή 
συντρέχουν ειδικοί λόγοι που καθιστούν δυσχερή τη μετα−
φορά και παραμονή των βιβλίων και πρωτοτύπων στοιχεί−
ων με τα παραστατικά τους στα γραφεία των αρμοδίων 
οργάνων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα οποία κρίνεται 
ότι πρέπει να παραμείνουν στις υπηρεσίες του Ταμείου.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Μαρτίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ   

F
 Αριθ. Υ10β/Γ. Π. οικ. 22960 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Εθνι−

κού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας για το έτος 2013. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/85/Α) όπως τρο−

ποποιήθηκε με το αρ. Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/22−4−05/Α) «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του Π. Δ. 95/2000 
( Φ.Ε.Κ. 76/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας».

2. Τις διατάξεις του Ν.1316/83 (ΦΕΚ 3/11−01−83/Α) «Ίδρυση, 
Οργάνωση και Αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει σήμερα, διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/89 (ΦΕΚ 68/Α/7−3−89) «Ορ−
γανισμός του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/11 (ΦΕΚ 
226/27−10−11/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες δια−
τάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσι−
ονομικής στρατηγικής 2012 − 2015», όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 6 του άρθρου 32 του Ν. 4038/12 (ΦΕΚ 14/2−2−12/
Α΄), την παρ. 2 του άρθρου 16 και την παρ. 2 του άρθρου 
32 του Ν. 4058/12 (ΦΕΚ 63/22−3−12/Α΄) και τις παρ. 1 και 13 
του άρθρου 45 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11−4−12/Α΄)

5. Την υπ’ αριθ. Υ47/3−7−12 (ΦΕΚ 2105/2012/Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά».

6. Την υπ’ αριθ. 101/02−01−2013 απόφαση Προέδρου Δ.Σ./
Ε.Ο.Φ. «Έγκριση σκοπιμότητας υπερωριακής απασχόλησης 
εργασίας υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων»

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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7. Το υπ’ αριθ. 3535/15−01−2013 Διαβιβαστικό έγγραφο του 
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

8. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(204.000,00 €) σε βάρος της πιστώσεως του προϋπολο−
γισμού εξόδων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, (ΚΑΕ 
0261) οικονομικού έτους 2013, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απογευματινή μηνιαία υπερωριακή 
απασχόληση για εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) υπαλλή−
λους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας διαφόρων κλάδων 
και ειδικοτήτων που υπηρετούν στον Εθνικό Οργανισμό 
Φαρμάκων, έως τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες (36.800) 
ώρες συνολικά , οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι 
(20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο, από τη δημοσίευση 
της παρούσης μέχρι και 31/12/2013. Η υπερωριακή απα−
σχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων κρίνεται αναγκαία 
λόγω της σοβαρής μείωσης του υπηρετούντος προσω−
πικού, των αυξημένων υποχρεώσεων που έχει ο Ε.Ο.Φ 
και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία 
των Υπηρεσιών. Ο Ε.Ο.Φ. έχει επιφορτιστεί με το κρισι−
μότατο έργο της προάσπισης της δημόσιας υγείας και 
της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος από την 
εισαγωγή, παραγωγή και γενικό τη διάθεση στην αγορά 

μέχρι τον τελικό καταναλωτή, των προϊόντων αρμοδιό−
τητας του ( φάρμακα ανθρώπινα − κτηνιατρικά, τρόφιμα 
ειδικής διατροφής, συμπληρώματα, ιατρικά βοηθήματα, 
καλλυντικά κλπ.). Ο Ε.Ο.Φ. είναι η αρμόδια αρχή έναντι 
της Κοινότητας για όλα τα προϊόντα της αρμοδιότητας 
του, που πραγματοποιεί τις εναρμονίσεις της Κοινοτι−
κής νομοθεσίας σε όλα τα όργανα και τις Επιτροπές 
της Κοινότητας. Η υπερωριακή απασχόληση θα πραγ−
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και πέραν του 
υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας και μέχρι τις 22.00 μη 
δυναμένης να υπερβεί τις 20 ώρες ανά υπάλληλο και 
ανά μήνα για το έτος 2013.

Η κατανομή των ωρών ανά υπάλληλο, ο ορισμός υπευ−
θύνων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγμα−
τοποίησης των υπερωριών, καθώς και η περιγραφή των 
συγκεκριμένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν, θα 
γίνει με αποφάσεις του Προέδρου του ΔΣ του Ε.Ο.Φ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr




