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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 149/201 (1)
 Τροποποίηση του άρθρου 39 του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθ. οικ. 30/003/000/2749/16−12−2015 έγγραφο 

της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του Γενικού Χη−
μείου του Κράτους.

2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 4328/1929 
(ΦΕΚ 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του 
Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρ−
θρου 11 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995).

3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 
«Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του 
Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ Α΄ 391).

4. Τα Π.δ. 284/1988 και 111/2014 «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128/14.06.1988 και Α΄ 178/ 
29.08.2014), όπως ισχύουν.

5. Την υπ’ αριθ. 1078204/927/0006Α/6−8−1992 απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός 
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 
Β΄ 517).

6. Τις διατάξεις του νόμου υπ’ αριθ. 4303/2014, άρθρο 
έκτο, «Παραγωγή και διάθεση ξυδιού» (ΦΕΚ 231/Α/17.10.2014).

7. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη−
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ Α΄ 116).

8. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 130/Β/28.01.2013).

9. Την υπ’ αριθ. Υ14/3.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ Β΄ 144/06.10.2015).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώ−
θηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 149/2015 του Ανωτά−
του Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρί−
αση της 22ας Δεκεμβρίου 2015 και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του άρθρου 39 του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών ως εξής:

Α. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 39 
αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Ως ξύδι (ή όξος) νοείται το προϊόν που παράγεται 
με οξική ζύμωση ή αλκοολική και οξική ζύμωση, κατά 
περίπτωση, των πρώτων υλών που καθορίζονται στην 
υποπαράγραφο 1 της παραγράφου 1 του άρθρου έκτου 
του Ν. 4303/2014 (Α΄ 231), δηλαδή οίνων, ξηράς σταφίδας, 
φρούτων και των προϊόντων αλκοολικής ζύμωσης αυτών, 
αιθυλικής αλκοόλης, δημητριακών και βύνης δημητριακών, 
μέλιτος και βρώσιμων υπολειμμάτων μελισσοκομίας, κα−
θώς και ζύθου.
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2. Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη για την παραγω−
γή του πρώτη ύλη, το ξύδι διακρίνεται σε κατηγορίες 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (υποπαράγραφος 2 
της παραγράφου 1) του άρθρου έκτου του Ν. 4303/2014. 
Επιτρέπεται η παρασκευή ξυδιού από περισσότερες της 
μίας πρώτες ύλες εκ των ως άνω επιτρεπομένων, ως και η 
ανάμιξη ξυδιών, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται 
στην υποπαράγραφο 3 της παραγράφου 1 του άρθρου 
έκτου του Ν. 4303/2014.

3. Η οξύτητα των ξυδιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 
γραμμάρια ανά λίτρο, εκφρασμένη σε οξικό οξύ, για όλες 
τις κατηγορίες, εκτός από τα ξύδια από οίνο, τα οποία 
πρέπει να έχουν οξύτητα τουλάχιστον 60 γραμμάρια ανά 
λίτρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 4(α) 
της παραγράφου 1 του άρθρου έκτου του Ν. 4303/2014.

4. Για την επισήμανση των ξυδιών εφαρμόζονται οι διατά−
ξεις της παραγράφου 6 του άρθρου έκτου του Ν. 4303/2014, 
σε συνδυασμό και με την οριζόντια ενωσιακή νομοθεσία 
για την επισήμανση των τροφίμων [καν.(ΕΚ) 1169/2011 όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

5. Η χρήση προσθέτων στα ξύδια γίνεται σύμφωνα με τη 
σχετική ενωσιακή νομοθεσία για τα πρόσθετα τροφίμων 
[καν.(ΕΚ) 1333/2008 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) 
παράρτημα II, μέρος Ε, σημείο 12.3].

6. α. Κάθε άλλο βρώσιμο προϊόν που παρασκευά−
ζεται με διαδικασίες διαφορετικές από αυτές που πε−
ριγράφονται στις διατάξεις του άρθρου έκτου του 
Ν. 4303/2014 ή των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται 
κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεών του και χρησιμοποιεί−
ται ως υποκατάστατο του ξυδιού δεν θεωρείται ως ξύδι 
χαρακτηριζόμενο ως «αρτυματική ύλη» ή ως «άρτυμα» ή 
ως «αναπλήρωμα ξυδιού», σύμφωνα με την υποπαράγραφο 
4(β) της παραγράφου 1 του άρθρου έκτου του Ν. 4303/2014.

