
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2744
29 Οκτωβρίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός αποδοχών στελεχών των Παιδικών Εξο−

χών του Δήμου Αθηναίων. ..................................................... 1
Επιβολή προστίμου στον MUHAMMAD IMRAN για 

υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών. ................................. 2
Καθορισμός προωθούμενων ειδών, ποικιλιών οσπρι−

οειδών και κτηνοτροφικών φυτών της οικογένει−
ας των ψυχανθών. ......................................................................... 3

Σύσταση & συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Νομού Λευκάδος. .. 4

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Αποθερα−
πείας−Αποκατάστασης, κατηγορίας Διημέρευ−
σης−Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική 
υστέρηση, στο φιλανθρωπικό σωματείο με την 
επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ−
ΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) 
«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ». .................................................................................... 5

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  2/90070/0022 (1)

Καθορισμός αποδοχών στελεχών των Παιδικών
Εξοχών του Δήμου Αθηναίων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.  1876/1990 

«Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 27).

2. Τις διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων 65/2011 
«Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία 
α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...» (ΦΕΚ Α΄ 147), 85/2012 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών» όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄141) και 
119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(ΦΕΚ Α΄ 141) και 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).

3. Τις υπ’ αριθμ. 176/07.03.2013 και 413/09.05.2013 πρά−
ξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων, όπου 
μεταξύ άλλων προτείνονται οι αμοιβές των στελεχών 
των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων για το έτος 
2013.

4. Την υπ’ αριθμ. Υ48/09.07.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2105) απόφαση 
του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

5. Την αδυναμία υπογραφής συλλογικής σύμβασης 
εργασίας, λόγω έλλειψης συνδικαλιστικής οργάνωσης 
εργαζομένων στις κατασκηνώσεις των δήμων.

6. Το ν. 849/1978, άρθρο 40 περί παροχής κινήτρων 
(ΦΕΚ Α΄ 232).

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 63.000€ σε βάρος του προϋπολογι−
σμού του Δήμου Αθηναίων Ν. Αττικής για το οικονομικό 
έτος 2013, η οποία θα καλυφθεί από την προβλεπόμε−
νη πίστωση στους Κ.Α. 6031.999, Φ.0 Διεύθυνση Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης και Υγείας, σύμφωνα με την Α.Π. 
178752/09.08.2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 
Δημάρχου Αθηναίων, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις αποδοχές στελεχών των Παιδικών 
Εξοχών του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2013, ως 
εξής:

α. Αρχηγός: 250 ΕΥΡΩ
β. Βοηθοί Αρχηγού: 220 ΕΥΡΩ
γ. Υπαρχηγοί: 200 ΕΥΡΩ
δ. Κοινοτάρχες: 170 ΕΥΡΩ
ε. Ομαδάρχισσες: 140 ΕΥΡΩ
Οι αποδοχές αυτές καταβάλλονται για κάθε κατα−

σκηνωτική περίοδο που θα διαρκεί περίπου δεκαπέντε 
(15) ημέρες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
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(2)
    Επιβολή προστίμου στον MUHAMMAD IMRAN 

για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών. 

 Με την αριθμ. 6/2012/2013 Καταλογιστική Πράξη του 
Προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά καταλογίζονται 
σε βάρος του MUHAMMAD IMRAN αγνώστου διαμονής, 
τα παρακάτω ποσά:

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ: 9.522.18 ΕΥΡΩ
Τ.Χ. (2%): 190,44 ΕΥΡΩ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 38,09 ΕΥΡΩ
Σύνολο: 9.750,71 ΕΥΡΩ
Ήτοι εννέα χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ και 

εβδομήντα ένα λεπτά.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο−

ρίας καπνικών (20.600 τεμάχια τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ.  2. 155 παρ.  2(α) και 150 
παρ.  1 του Ν.  2960/01 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 152 παρ.  5 του παραπάνω νόμου.

  Ο Προϊστάμενος 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΟΣ
F

      Αριθμ. 1457/124624 (3)
Καθορισμός προωθούμενων ειδών, ποικιλιών οσπριοει−

δών και κτηνοτροφικών φυτών της οικογένειας των 
ψυχανθών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/79 
«Περί οργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών για την 
εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος 
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και 
οργανωτικών Θεμάτων» (ΦΕΚ 280/Α/79).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ44/5−7−2012 απόφαση ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο (ΦΕΚ 
2094/Β/2012)

4. Την ανάγκη ένταξης και στήριξης του τομέα μέσα 
από τα Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα Αγροτικής 
Ανάπτυξης.

5. Την υπ’ αριθμ. 341561/2645/25−2−2000 (Β΄ 443) Κ.Υ.Α. 
«περί εγγραφής ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργει−
ας στο Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργουμένων 
Φυτικών Ειδών».

6. Την με αρ. πρωτ. 371/1−7−2013 σχετική εισήγηση του 
Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών Λάρισας, 
και τις υποδείξεις των κατά τόπους αρμοδίων Δ/νσεων 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερει−
ακών Ενοτήτων.

7. Τη σχετική εισήγηση του Τμήματος Ψυχανθών – 
Οσπρίων και Κτηνοτροφικών Φυτών της Δ/νσης Π.Α.Π. 
– Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός 
των παρακάτω προωθούμενων ειδών των ποικιλιών των 
οσπριοειδών και των κτηνοτροφικών φυτών της οικο−
γένειας των ψυχανθών προκειμένου:

• Να καλυφτούν οι ανάγκες της χώρας σε όσπρια 
που σήμερα καλύπτονται στο μεγαλύτερο μέρος από 
εισαγωγές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ των άλ−
λων και με την καλλιέργεια με ελληνικές βελτιωμένες 
ποικιλίες (αξιοποίηση εγχώριου γενετικού υλικού με το−
πικές παραδοσιακές ποικιλίες οσπριοειδών) με ευρεία 
ζώνη προσαρμοστικότητας εδαφικών και κλιματολογι−
κών συνθηκών.

• Να αξιοποιηθούν ξερικά χωράφια λιγότερο γόνιμα 
σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές μέσω της άριστης 
προσαρμογής τους εντός συστημάτων αμειψισποράς 
με σιτηρά και άλλες καλλιέργειες.

• Να χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα μείωσης της 
αζωτούχου λίπανσης και γενικότερα στα αγροπεριβαλ−
λοντικά προγράμματα. 

• Nα συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του εδάφους 
με άζωτο που μπορεί να αξιοποιηθεί από την επόμενη 
καλλιέργεια, στην ισόρροπη αποθήκευση θρεπτικών 
συστατικών, στη μείωση της οξίνισης του εδάφους, 
στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε ασθένειες, στη 
βελτίωση της δομής του εδάφους, στην μείωση της 
χρήσης ζιζανιοκτόνων, στην μεγαλύτερη βιοποικιλό−
τητα κ.λπ.

• Να συμβάλλουν στην άνοδο της ανταγωνιστικότη−
τας της ελληνικής γεωργίας με προφανές οικονομικό 
όφελος για την χώρα μας στην συγκεκριμένη οικονομική 
κατάσταση (μείωση εισαγωγών – αύξηση εξαγωγών). 

• Να συμβάλλουν στη διατήρηση της υψηλής δια−
τροφικής ποιότητας καθώς τα οσπριοειδή αποτελούν 
τη βάση της Μεσογειακής διατροφής που προωθείται.

• Να επιτευχθεί αύξηση της παραγωγής ζωοτροφών 
ώστε η χώρα να καταστεί αυτόνομη και αυτάρκης, 
αντικαθιστώντας τις εισαγωγές σόγιας με μη γενετικά 
τροποποιημένες ποικιλίες άλλων ειδών κτηνοτροφικών 
ψυχανθών (κουκί, ρεβίθι, μπιζέλι, σόγια).

• Να αντικατασταθούν μη βιώσιμες και μη αντα−
γωνιστικές καλλιέργειες και να δοθεί η δυνατότητα 
ανάπτυξης εναλλακτικών καλλιεργειών των οποίων τα 
προϊόντα παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά 
και ενισχύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα (προϊόντα: 
Ονομασίας Προέλευσης, Βιολογικής Γεωργίας, ελεύθε−
ρα γενετικά τροποποιημένων πρώτων υλών κ.λπ.) στην 
εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά ζωικών προϊόντων.

• Να δοθεί η δυνατότητα της παραγωγής πιστοποιη−
μένου σπόρου από Ελληνικές εταιρείες και Ερευνητικά 
Ιδρύματα.

• Να εκμεταλλευτούμε την χειμερινή περίοδο των 
βροχοπτώσεων για τα είδη που ενδείκνυται η φθινο−
πωρινή−χειμερινή σπορά.

• Να εκμεταλλευτούν προγράμματα προώθησης στα 
πλαίσια της νέας ΚΑΠ. 

Γενικές προϋποθέσεις των προωθούμενων ειδών και 
ποικιλιών οσπριοειδών:

α) Οι προωθούμενες ποικιλίες να είναι εγγεγραμμέ−
νες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων 
Φυτικών Ειδών της Χώρας μας ή/και στον Κοινοτικό 
Κατάλογο των κρατών μελών της ΕΕ. 
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β) Τα προωθούμενα είδη και οι καλλιεργούμενες ποι−
κιλίες αυτών θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από άριστη 
προσαρμοστικότητα στις περιοχές καλλιέργειας

γ) Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες δεν θα πρέπει να είναι 
γενετικά τροποποιημένες.

δ) Συνιστάται η χρησιμοποίηση κατά τη σπορά πι−
στοποιημένου σπόρου ο οποίος πρέπει να εξασφαλίζει 
ποικιλιακή (γενετική) καθαρότητα και να αντιπροσω−
πεύει τα μορφολογικά αγρονομικά και ποιοτικά χαρα−
κτηριστικά της αναγραφόμενης ποικιλίας. 

Είναι σημαντική η αποφυγή της καλλιέργειας μη πι−
στοποιημένου γενετικού υλικού. Ιδιαίτερα στα μεγαλό−
σπερμα ρεβίθια και τα κοινά φασόλια παρατηρείται η 
καλλιέργεια και εμπορία ξένων ποικιλιών που εισάγονται 
ως όσπρια για κατανάλωση. Η άγνοια της φυτουγει−
ονομικής κατάστασης τέτοιων σπόρων και η μεγάλη 
ευαισθησία τους σε διάφορες ασθένειες δημιουργεί 
σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξη της καλλιέργειας 
των ψυχανθών στη χώρα.

ε) Στις περιοχές όπου παράγονται όσπρια Π.Ο.Π. και 
Π.Γ.Ε, προωθούνται οι ποικιλίες εκείνες που είναι κα−
ταγραμμένες στην αντίστοιχη απόφαση αναγνώρισης 
των προϊόντων Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε.

1. Όσπρια κατάλληλα για ξηρικά χωράφια
Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται η φακή, το 

ρεβίθι, το λαθούρι − φάβα και το κουκί.
ΦΑΚΕΣ (Lens culinaris)
Προωθούνται οι φακές ως καλλιέργεια οσπρίων στις 

ξηρικές περιοχές της χώρας. Οι φακές έχουν ευρεία 
ζώνη προσαρμοστικότητας εδαφικών και κλιματολογι−
κών συνθηκών. Μπορούν να αξιοποιήσουν ξηρικά χω−
ράφια σε ορεινές, ημιορεινές και λοφώδεις περιοχές σε 
αμειψισπορά κυρίως με σιτηρά. Η φακή ανήκει στα είδη 
τα οποία προσαρμόζονται εύκολα σε διάφορα συστήμα−
τα γεωργίας μειωμένων εισροών (πχ βιολογική γεωργία).

Προτεινόμενες ποικιλίες φακής (Lens culinaris Medik.):
Οι λεπτόσπερμες ποικιλίες Σάμος, Δήμητρα και Αθηνά 

και οι πλατύσπερμες Θεσσαλία και Ικαρία. Οι ανωτέ−
ρω ποικιλίες χαρακτηρίζονται από σταθερή παραγωγή, 
άριστη προσαρμοστικότητα στις Ελληνικές εδαφοκλι−
ματικές συνθήκες και εξαιρετικά οργανοληπτικά χαρα−
κτηριστικά (σύντομος χρόνος βρασμού, γευστικότητα, 
χρώμα κ.λπ.). Επιπλέον, η ποικιλία Σάμος δεν πλαγιάζει, 
η ποικιλία Αθηνά είναι ιδιαίτερα πρώιμη και σε πολλές 
περιοχές συστήνεται και για ανοιξιάτικη σπορά, ενώ η 
ποικιλία Ικαρία παρουσιάζει ανθεκτικότητα στον Περο−
νόσπορο (Peronospora lentis). Όλες οι ανωτέρω ποικιλίες 
προτείνονται και για βιολογική καλλιέργεια.

ΡΕΒΙΘΙ (Cicer arietinum L.)
Προωθείται το ρεβίθι ως καλλιέργεια οσπρίων στις 

ξηρικές περιοχές της χώρας. Διακρίνεται για τη μεγάλη 
του αντοχή στην ξηρασία, τις ελάχιστες απαιτήσεις σε 
έδαφος και την ορθοστέλεχη ανάπτυξή του που διευ−
κολύνει τη μηχανική συγκομιδή. Υποφέρει σε εδάφη τα 
οποία έχουν κακή αποστράγγιση.

Προτεινόμενες ποικιλίες ρεβιθιού (Cicer arietinum L.):
Η μικρόσπερμη Αμοργός, η οποία παρουσιάζει ανθε−

κτικότητα στην ασκοχύτωση (Ascochyta rabiei) και οι με−
σόσπερμες ποικιλίες Γαύδος και Θήβα με ανεκτικότητα 
και σχετική ευαισθησία στην ασκοχύτωση αντίστοιχα. 
Όλες οι προωθούμενες ποικιλίες προσαρμόζονται άρι−
στα στις συνθήκες της Ελληνικής υπαίθρου και έχουν 
εξαιρετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (σύντομος 

χρόνος βρασμού, γευστικότητα, χρώμα κλπ). Η ποικιλία 
Αμοργός είναι κατάλληλη και για τη βιολογική γεωργία.

ΒΡΩΣΙΜΑ ΚΟΥΚΙΑ (Vicia faba L.), ΛΑΘΟΥΡΙ – ΦΑΒΑ 
(Lathyrus sativus, L. ochrus, L. clymenum)

Προωθείται η καλλιέργεια των ανωτέρω ειδών οσπρι−
οειδών. Δεν υπάρχουν ποικιλίες που να έχουν δημιουρ−
γηθεί στο οικολογικό περιβάλλον της Ελλάδας. Σήμερα 
καλλιεργούνται κυρίως τοπικοί αβελτίωτοι πληθυσμοί 
ή τοπικές ποικιλίες

2 Όσπρια κατάλληλα για αρδευόμενα χωράφια
Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται τα διάφο−

ρα είδη φασολιών (κοινό φασόλι, γίγαντες, ελέφαντες, 
μαυρομάτικα)

ΦΑΣΟΛΙΑ (Phaseolus sp.)
Προωθείται η καλλιέργεια των κοινών φασολιών 

(Phaseolus vulgaris L.) και των φασολιών γιγάντων και 
ελεφάντων (Phaseolus coccineus L.) σε περιοχές που 
υπάρχει δυνατότητα άρδευσης και οι κλιματολογικές 
συνθήκες κρίνονται κατάλληλες. Γενικά, το φασόλι είναι 
φυτό υγρόφιλο, απαιτητικό σε ένταση φωτός και ηλι−
οφάνεια. Προσαρμόζεται σε μεγάλη ποικιλία εδαφικών 
τύπων, αλλά αποδίδει καλύτερα σε χαλαρά, στραγγι−
ζόμενα και γόνιμα εδάφη. Η κατηγορία των γιγάντων 
και ελεφάντων προτιμά πιο δροσερά περιβάλλοντα από 
το κοινό φασόλι και απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες μικρο−
κλίματος κυρίως κατά την περίοδο της ανθοφορίας.

Προτεινόμενες ποικιλίες κοινού φασολιού (Phaseolus 
vulgaris L.):

Προτείνονται οι μεσόσπερμες ποικιλίες Πυργετός και 
Ηρώ. Και οι δυο ποικιλίες χαρακτηρίζονται από πρωι−
μότητα, ανεκτικότητα στις ιώσεις και άριστα οργανο−
ληπτικά χαρακτηριστικά (σύντομος χρόνος βρασμού, 
γευστικότητα, χρώμα κ.λπ.).

Προτεινόμενες ποικιλίες φασολιών γιγάντων και ελε−
φάντων (Phaseolus coccineus L.).

Προτείνονται οι ποικιλίες Κέλετρο (ελέφαντας) και η 
ποικιλία Ορεστίδα (γίγαντας).

Προτεινόμενες ποικιλίες μαυρομάτικου φασολιού 
(Vigna sinencis) Κιέριον και Τρίκκη

Β. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ
Γενικές προϋποθέσεις των προωθούμενων ειδών και 

ποικιλιών κτηνοτροφικών φυτών:
α) Οι προωθούμενες ποικιλίες να είναι εγγεγραμμέ−

νες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων 
Φυτικών Ειδών της Χώρας μας ή/και στον Κοινoτικό 
Κατάλογο των κρατών μελών της ΕΕ. 

β) Τα προωθούμενα είδη και οι καλλιεργούμενες ποι−
κιλίες αυτών θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από άριστη 
προσαρμοστικότητα στις περιοχές καλλιέργειας.

γ) Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες δεν θα πρέπει να είναι 
γενετικά τροποποιημένες.

δ) Συνιστάται η χρησιμοποίηση κατά τη σπορά πι−
στοποιημένου σπόρου ο οποίος πρέπει να εξασφαλίζει 
ποικιλιακή (γενετική) καθαρότητα και να αντιπροσω−
πεύει τα μορφολογικά αγρονομικά και ποιοτικά χαρα−
κτηριστικά της αναγραφόμενης ποικιλίας. 

Είναι σημαντική η αποφυγή της καλλιέργειας μη πι−
στοποιημένου γενετικού υλικού. 

1. Κτηνοτροφικά Φυτά για παραγωγή σανού ή ενσιρώ−
ματος κατάλληλα για ξηρικά χωράφια

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται ο βίκος, 
το κτηνοτροφικό μπιζέλι και το κτηνοτροφικό λαθούρι.
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ΒΙΚΟΣ (Vicia sativa L.).
Προσαρμόζεται ευρύτατα στα διάφορα οικολογικά 

περιβάλλοντα της χώρας μας. Είναι ίσως το καταλ−
ληλότερο φυτό για την εφαρμογή της απαραίτητης 
αμειψισποράς σε χωράφια ξηρικά που έχουν εξαντληθεί 
από τη συνεχή μονοκαλλιέργεια των σιτηρών. Αποτε−
λεί άριστη ζωοτροφή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
συγκαλλιέργεια με σιτηρά.

Προωθούμενες ποικιλίες βίκου
Προτείνονται οι ποικιλίες Όμηρος, Φίλιππος, Αλέξαν−

δρος, Ζέφυρος, Καλλιρρόη, Ίστρος, Εύηνος, Πήγασος και 
Τέμπη που εμφανίζουν άριστη προσαρμοστικότητα στις 
εδαφοκλιματικές συνθήκες της Ελλάδας. Είναι ποικιλίες 
χειμερινού τύπου, υψηλής και ποιοτικής παραγωγής.

α) ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΚΟΥ−ΣΙΤΗΡΩΝ
Ο βίκος συμμετέχει με ιδιαίτερη επιτυχία στα συστή−

ματα συγκαλλιέργειας με σιτηρά. Τα πλεονεκτήματα 
της συγκαλλιέργειας βίκου με σιτηρά είναι τα ακόλουθα:

1) Η αποφυγή του πλαγιάσματος και η μείωση των 
απωλειών κατά τη συγκομιδή. Είναι γνωστό ότι ένα 
από τα βασικότερα μειονεκτήματα του βίκου είναι το 
πλάγιασμα των φυτών. Έτσι, παρατηρούνται σημαντικές 
απώλειες κατά τη συγκομιδή, τόσο από τα θεριστικά 
μηχανήματα όσο και από τις σήψεις που παρατηρούνται 
όταν το έδαφος είναι υγρό. Το πρόβλημα αυτό μειώνεται 
με τη συγκαλλιέργεια όπου τα φυτά του βίκου «αναρ−
ριχώνται» πάνω στο σιτηρό και έτσι δεν πλαγιάζουν.

2) Η μεγαλύτερη απόδοση σε φυτική μάζα (σανό ή 
ενσίρωμα) του συγκαλλιεργούμενου μίγματος ανά μο−
νάδα επιφάνειας. Σύγχρονες μελέτες που έγιναν στη 
χώρα μας έδειξαν ότι η αύξηση της φυτομάζας με τη 
συγκαλλιέργεια βίκου−κριθαριού κυμαίνεται από 15−30% 
σε σχέση με την μονοκαλλιέργεια του βίκου, ενώ στη 
συγκαλλιέργεια βίκου−βρώμης η αύξηση της απόδοσης 
σε φυτομάζα ήταν 30−35%. Ωστόσο, θα πρέπει να ση−
μειωθεί ότι η ποιότητα του σανού της συγκαλλιέργειας 
ως πρωτεϊνούχος ζωοτροφή είναι μειωμένη σε σχέση 
με την ποιότητα του σανού βίκου σε μονοκαλλιέργεια.

Ως καταλληλότερα φυτά για τη στήριξη του βίκου 
θεωρούνται το κριθάρι και η βρώμη. Τα αποτελέσματα 
του μακροχρόνιου πειραματισμού που έγινε στο ΙΚΦ&Β 
Λάρισας έδειξαν ότι ο συνδυασμός των ποικιλιών μεταξύ 
σιτηρού και βίκου παίζει σημαντικό ρόλο. Παρατηρήθηκε 
ότι το κριθάρι, που είναι πρώιμη καλλιέργεια, συνδυ−
άζεται με τις πρώιμες ποικιλίες βίκου και δίνει σανό 
συγκαλλιεργούμενου μίγματος υψηλής ποιότητας, ενώ 
η βρώμη πρέπει να προτιμάται στη συγκαλλιέργεια με 
πιο όψιμες ποικιλίες.

Η αναλογία συγκαλλιέργειας βίκου−σιτηρού επηρε−
άζεται σημαντικά από τη γονιμότητα του χωραφιού. 
Έτσι, στα γόνιμα χωράφια, όπου ο βίκος αναπτύσσεται 
ικανοποιητικά, το ποσοστό του προς σπορά σπόρου 
κριθαριού ή βρώμης, που συμμετέχει στο μίγμα, μπορεί 
να είναι 30−40% (το υπόλοιπο 60−70% βίκος), ενώ στα 
φτωχά χωράφια όπου το σιτηρό και ιδιαίτερα το κριθά−
ρι, είναι ισχυρός ανταγωνιστής για το βίκο, το ποσοστό 
σπόρου του σιτηρού πρέπει να είναι χαμηλότερο (από 
15−20 %).

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΒΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΜΕ ΣΙΤΗΡΑ

Όλες οι προωθούμενες ποικιλίες είναι κατάλληλες 
για συγκαλλιέργεια με σιτηρά. Ωστόσο, μεταξύ αυτών 
ξεχωρίζουν οι ποικιλίες Καλλιρρόη και Τέμπη.

β) Ο ΒΙΚΟΣ ΩΣ ΦΥΤΟ ΧΛΩΡΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
Ο βίκος θεωρείται από τα καταλληλότερα φυτά για 

τη χλωρή λίπανση για δυο λόγους:
1) έχει την ικανότητα να δεσμεύει το ατμοσφαιρικό 

άζωτο στο έδαφος και να το διαθέτει στην επόμενη 
καλλιέργεια και 

2) η σπορά του γίνεται το φθινόπωρο και έτσι εκμε−
ταλλευόμενος τις χειμωνιάτικες και πρώιμες ανοιξιάτι−
κες βροχές παράγει σημαντική ποσότητα φυτικής μάζας 
η οποία αφού ενσωματωθεί αυξάνει την οργανική ουσία 
του εδάφους. 

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία της 
χλωρής λίπανσης είναι η επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας. 
Η ποικιλία του βίκου που θα χρησιμοποιηθεί γι’ αυτό το 
σκοπό, θα πρέπει να έχει γρήγορη ανάπτυξη στα πρώτα 
της στάδια, ώστε μέχρι την ενσωμάτωσή της στο έδαφος 
ν’ αναπτύξει όσο το δυνατόν περισσότερη φυτομάζα. 

Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει η εποχή που θα γίνει 
η ενσωμάτωση. Η κατάλληλη εποχή εξαρτάται από το 
στάδιο ανάπτυξης του βίκου και από την ημερομηνία 
σποράς της επόμενης καλλιέργειας. Στόχος είναι η εν−
σωμάτωση να γίνεται το αργότερο δυνατό για να απο−
κτήσει ο βίκος το μέγιστο της βιομάζας αλλά να απέχει 
από τη σπορά της επόμενης καλλιέργειας τόσο ώστε 
να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την αποσύνθεση 
των υπολειμμάτων και την προετοιμασία του εδάφους 
για την επόμενη καλλιέργεια.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΠΙΖΕΛΙ (Pisum sativum L.).
Αποδίδει άριστα σε σχετικά δροσερές περιοχές με αυ−

ξημένες βροχοπτώσεις. Προτείνεται για καλλιέργεια στη 
θέση του βίκου στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συγκαλλιέργεια με σιτηρά. 
Το κτηνοτροφικό μπιζέλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
ως καρποδοτικό φυτό.

Προωθούμενες ποικιλίες κτηνοτροφικού μπιζελιού
Προτείνονται οι ποικιλίες Οδυσσέας, Όλυμπος και Δω−

δώνη οι οποίες είναι κατάλληλες κυρίως για παραγωγή 
σανού, αλλά και καρπού. Η ποικιλία Όλυμπος είναι γενι−
κής προσαρμοστικότητας, ενώ η ποικιλία Δωδώνη προ−
σαρμόζεται καλύτερα σε υγρές και δροσερές περιοχές.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΛΑΘΟΥΡΙ (Lathyrus cicera L.).
Η καλλιέργειά του εντοπίζεται στις ξερές και θερμές 

περιοχές της Πελοποννήσου, της Κρήτης και σε πολλά 
νησιά του Ιονίου και Αιγαίου πελάγους, όπου αντικαθι−
στά την καλλιέργεια του βίκου ή και άλλων κτηνοτρο−
φικών ψυχανθών, επειδή έχει μεγαλύτερη αντοχή στη 
ζέστη και την ξηρασία. Δεν αντέχει στην υπερβολική 
υγρασία και μάλιστα σε υγρές χρονιές υποφέρει από 
μυκητολογικές ασθένειες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε συγκαλλιέργεια με σιτηρά.

Προωθούμενες ποικιλίες κτηνοτροφικού λαθουριού
Προτείνονται οι ποικιλίες Ρόδος, Άργος, Χίος και Κρή−

τη. Είναι όλες πρώιμες ποικιλίες. Η ποικιλία Ρόδος είναι 
κατάλληλη για παραγωγή σανού και καρπού, ενώ οι ποικι−
λίες Άργος, Χίος και Κρήτη κυρίως για παραγωγή σανού.

2. Κτηνοτροφικά Φυτά για παραγωγή σανού ή ενσι−
ρώματος κατάλληλα για ποτιστικά χωράφια.

