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                                 -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ-  
       ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ                       
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αθήνα,  08 ∆εκεµβρίου 2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ     Αρ. Πρωτ. :  5689/155586 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                             
∆/ΝΣΗ ΠΑΠ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ∆Η 
Πληροφορίες: Α.Μακρή 
                        Ο.Παπακυριακοπούλου 
Τηλέφωνο: 210 212 4209, 4518 
Email: ax2u210@minagric.gr 
           ax2u269@minagric.gr 
 
 
 
     
ΘΕΜΑ : «Καθορισµός των αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των 
Κανονισµών (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,  (ΕΚ) 
288/2009 της Επιτροπής και (ΕΕ) 500/2014 της Επιτροπής, σχετικά µε την υλοποίηση του 
σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία» 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ,  

 
 
Έχοντας υπόψη : 
 
1. Τις διατάξεις : 
α) Του άρθρου 62 παρ. 2, του Ν. 4235/2014 «∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και 
της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων.» (Α΄ 32). 
β) Του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135) περί «ρύθµιση θεµάτων ΟΠΕΚΕΠΕ και ΟΠΕΓΕΠ» 
γ) των άρθρων 21 και 22 του ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄247), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 4270/2014 «Αρχές 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ισχύει. 
δ) Του ν.4235/2014 «∆ιοικητικά ∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της 
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων» (Α΄32) 
ε) Του ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα 
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».  (Α΄160) 
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που 
τέθηκε σε ισχύ µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).  
ζ) του Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194)  
η) Του Π.∆. 89/2014 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
Α΄134) 
θ) Του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
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προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 
2005» (Α΄64) 
ι) Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Α΄150) 
 
 
2. Τους Κανονισµούς: 
α) (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 347/20-12-2013)  «για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007 του Συµβουλίου 
β) (ΕΚ) 288/2009 της Επιτροπής (L 94/8-4-2009) «για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων 
εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση 
κοινοτικής ενίσχυσης για την προµήθεια οπωροκηπευτικών, µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών και 
προϊόντων µπανάνας στα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
γ) (ΕΕ)  500/2014 της Επιτροπής που συµπληρώνει τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
288/2009 της Επιτροπής όσον αφορά τη χορήγηση ενίσχυσης για συνοδευτικά µέτρα στο πλαίσιο 
καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία. 
δ) (ΕΕ) 221/2014 της Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 288/2009 
ε) (ΕΚ) 2220/1985 «περί καθορισµού λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα 
γεωργικά προϊόντα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 
3.  
α) Την αριθ. Υ48/09-07-2012 (ΦΕΚ 2105/Β) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός 
αρµοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού οικονοµικών Χ.Σταϊκούρα» 
β) Τις αριθ. 35130/739/9-8-2010 (Β΄1291) και αριθµ. Π1/3305/3.11.2010 (Β΄1789) υ.α. 
 
4. Την αριθ. 2/47672/∆ΠΓΚ/10-07-2014 Απόφαση περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης. 
 
5. Το αριθµ. 102717/15.7.2014 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
 
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται, για το έτος 2015, 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισµού ύψους 4.483.600,00 ευρώ περίπου, η οποία θα 
καλυφθεί από ενωσιακή χρηµατοδότηση µέχρι του ποσού του 3.143.600,00 ευρώ και θα βαρύνει 
τον ΕΛΕΓΕΠ και κατά το υπόλοιπο µέρος (1.340.00,00 ευρώ), από τις πιστώσεις του Π/Υ του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 5423).  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Άρθρο 1 
 

Σκοπός 
Με την παρούσα απόφαση, καθορίζονται τα αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή 
των άρθρων 23 και 217 του Κανονισµού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, του Κανονισµού (ΕΚ) 288/2009 της Επιτροπής και του Κανονισµού 500/2014 της 
Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σχετικά µε την υλοποίηση του σχεδίου 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία.  