β. Κάθε προϊόν που παράγεται κατόπιν αραίωσης σε 
νερό οξικού οξέος κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλω−
ση, το οποίο χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο ξυδιού, 
καθώς και οποιοδήποτε μίγμα αυτού του προϊ−όντος με 
ξύδι, δεν θεωρείται ως ξύδι, αλλά χαρακτηρίζεται ως διά−
λυμα οξικού οξέος, ενώ τα προϊόντα στα οποία περιέχεται 
διάλυμα οξικού οξέος αναγράφεται υποχρεωτικά η ένδειξη 
«Διάλυμα οξικού οξέος / τεχνητό ξύδι», όπως καθορίζεται 
στην παράγραφο 7 του άρθρου έκτου του Ν. 4303/2014.

7. Οι προϋποθέσεις για τις εγκαταστάσεις των οξοποι−
είων, οι όροι και οι διαδικασίες ελέγχων των οξοποιείων, 
τα μέτρα συμμόρφωσης, ως και οι διοικητικές κυρώσεις 
στις περιπτώσεις παραβάσεων, από τις κατά περίπτωση 
αρμόδιες αρχές, καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του 
άρθρου έκτου του Ν. 4303/2014.

8. Το ξύδι που προσφέρεται στην κατανάλωση πρέπει να 
είναι κατάλληλα διηθημένο κατά τρόπο ώστε να παραμένει 
διαυγές και απαλλαγμένο εγχελυδίων και ιζήματος.

Β. Οι παράγραφοι 8 και 10 του άρθρου 39 καταργούνται.
Γ. Η παράγραφος 12 του άρθρου 39 τροποποιείται ως 

εξής:
1. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 12 αντικαθίσταται 

ως εξής:
«Επιτρέπεται η παρασκευή, αποκλειστικά από τα οξο−

ποιεία, και η διάθεση στην κατανάλωση με την ονομασία 
πώλησης «Βαλσαμικό ξύδι» των δύο ακόλουθων προϊόντων 
ως εξής:»

2. Στις περιπτώσεις (α) και (β), η φράση «Η επισήμανση 
του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, ενώ θα πρέπει να αναγρά−
φονται, όπως και στα λοιπά ξύδια, τα στοιχεία (επωνυμία 
και δήμος) του οξοποιείου που πραγματοποίησε την εμφι−
άλωση του προϊόντος» αντικαθίσταται ως εξής:

«Η επισήμανσή του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, ενώ 
θα πρέπει να αναγράφονται, τα στοιχεία (επωνυμία και 
δήμος) του οξοποιείου που πραγματοποίησε την εμφιά−
λωση του προϊόντος».

 Η Πρόεδρος Η Γραμματέας
 Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ

Τα Μέλη:  Σ. Σάμιος, Ι. Χροναίος, Ε. Δήμα, Ν. Ζούλης, Α. 
Πρεβενά, Χ. Παπαχρήστου,
Ι. Σαρακατσιάνος.»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

F

    Αριθμ. 4666 (2)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας 

υπαλλήλων υπηρετούντων στο Δήμο Νεάπολης − Συκε−
ών Νομού Θεσσαλονίκης για το έτος 2016.

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και 
εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», καθώς και της 
υποπαρ. Δ. 9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός 
Επικράτειας» του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Φ.Ε.Κ. 94/Α΄/
14−08−2015), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις κύρωση του Σχεδί−
ου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας−επείγοντα 
μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του 
Π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/27−12−2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας− Θράκης.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επεί−
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε−
ρικών» (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014), καθώς και την αριθ. 4/
06−02−2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί αποδοχής 
παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμέ−
νων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/ 06.02.2015).

7. Το αίτημα με αριθ. πρωτ. 2423/21−01−2016 του Δήμου 
Νεάπολης − Συκεών Νομού Θεσσαλονίκης, αναφορικά με 
το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης 
εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στο φορέα 
για το έτος 2016. 