ΜΗΔΙΚΗ (Medicago sativa L.).
Η μηδική είναι καλλιέργεια που προσαρμόζεται σε 

μεγάλη ποικιλία εδαφο−κλιματικών συνθηκών. Ευνοϊκοί 
παράγοντες για την εκμετάλλευση όλων των παρα−
γωγικών δυνατοτήτων της είναι: ψηλές θερμοκρασίες, 
επάρκεια νερού, πλούσιο και βαθύ έδαφος. Το ψύχος, η 
περίσσεια υγρασίας στο έδαφος (κακή στράγγιση) και 
το χαμηλό pH είναι περιοριστικοί παράγοντες.
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Προωθούμενες ποικιλίες μηδικής
Προτείνονται οι ποικιλίες Χλόη, Υλίκη, Υπάτη, Δολίχη 

και Χαιρώνεια. Οι δυο πρώτες είναι μεσοπρώιμες, μα−
κρόβιες, παραγωγικές με εξαιρετική ικανότητα εγκατά−
στασης και προσαρμοστικότητα σε όλες τις περιοχές 
της Ελλάδας. Οι ποικιλίες Δολίχη και Χαιρώνεια είναι 
μακρόβιες, με άριστη ικανότητα εγκατάστασης και προ−
τείνονται για τις θερμότερες περιοχές της χώρας όπου 
αναβλαστάνουν και το χειμώνα.

ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ
ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Trifolium alexandrinum L.)
ΛΕΙΜΩΝΙO ΤΡΙΦΥΛΛΙ (Trifolium pratense L.)
ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΕΡΠΟΝ (Trifolium repens L.)
ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΠΕΡΣΙΑΣ (Trifolium resupinatum L.)
ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΥΠΟΓΕΙΟ (Trifolium subterraneum L.)
ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΝΟΘΟ (Trifolium hybridum L.)
ΣΟΥΛΑ (Hedysarum coronarium L.)
ΛΩΤΟΣ (Lotus corniculatus L.)
ΑΓΡΙΟΤΡΙΦΥΛΛΟ (Medicago polymorpha L.)
Κατάλληλα για βοσκή, σανό, ενσίρωση, συγκαλλιέργεια 

με άλλα ψυχανθή και αγρωστώδη, χλωρή λίπανση. Οι ποι−
κιλίες να είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποι−
κιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών της Χώρας μας ή/
και στον Κοινοτικό Κατάλογο των κρατών μελών της ΕΕ. 

3. Κτηνοτροφικά Φυτά για παραγωγή πρωτεϊνούχων 
καρπών κατάλληλα για ξηρικά χωράφια

Στην ανωτέρω κατηγορία συγκαταλέγονται είδη των 
οποίων ο καρπός αποτελεί άριστη πρωτεϊνούχο συ−
μπυκνωμένη τροφή (κτηνοτροφικό ρεβίθι, κουκί, λού−
πινο). Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη 
τα παραπάνω είδη θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν 
μερικά ή/και ολικά άλλους ακριβότερους πρωτεϊνούχους 
καρπούς στα σιτηρέσια των ζώων.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΡΕΒΙΘΙ (Cicer arietinum L.).
Το κτηνοτροφικό ρεβίθι έχει πολύ λίγες απαιτήσεις 

σε έδαφος γι’ αυτό μπορεί να καλλιεργηθεί σε μεγάλη 
ποικιλία εδαφικών τύπων, από τα ελαφρά αμμώδη μέχρι 
και τα αργιλώδη. Γενικά, τα μέτρια έως βαριά εδάφη 
είναι πολύ ευνοϊκά υπό την προϋπόθεση να είναι καλά 
στραγγιζόμενα, γιατί τα φυτά δεν αντέχουν σε υπερβο−
λική υγρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο καρπός 
του ρεβιθιού αποτελεί άριστη συμπυκνωμένη πρωτεϊ−
νούχο ζωοτροφή (περιέχει 20−28% πρωτεΐνη) κατάλληλη 
για χοίρους, πρόβατα, βοοειδή, πουλερικά και άλογα.

Προωθούμενες ποικιλίες κτηνοτροφικού ρεβιθιού
Προτείνονται οι ποικιλίες Άνδρος, Σέριφος και Αμορ−

γός οι οποίες είναι ιδιαίτερα αποδοτικές και ανθεκτικές 
στην ασκοχύτωση. Λόγω αντοχής στις χαμηλές θερ−
μοκρασίες προτείνονται και για φθινοπωρινή σπορά. 
Οι ανωτέρω ποικιλίες χαρακτηρίζονται από σταθερή 
παραγωγή και άριστη προσαρμοστικότητα.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΥΚΙ (Vicia faba L.).
Είναι φυτό που αναπτύσσεται υπό ξηρικές συνθήκες 

στη χώρα μας και μπορεί να καλλιεργηθεί ακόμα και σε 
πολύ φτωχά ξηρικά εδάφη. Δεν πλαγιάζει, όπως άλλα 
ψυχανθή και γι΄ αυτό προσφέρεται για πλήρη μηχα−
νοποίηση όλων των φάσεων της καλλιέργειάς του. Ο 
καρπός του κουκιού αποτελεί άριστη συμπυκνωμένη 
πρωτεϊνούχο ζωοτροφή, με υψηλή περιεκτικότητα σε 
πρωτεΐνες (25−34%) κατάλληλη για χοίρους, πρόβατα, 
βοοειδή, πουλερικά και άλογα.

Προωθούμενες ποικιλίες κουκιού
Προτείνονται οι ποικιλίες Σόλων, Πολυκάρπη και Τα−

νάγρα. Είναι πρώιμες ποικιλίες, χειμερινού τύπου, με 
σχετικά γρήγορη πρώτη ανάπτυξη και υψηλή παραγωγι−

κότητα. Παρουσιάζουν καλή αντοχή στο ψύχος και ανε−
κτικότητα στη σκληρωτίνια. Προσαρμόζονται σε όλες 
τις περιοχές που καλλιεργούνται κουκιά στη χώρα μας.