 
 

Άρθρο 2 
 

Στόχοι εθνικής στρατηγικής 
Η εφαρµογή του Σχεδίου στοχεύει: 

.  
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1. Στη διαρκή αύξηση του µεριδίου των οπωροκηπευτικών στο διαιτολόγιο των παιδιών στο 
στάδιο της διαµόρφωσης των διατροφικών συνηθειών τους.  

2. Στην αύξηση της βραχυπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης κατανάλωσης οπωροκηπευτικών 
και στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών.  

3. Στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ιδίως τη σταθεροποίησης των 
αγορών και τη διασφάλιση του εφοδιασµού τόσο στο παρόν όσο και στο µέλλον. 

 
 

Άρθρο 3 
 

Οµάδα στόχος 
Το «Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία» για το σχολικό έτος 2014-

2015 θα εφαρµοστεί σε µαθητές των δηµόσιων και ιδιωτικών δηµοτικών σχολείων της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ∆υτικής 
Ελλάδας, ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Ηµαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. 
 

 
Άρθρο 4 

 
Περίοδος υλοποίησης 

Περίοδος υλοποίησης του «Σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία»  
ορίζεται το σχολικό έτος 2014-2015. 

 
 

Άρθρο 5 
 

Επιλέξιµα προϊόντα 
1. Τα προϊόντα που  δύνανται να διατεθούν στα σχολεία έχουν εγκριθεί µε το αριθ. Υ1/Γ.Π. 

116370/9-11-2011 έγγραφο του  Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι:  
 

µήλα, 
αχλάδια, 
πορτοκάλια, 
µανταρίνια, 
σταφύλια, 
ροδάκινα, 
νεκταρίνια, 
βερίκοκα, 
ντοµάτα  τύπου cherry, 
αγγουράκια, 
φυσικός χυµός πορτοκάλι, 
φυσικός χυµός ροδάκινο, 
φρουτοσαλάτα σε φυσικό χυµό φρούτου. 

2. Από τα ανωτέρω, τα νωπά προϊόντα προέρχονται από καλλιέργειες στις οποίες 
εφαρµόζεται σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης σύµφωνα µε το εθνικό πρότυπο agro 2 
ή άλλο πρωτόκολλο παραγωγής γεωργικών προϊόντων αναγνωρισµένο από το Εθνικό 
Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆) και είναι τουλάχιστον ποιοτικής κατηγορίας I. 

3. Όλα τα προϊόντα εµπεριέχονται σε ατοµική συσκευασία µε κατάλληλο για τρόφιµο περιέκτη 
και έτοιµα προς άµεση κατανάλωση.  

4. Η επιλογή των προϊόντων που διανέµονται κάθε φορά γίνεται µε βάση την εποχικότητα και 
τη διαθεσιµότητα τους κατά τη χρονική περίοδο υλοποίησης του σχεδίου. 
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Άρθρο 6 
 

   Αρµόδιες αρχές  για την εφαρµογή του Σχεδίου 
Η υλοποίηση του «Σχεδίου προώθησης φρούτων στα σχολεία» πραγµατοποιείται µε ευθύνη των 
Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υγείας.  
Ειδικότερα: 

1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), εποπτεύει και 
παρακολουθεί την υλοποίηση του Σχεδίου, καθορίζει τη διαδικασία επιλογής των φορέων 
εκτέλεσης, αξιολόγησης και εκτέλεσης των συνοδευτικών µέτρων του Σχεδίου. Ως αρχή 
επαφής µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζεται το Τµήµα Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών της 
∆/νσης ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής.  

2. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου καθορίζει 
τη διαδικασία από την παραλαβή των προϊόντων στα σχολεία έως και τη διάθεση τους 
στους µαθητές καθώς και ενηµερώνει σχετικά τους υπευθύνους των σχολείων.  

3. Το Υπουργείο Υγείας εγκρίνει τον κατάλογο των προϊόντων που διανέµονται στην οµάδα 
στόχο. Επιπλέον σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δύναται να συµµετέχει στην υλοποίηση των 
συνοδευτικών µέτρων του σχεδίου. 
 

 
 

Άρθρο 7 
 

Φορείς εκτέλεσης, αξιολόγησης και εκτέλεσης των συνοδευτικών µέτρων του Σχεδίου - 
∆ιαγωνισµοί 

1. Φορέας εκτέλεσης του Σχεδίου και των µέτρων - δραστηριοτήτων επικοινωνίας είναι 
οποιοσδήποτε δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας που επιλέγεται µε τη διενέργεια διαγωνισµού. 

2. Φορέας εκτέλεσης της αξιολόγησης της υλοποίησης του Σχεδίου, είναι οποιοσδήποτε δηµόσιος 
ή ιδιωτικός φορέας που επιλέγεται µε την διενέργεια διαγωνισµού. 

3. Φορέας εκτέλεσης των συνοδευτικών µέτρων, είναι οποιοσδήποτε δηµόσιος ή ιδιωτικός 
φορέας που επιλέγεται µε τη διενέργεια διαγωνισµού. 

4. Για ανάδειξη του φορέα ή των φορέων της παρ. 1, προκηρύσσεται µε διακήρυξη του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµόσιος ανοικτός  διαγωνισµός υποβολής των αιτήσεων 
συµµετοχής και των προσφορών. 

5. Για την ανάδειξη του φορέα ή των φορέων των παρ. 2 και 3, ανάλογα µε το ύψος της δαπάνης, 
διενεργείται είτε πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, είτε 
εγχώριος ανοικτός διαγωνισµός µε διακήρυξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων. 

6. Σύµφωνα µε τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, αρµόδιες υπηρεσίες για τη διενέργεια των 
διαγωνισµών καθώς και για την εφαρµογή και τον έλεγχο του σχεδίου έως την αναγνώριση και 
εκκαθάριση του φακέλου πληρωµής, ορίζονται οι υπηρεσίες του  Οργανισµού Πληρωµών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων  (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).  

7. Οι συµβάσεις µε τους ανάδοχους συνάπτονται µε τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως εντολοδόχο του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αποφασίζει σε κάθε 
στάδιο των διαγωνισµών και προβαίνει επίσης σε έκδοση κατακυρωτικών αποφάσεων. 

 
 

Άρθρο 8 
 

Εγγυήσεις 
1. Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς για την ανάδειξη του φορέα ή των φορέων εκτέλεσης  

του «Σχεδίου προώθησης φρούτων στα σχολεία» και των µέτρων-δραστηριοτήτων 
επικοινωνίας, για την ανάδειξη του φορέα ή των φορέων εκτέλεσης της αξιολόγησης της 
υλοποίησης του σχεδίου και για την ανάδειξη του φορέα ή των φορέων εκτέλεσης των 
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συνοδευτικών µέτρων καταθέτουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο 
διαγωνισµό υπέρ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, ενώ ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι των έργων καταθέτουν 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

2. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει σε µερική ή ολική  αποδέσµευση των εγγυητικών επιστολών της 
παραγράφου 1, σύµφωνα µε την κοινοτική και εθνική κείµενη νοµοθεσία. Ειδικότερα όσον 
αφορά την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, προβαίνει στις ανωτέρω πράξεις µε εισήγηση 
της αρµόδιας ∆/νσης Άµεσων Ενισχύσεων & Αγοράς - Τµήµα Λειτουργίας Αγοράς & 
Εφαρµογής Παρεµβάσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. βάσει της εξελικτικής πορείας του έργου και 
των υφιστάµενων πορισµάτων ελέγχου. 