 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8715

8. Το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση αυτή 
δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 5.400,00 € και θα βα−
ρύνει τους Κ.Α.: 00.6423, 10.6422, 15.6422, 20.6422, 30.6422 
του προϋπολογισμού του φορέα για το οικονομικό έτος 
2016, όπως διαλαμβάνεται και στην αριθ. 2294/20−01−2016 
βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
φορέα, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά 
το έτος 2016 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των 
υπαλλήλων των υπηρετούντων στον Δήμο Νεάπολης − 
Συκεών, ως εξής:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘ. 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

1 ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 2 10

2 ΠΕ ΝΟΜΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 60

3 ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ − 
ΟΙΚ/ΚΟΥ 2 10

4 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 10
5 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 10

6 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
ΜΗΧ/ΚΩΝ 2 10

7 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧ/ΚΩΝ 2 10

8 ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 10

9 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2 10
10 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2 10

Οι ημέρες εκτός έδρας που καθορίζονται με την παρού−
σα κατανέμονται ισομερώς κατά μήνα ή ανάλογα με τις 
λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 2016 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. ΔΚΜ: 364 (3)
Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Μικτού 

Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για 
ΑμεΑ «Η ΚΥΨΕΛΗ» στη Μυτιλήνη επί της οδού Δικελή 4.

  Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. A΄/2010): «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 137 (ΦΕΚ 230/27.12.2010) άρθρα 
26 και 42 Οργανισμός Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

3. Την 920/08.04.2011 απόφαση, που αφορά στη σύσταση 
της Επιτροπής.

4. Το άρθρο 10 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄) για τα 
Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης.

5. Το Π.δ. 395 (ΦΕΚ 166/τ.Α΄/28.09.1993, ΑΡΘΡΑ 4 και 7), 
όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λει−
τουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας − Απο−
κατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.

6. Την Π4α/οικ.4633/93 (ΦΕΚ 789/τ.Β΄/06.10.1993) Υπ. Απ. 
«Προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας −

Αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φρο−
ντίδων, καθώς και την διημέρευση των ατόμων που περι−
γράφονται στο άρθρο 10, παρ. 1 του Ν. 2072/1992.

7. Το Ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/1995)»Οργανωμένες υπη−
ρεσίες παροχής προστασίας από φορείς Κοινωνικής Πρό−
νοιας και άλλες διατάξεις».

8. Τις από 11.05.2011 και 27.07.2011 γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής.

9. Την από 20.06.2013 πρόσκληση και παροχή διευκρι−
νήσεων από την ΕΕΤΑΑ για τη λειτουργία των Κέντρων 
Διημέρευσης ΑμεΑ κατ’ ελάχιστον 7½ ώρες ημερησίως.

10. Την 50451/2456/14.10.2014 απόφαση Περιφερειάρχη Β. 
Αιγαίου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπερι−
φερειάρχες της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.

11. Την από 27.07.2011/ΔΚΜ986 αρχική άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας.

12. Την από 21.06.2013/ΔΚΜοικ363 απόφαση Τροποποίη−
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1885/17−02−2016 έγγραφο του 
Μικτού Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για 
Α.μ.ε.Α. «Η ΚΥΨΕΛΗ», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του 
Μικτού Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας 
για ΑμεΑ Νομού Λέσβου «Η ΚΥΨΕΛΗ» στη Μυτιλήνη όσον 
αφορά στο ωράριο λειτουργίας του αντί 08:00 π.μ. έως 
15:30 μ.μ. σε 08:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. από Δευτέρα έως 
Παρασκευή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 2 Μαρτίου 2016 

Η Αντιπεριφερειάρχης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΟΜΟΥ − ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ

F

    Αριθμ. απόφ. 279/2016 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 2016 

υπαλλήλων του Δήμου Κύμης − Αλιβερίου.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ−ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρό−
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010).

2. Τα άρθρα 48 και 176 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλή−
λων» (ΦΕΚ 143/Α/28.7.2007).

3. Το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυ−
πηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015).

4 Την εγκύκλιο 2/2015/ΔΕΠ/5.1.2016 του Γενικού Λογιστη−
ρίου του Κράτους, σχετικά με την παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή του Ν. 4354/2015 (ΑΔΑ: ΨΑΕ−ΦΗ−ΠΟ7).

5. Τις έκτακτες και επείγουσες ανάγκες που προκύπτουν 
στις υπηρεσίες Ληξιαρχείου του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, 
ιδιαιτέρως σχετικά με ληξιαρχικές πράξεις που εκ του 
νόμου εκδίδονται εντός αυστηρά καθορισμένης χρονικής 
προθεσμίας, η άπρακτη παρέλευση της οποίας έχει ως 
αποτέλεσμα τον καταλογισμό προστίμου.

6. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου οικο−
νομικού έτους 2016 έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον ΚΑ 
10−6012.002 ύψους 5.000 ευρώ για την κάλυψη δαπανών 
υπερωριακής απασχόλησης ληξιάρχων, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για το έτος 2016 υπερωριακή απογευμα−
τινή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες εξαμηνιαίως 
ανά υπάλληλο ως εξής:



8716 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Οργανική μονάδα Αριθμός 
υπαλλήλων Σχέση εργασίας

Τμήμα Διοικητικών 
Υπηρεσιών/Υπηρεσία 

Ληξιαρχείου
5 Δημοσίου 

Δικαίου

Η υπερωριακή απασχόληση αφορά αποκλειστικά την 
κάλυψη των προαναφερθέντων υπηρεσιακών αναγκών, 
παρέχεται μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου των 
υπαλλήλων έως την 22η ώρα και δεν μπορεί να υπερβεί 
τα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αλιβέρι, 2 Μαρτίου 2016

Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

F

    Αριθμ. απόφ. 7/2016/25.2.2016 (5)
Ορισμός Πρακτικογράφου ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Χανίων και έγκριση ωρών υπερωριακής απα−
σχόλησής του.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Έ  χοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του 

Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27−10−2011/τ.Α΄).
2) Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 79 του 

Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/12−4−2006).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/ 

τ.Α΄/16−12−2015) «αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου − Αποζημίωση για εργασία προς 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου».

4) Το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλεψη σχετικών πιστώσε−
ων στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμεί−
ου Χανίων οικονομικού έτους 2016 για την αντιμετώπιση 
υπερωριών.

5) Την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., αποφασίζει 
ομόφωνα:

1). Εγκρίνει τον ορισμό της Παπαδάκη Κυριακής του 
Αντωνίου του Κλάδου ΔΕ1 ως Γραμματέα− Πρακτικογρά−
φου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Χανίων.

2). Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόλησή της ως εξής:
Οι κατά τα ως άνω, ώρες της απογευματινής υπερωρια−

κής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι 
(120) για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016 και άλλες 120 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

3). Η συνολική δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση δεν 
μπορεί να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν γραφεί στον 
προϋπολογισμό του έτους 2016 ( ΚΑ 10−6012 ποσό 1500 €) 
για την αιτία αυτή.

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στο 
Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) όπως ο 
Νόμος ορίζει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)

    Στην αριθμ. Α2β/Γ.Π.95783/24−12−2015 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγεί−
ας, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2931/31−12−2015 τ.Β΄ με 
περιεχόμενο την καθιέρωση με αμοιβή της υπερωριακής, 
νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνι−
μου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου του Ε.Κ.Α.Β. για το έτος 2016, γίνεται η 
παρακάτω διόρθωση σφάλματος:

Στο προοίμιο της απόφασης στο υπ’ αριθμ. 2, διαγρά−
φεται:

το εσφαλμένο: «Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/
2011 (ΦΕΚ 226/27−10−2011/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο − εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει»

και προστίθεται το ορθό: «Τις διατάξεις του άρθρου 20 
Ν. 4354/ 2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16−12−2015) «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλ−
λες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δη−
μοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

  (Από το Υπουργείο Υγείας)

F
(7)

    Στην αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 99925/24−12−2015 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγεί−
ας, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2931/31−12−2015 τ.Β΄ με 
περιεχόμενο την καθιέρωση με αμοιβή της υπερωριακής, 
νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου 
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας 
(Π.Ε.Δ.Υ.) ανά Υγειονομική Περιφέρεια, γίνεται η παρακάτω 
διόρθωση σφάλματος:

Στο προοίμιο της Απόφασης στο υπ’ αριθμ. 2, διαγρά−
φεται:

το εσφαλμένο: «Τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
Ν.  4024/2011 (ΦΕΚ 226/27−10−2011/Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο − εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό−
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 
2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» 

και προστίθεται το ορθό: «Τις διατάξεις του άρθρου 20 
Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16−12−2015) «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλ−
λες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δη−
μοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

  (Από το Υπουργείο Υγείας)  
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