ΛΟΥΠΙΝΟ ΛΕΥΚΟ (Lupinus albus L.).
Τα λευκά λούπινα έχουν μεγάλη διατροφική αξία σαν 

κτηνοτροφικά φυτά γιατί περιέχουν στα σπέρματά τους 
πρωτεΐνη σε πολύ υψηλό ποσοστό (28−44%), λιπαρές ου−
σίες σε μεγάλα ποσοστά (5−14%) και έχουν το μικρότερο 
ποσοστό αντιδιαθρεπτικών παραγόντων σε σχέση με 
τα άλλα είδη λούπινων. Μπορούν να αξιοποιήσουν ξηρά, 
φτωχά και όξινα εδάφη καλύτερα από τα άλλα ψυχανθή. 
Αν και τα λούπινα χαρακτηρίζονται ως ασβεστόφοβα 
φυτά, τα λευκά λούπινα είναι ανθεκτικά στο ασβέστιο 
του εδάφους σε ποσοστό 5−10%. 

Δεν υπάρχουν ποικιλίες που να έχουν δημιουργηθεί 
στο οικολογικό περιβάλλον της Ελλάδας. Σήμερα καλ−
λιεργούνται μόνο ποικιλίες εισαγωγής ή τοπικοί αβελ−
τίωτοι πληθυσμοί.

ΡΟΒΙ (Vicia ervilia L.)
Προωθείται η καλλιέργεια του ροβιού ή ρόβης. Δεν 

υπάρχουν ποικιλίες που να έχουν δημιουργηθεί στο 
οικολογικό περιβάλλον της Ελλάδας. Σήμερα καλλιερ−
γούνται κυρίως τοπικοί αβελτίωτοι πληθυσμοί ή τοπικές 
ποικιλίες.

4. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ & ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ
Η οικογένεια των ψυχανθών παρουσιάζει έντονο με−

λισσοκομικό ενδιαφέρον. Η δενδρώδης μηδική (Medicago 
arborea L.) είναι πολυετής νομευτικός, μελισσοκομικός και 
καλλωπιστικός θάμνος με κίτρινα άνθη. Έχει γρήγορη 
ανοιξιάτικη και παρατεταμένη φθινοπωρινή αναβλάστη−
ση. Είναι ευαίσθητη στο ψύχος, καλλιεργείται σε πολύ 
περιορισμένη έκταση στις θερμότερες ξερές και άγονες 
περιοχές της χώρας μας. Το Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών 
Φυτών & Βοσκών Λάρισας έχει δημιουργήσει την ποικιλία 
δενδρώδους μηδικής «ΝΑΞΟΣ» η οποία είναι γραμμένη 
στον ΕΚ. Ιδιαίτερο μελισσοκομικό ενδιαφέρον παρου−
σιάζουν η μηδική (Medicago sativa L.) όταν προορίζεται 
για σποροπαραγωγή καθώς και ο μελίλωτος (Melilotus 
officinalis) και η Ονοβρυχίδα (Onobrychis viciifolia). 

H ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 12050 (4)

Σύσταση και συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Νομού Λευκάδος. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντες υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων:
1.1. 1§2ε΄ & στ΄ του Ν.  2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 117Α΄) «Διοίκηση, 

Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,

1.2.280Ι του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/07−06−10) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − 'Πρόγραμμα Καλλικράτης'»,

1.3.159 έως 161 του Ν. 3528/07 (Φ.Ε.Κ. 26Α΄/09−02−07) 
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«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» ως 
αντικατεστάθησαν με το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/10 
(Φ.Ε.Κ. 51Α΄/29−03−10−Διορθ. Σφαλμ. στο Φ.Ε.Κ. 83Α΄/01−
06−10) «Σύστημα επιλογής Προϊσταμένων οργανικών 
μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια 
−Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 
(ΕΙ.Σ.Ε.Π.) & λοιπές διατάξεις» και 

1.4. 8Α4α)δδ  του Π.Δ/τος 139/10 (Φ.Ε.Κ. 232Α΄) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου»,

2. την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16−04−10 
«Σύστημα επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων − 
Οδηγίες για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων 
(Άρθρο Πέμπτο) του Ν. 3839/10 (Φ.Ε.Κ. 51Α΄/29−03−10)» 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης,

3. το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, καθόσον, σύμφωνα με το άρθρο 7§1 του Ν. 3833/10 
(Φ.Ε.Κ. 40Α΄) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν εντός 
του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών 
ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχό−
ληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή η 
αποζημίωση στα μέλη τους, αποφασίζουμε:

Συνιστούμε Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αρ−
μόδιο για όλο το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. του Νομού 
Λευκάδος, τα οποία τελούν υπό την εποπτεία μας, με 
έδρα το Ν.Π.Δ.Δ. «Επιμελητήριο Λευκάδος», το οποίο 
συγκροτείται από τους κατωτέρω:

1. Τρεις (03) μονίμους υπαλλήλους, Προϊσταμένους 
Διευθύνσεως, από αυτούς που υπάγονται στην αρμο−
διότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν 
στην έδρα του. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν 
υπάλληλοι των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. με τις προαναφε−
ρόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από 
άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. που πληρούν τις 
προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετού−
ντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν 
επαρκεί για τη συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι 
που υπηρετούν εκτός της έδρας του Νομού, οι οποίοι 
πληρούν τις προϋποθέσεις.

2. Δύο (02) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων 
με βαθμό Α΄.

Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται από 
τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου. Ένα 
(01) από τα μέλη που προβλέπονται στην περίπτωση 1 
της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως Πρόεδρος 
και ένα (01) αναπληρωτής του Προέδρου. Τα μέλη που 
προβλέπονται στην περίπτωση 2 της προηγούμενης 
παραγράφου εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική 
ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19−09−88 (Φ.Ε.Κ. 684Β΄) απόφασης 
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού αιρετού μέλους 
του Συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος 
στη σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα 
της θητείας.

Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δικαίω−
μα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διευθύνσεως 

Διοικητικού του Επιμελητηρίου, με αναπληρωτή του τον 
Προϊστάμενο Τμήματος που χειρίζεται θέματα προσω−
πικού της ως άνω Διευθύνσεως.

Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται 
υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, που ορίζεται με τον 
αναπληρωτή του, με την απόφαση ορισμού των μελών.

Ο αριθμός των μελών που ορίζονται από κάθε φύλο 
ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο 
(1/3) του συνόλου των οριζόμενων μελών, εφόσον στις 
οικείες Υπηρεσίες υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλή−
λων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για 
ορισμό. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται 
στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι 
ίσο τουλάχιστον με μισό της μονάδας.

Η θητεία των μελών του ανωτέρω Υπηρεσιακού Συμβουλί−
ου είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου 
έτους από τον ορισμό τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή 
η θητεία των μελών αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού 
τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους.

Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, αντί των 
δύο (02) αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων 
μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 10 Οκτωβρίου 2013 

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

F
    Αριθμ. 2305 (5)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας−

Αποκατάστασης, κατηγορίας Διημέρευσης−Ημερήσι−
ας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση, στο 
φιλανθρωπικό σωματείο με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙ−
ΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».

  Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 Κεφάλαιο Ε΄, τομέας 

Ζ' Υγείας, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με 
τα άρθρα 282 παρ. 1 και 283 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α/2010).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής Π.Δ. 145/10 
(ΦΕΚ 238/Α/27−12−2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπ’ αρ. 44403/22−10−11 Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/τ.Β/4−11−11).

3. Την αρ. οικ. 120400/29−11−2011 (ΦΕΚ 2973/τ.Β/23−12−11) 
Απόφαση Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στους Αντιπεριφερειάρχες».

4. Τον Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/13−7−10) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικη−
τικών οργάνων στο διαδίκτυο −Πρόγραμμα Διαύγεια−και 
άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Ν.  2345/95 (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/95) και 
ειδικότερα του άρθρου 1 «Οργανωμένες υπηρεσίες πα−
ροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και 
άλλες διατάξεις».
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 (Κέντρα αποθεραπεί−
ας και αποκατάστασης) του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/
23−7−92) «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προ−
θετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών 
αποκατάστασης και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 395/1993 (ΦΕΚ 166/τ.Α΄/28−9−93) 
«Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λει−
τουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Απο−
κατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.»

8. Τις διατάξεις της Υ.Α. Π4αοικ.4633/1993 (ΦΕΚ 789/τ.
Β΄/6−10−93) «Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων αποθε−
ραπείας−αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και 
λοιπών φροντίδων καθώς και για τη διημέρευση των 
ατόμων που περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του 
Ν. 2072/1992» (Κεφάλαιο Γ παρ.  ΙΙΙ).

9. Την αρ. πρωτ. 947 σχετ. 908, 809/12−04−2013 
απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης Κέντρου Απο−
θεραπείας−Αποκατάστασης κατηγορίας Διημέρευ−
σης−Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική 
υστέρηση στο φιλανθρωπικό σωματείο Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. 
«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».

10. Την από 04−09−2013 αίτηση του Ανυφαντή Νικό−
λαου, Προέδρου του Δ.Σ. του σωματείου (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) 
«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα από 
το νόμο δικαιολογητικά.

11. Το από 28−08−13 απόσπασμα πρακτικού συνεδρία−
σης του Δ.Σ. του σωματείου περί ορισμού της Ιωαννίδου 
Σοφίας ως Διοικητικής Διευθύντριας του Κέντρου.

12. Το από 30−08−13 απόσπασμα πρακτικού συνεδρία−
σης του Δ.Σ. του σωματείου περί ορισμού του Λαζανάκη 
Μιχαήλ, Ψυχιάτρου, ως Επιστημονικού Διευθυντή του 
Κέντρου.

13. Το αρ. πρωτ. 3943/Φ.701.3/26−09−2013 πιστοποιητικό 
ενεργητικής πυροπροστασίας του κτιρίου.

14. Το από 19−09−2013 πρακτικό της αρμόδιας επιτρο−
πής γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας 
Κέντρων Αποθεραπείας − Αποκατάστασης σύμφωνα με 
τα άρθρα 4 και 14 του Π.Δ. 395/93, με θετική γνωμοδό−
τηση, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας 
− Αποκατάστασης, κατηγορίας Διημέρευσης − Ημερή−
σιας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση στο 
φιλανθρωπικό σωματείο με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙ−
ΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» για το επί των 
οδών Ηρώς Κωνσταντοπούλου και Θάλειας Λουκίδου 
στην Ηλιούπολη κτίριο, με μέγιστη δυναμικότητα εξυπη−
ρέτησης εκατόν τεσσάρων (104) ατόμων. Το ημερήσιο 
ωράριο λειτουργίας του Κέντρου θα είναι Δευτέρα έως 
Παρασκευή από 8:00 π.μ έως 4:00 μ.μ.

Διοικητική Διευθύντρια ορίζεται η Ιωαννίδου Σοφία.
Επιστημονικός Διευθυντής ορίζεται ο ιατρός Λαζα−

νάκης Μιχαήλ.
Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού.
Η παρούσα απόφαση είναι αναρτητέα στο διαδικτυ−

ακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» μετά από τη 
δημοσίευσή της στο Φ.Ε.Κ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013 

Η Αντιπεριφερειάρχης

ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ − ΤΣΑΤΣΟΥ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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