 
 

 

 
Άρθρο 9 

 
Παρακολούθηση 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Καν. (ΕΚ) 288/2009 η παρακολούθηση του Σχεδίου για κάθε έτος 
υλοποίησης του, πραγµατοποιείται από  το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σε 
συνεργασία µε την αρµόδια ∆/νση Άµεσων Ενισχύσεων & Αγοράς - Τµήµα Λειτουργίας Αγοράς 
& Εφαρµογής Παρεµβάσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
 

2. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων µεριµνά για τη διαδικασία της παραλαβής και 
διάθεσης των προϊόντων στην οµάδα στόχο. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον: 

α) Τον ορισµό των υπεύθυνων κάθε σχολείου για την παραλαβή των προϊόντων από τον 
εκπρόσωπο του φορέα εκτέλεσης. 

β) Τη συµπλήρωση και υπογραφή των:   
      β.1 «Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής Οπωροκηπευτικών και µέτρων-
δραστηριοτήτων επικοινωνίας στο ∆ηµοτικό Σχολείο».. 

      β.2 «Πρωτόκολλο Υλοποίησης συνοδευτικών µέτρων στο ∆ηµοτικό Σχολείο» 
     όπως αυτά θα καθορίζονται µε Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

γ)  Τη διανοµή του τελικού προϊόντος και την υλοποίηση των συνοδευτικών      
      µέτρων στην οµάδα στόχο. 
δ)  Τη µέριµνα για την ανάρτηση της αφίσας σε εµφανές σηµείο του σχολείου. 

 
 

Άρθρο 10 
 

Έλεγχοι 
Για την υλοποίηση του Σχεδίου πραγµατοποιούνται έλεγχοι σύµφωνα µε τις διατάξεις των Καν(ΕΚ) 
396/2005 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του Καν(ΕΚ) 
288/2009 και (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  
 

 

Άρθρο 11 
 

Κυρώσεις 
Οι κυρώσεις εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 288/2009 της Επιτροπής, 
όπως ισχύει, του Π.∆. 60/2007, του Π.∆. 118/2007 και του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α/11/02/2014), 
καθώς και των εφαρµοστικών διατάξεων που απορρέουν από αυτόν.  
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Άρθρο 12 
 

Παράρτηµα 

Το παράρτηµα Ι (ενδεικτικός κατάλογος των συνοδευτικών µέτρων) προσαρτάται στην παρούσα 
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 

 
Άρθρο 13 

 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 
 
              
 
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                     ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                                                                        
                                                                                                                                                                                                  
 
 
Χ.ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ        ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ 
     
 
 
 
 
 
Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ                     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                         
ΥΓΕΙΑΣ        ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                        
                                                        & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                      
                                                                             
                                                                                                              
                                                                                                                                       
 
ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ                         Γ.ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

 
 

1. ∆ιοργάνωση µαθηµάτων γευσιγνωσίας, διοργάνωση και διατήρηση  µαθηµάτων κηπουρικής, 

διοργάνωση επισκέψεων σε αγροκτήµατα και παρόµοιες δραστηριότητες µε σκοπό να φέρουν 

τα παιδιά σε επαφή µε τη γεωργία, όπως: 

1.1 Επισκέψεις των µαθητών σε αγροκτήµατα για να γνωρίσουν τον τρόπο καλλιέργειας 

και παραγωγής των φρούτων και λαχανικών 

1.2  ∆ηµιουργία σχολικών κήπων 

 

2. Μέτρα που αποσκοπούν στην εκπαίδευση των παιδιών σχετικά µε τη γεωργία, τις υγιεινές 

διατροφικές συνήθειες και τα περιβαλλοντικά θέµατα που συνδέονται µε την παραγωγή, τη 

διανοµή και την κατανάλωση οπωροκηπευτικών, όπως:  

2.1 Οργάνωση θεατρικών παραστάσεων 

2.2 ∆ιοργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων για παιδιά, γονείς και δασκάλους. 

2.3  ∆ιοργάνωση διαγωνισµών µαγειρικής µε τη συµµετοχή των παιδιών 

 

3. Μέτρα που αποβλέπουν στη στήριξη της διανοµής προϊόντων και συνάδουν µε τους στόχους 

του σχεδίου για την προώθηση της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία. 
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