
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 161
30 Ιανουαρίου 2013

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της από 07/12/2012 απόφασης της Ολο−

μέλειας της Βουλής των Ελλήνων .................................. 1
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το 2013 δύο 

υπαλλήλων ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ της Γενικής Γραμματείας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων ........................................................................................................ 2

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το 2013 
υπαλλήλων διατιθέμενων στο γραφείο του Γε−
νικού Γραμματέα Καταναλωτή, του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων ................................................................ 3

Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, για το Α΄ 
εξάμηνο του έτους 2013........................................................... 4

Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότη−
τας Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης Νομού Αρκα−
δίας ............................................................................................................ 5 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. πρωτ. 1156

Διεκπ. 815 (1)
Τροποποίηση της από 7/12/2012 απόφασης της 

Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 63 παράγραφος 1 και 65 παράγραφος 

1 του ισχύοντος Συντάγματος,
β) της απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των 

Ελλήνων, που λήφθηκε κατά τη ΜΕ΄ Συνεδρίαση της 
15.12.1994 (ΦΕΚ 234 Α΄/27.12.1994), όπως τροποποιήθη−
κε με τις από: α) 11.10.2004 (ΦΕΚ 188 Α΄/13.10.2004), και
β) 7.12.2012 (ΦΕΚ 244 Α΄/14.12.2012), όμοιες αποφάσεις, και 
ισχύει, β) της υπ’ αριθ. 9671/7802/14.10.2004 απόφασης 
της Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 1555 Β΄/ 
18.10.2004),

γ) της ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας της Βου−
λής των Ελλήνων, που λήφθηκε κατά την ΠZ' συνεδρία−
ση της 7ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 244 Α΄/14.12.2012), όπως 
τροποποιήθηκε με την από 24/12/2012 απόφαση του Προ−
έδρου της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 3562/Β/31.12.2012) 
και ισχύει.

2. Την αδυναμία εξεύρεσης ξενοδοχείων για τη στέ−
γαση των εξ επαρχίας Βουλευτών, σύμφωνα με τις 
υποβληθείσες προσφορές, με μηνιαίο τίμημα χιλίων 
(1.000) ευρώ.

3. Την παρασχεθείσα με την υπό στοιχείο 1γ ανωτέ−
ρω απόφαση της Ολομέλειας εξουσιοδότηση προς τον 
Πρόεδρο της Βουλής όπως αναπροσαρμόζει τα εκεί 
αναφερόμενα ποσά.

4. Την από 17/01/2013 ομόφωνη απόφαση της Διάσκε−
ψης των Προέδρων.

5. Την υπό Κ.Α. 0819 γραμμένη πίστωση του Προϋ−
πολογισμού της Βουλής των Ελλήνων, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 της από 07/12/2012 
απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων 
(ΦΕΚ 244/Α΄/14.12.2012) όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «α) Την καταβολή σε 
κάθε έναν των εξ επαρχίας βουλευτών, που στερούνται 
ιδιόκτητης κατοικίας στην περιοχή του Νομού Αττικής, 
ποσού χιλίων (1.000) ευρώ κάθε μήνα για την κάλυψη 
των δαπανών διαμονής τους στην ευρύτερη περιοχή 
της Αθήνας ή τη μίσθωση από την Βουλή των Ελλήνων 
ξενοδοχείων με μηνιαία δαπάνη μέχρι του ποσού των 
χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200) πλέον Φ.Π.Α. και κρατή−
σεων από 01.02.2013.

Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και εναλλακτικά 
για την εκλογική περιφέρεια των εξ επαρχίας βουλευ−
τών, στην περίπτωση, που αυτοί στερούνται ιδιόκτητης 
κατοικίας στην εκλογική τους περιφέρεια».

Η παρούσα ισχύει από 01/02/2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ − ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ   

3593



3594 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

 Αριθ. Ζ5−οικ. 131 (2)
΄Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το 2013 δύο 

υπαλλήλων ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ της Γενικής Γραμματείας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. τις διατάξεις:
1. του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
2. του Ν.2190/94, άρθρο 33 (ΦΕΚ 28/Α΄/1994) «Σύσταση 

ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 
ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης»,

3. του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007) «Κύρωση Κώδικα 
κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλή−
λων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»,

4. του Π.Δ. 397/88 (ΦΕΚ 185/Α΄/1988) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. του Π.Δ. 59/96 (ΦΕΚ 51/Α΄/1996) «Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου»,

6. του Π.Δ. 197/97 (ΦΕΚ 156/Α΄/1997) «Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμο−
διοτήτων της»,

7. του Ν. 3892/2010, άρθρο 9 (ΦΕΚ 189/Α΄/2010) «Ηλε−
κτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών 
και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων»,

8. του άρθρου 235 «Μεταφορά της Γενικής Γραμμα−
τείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας» του Ν. 4072 «Βελτίωση 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή −
Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτι−
λίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86/
Α΄/11−04−2012).

9. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουρ−
γείων, Μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/
Α΄/21−6−2012).

10. Του Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός του Αντωνίου Σαμα−
ρά του Κωνσταντίνου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 140/
Α΄/20−6−2012).

11. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012)

12. Της υπ’ αριθ. 30376/Δ106 721/5−7−2012 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 2094/ Β΄/06 −07 −2012).

13. Του άρθρου 16 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/23.12.2003) 
«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων 
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών 
των ενόπλων δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει,

14. του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015», όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11−4−2012).

Β. Το γεγονός ότι η προκύπτουσα δαπάνη για το χρο−
νικό διάστημα έως 31.12.2013 για το Γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα Καταναλωτή ανέρχεται περίπου σε χίλια 
πεντακόσια πενήντα έξι ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά 
(€ 1556,24) και θα καλυφθεί από το φορέα 35/620 και 
τον κωδικό 0511.

Γ. Την υπ’ αριθ. οικ.Ζ5−111/2013 βεβαίωση δέσμευσης 
πιστώσεων.

Δ. Τις ανάγκες του γραφείου του Γενικού Γραμματέα 
Καταναλωτή, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία για το 2013, μέχρι 
δύο (2) υπαλλήλων ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ της Γενικής Γραμμα−
τείας Καταναλωτή, οι οποίοι όταν παρίσταται ανάγκη 
θα εργάζονται τις απογευματινές ώρες των εργασί−
μων ημερών μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα για κάθε 
υπάλληλο.

Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχό−
λησης θα διενεργείται με σχετικό έγγραφο του Διευ−
θυντή της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, ενώ 
στο τέλος κάθε μήνα επίσης με σχετικό έγγραφο θα 
βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των ωρών υπερωριακής 
εργασίας.

Οι καταστάσεις πληρωμής θα συντάσσονται από το 
Τμήμα Οικονομικού και Διοικητικής Μέριμνας της Διεύ−
θυνσης Διοικητικής Υποστήριξης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο−
σίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31−12−2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ   

F
 Αριθ. Ζ5−οικ. 132 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το 2013 υπαλλή−

λων διατιθέμενων στο γραφείο του Γενικού Γραμμα−
τέα Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
2. του Ν.2190/94, άρθρο 33 (ΦΕΚ 28/Α΄/1994) «Σύσταση 

ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 
ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης»,

3. του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007) «Κύρωση Κώδικα 
κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλή−
λων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»,

4. του Π.Δ. 397/88 (ΦΕΚ 185/Α΄/1988) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. του Π.Δ. 59/96 (ΦΕΚ 51/Α΄/1996) «Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου»,

6. του Π.Δ. 197/97 (ΦΕΚ 156/Α΄/1997) «Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμο−
διοτήτων της»,
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7. του Ν. 3892/2010, άρθρο 9 (ΦΕΚ 189/Α΄/2010) «Ηλε−
κτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών 
και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων»,

8. του άρθρου 235 «Μεταφορά της Γενικής Γραμμα−
τείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας» του Ν. 4072 «Βελτίωση 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή 
− Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυ−
τιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
86/Α΄/11−04−2012).

9. του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουρ−
γείων, Μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/
Α΄/21−6−2012).

10. του Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός του Αντωνίου Σαμα−
ρά του Κωνσταντίνου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 140/
Α΄/20−6−2012).

11. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012).

12. Της υπ’ αριθ. 30376/Δ106 721/5−7−2012 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 2094/Β΄/6−7−2012).

13. Του άρθρου 16 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/23.12.2003) 
«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων 
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών 
των ενόπλων δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει,

14. Του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015», όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11−4−2012).

Β. Το γεγονός ότι η προκύπτουσα δαπάνη για το 
χρονικό διάστημα έως 31.12.2013 για το Γραφείο του 
Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή ανέρχεται περίπου σε 
χίλια τριακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ (€ 1394) και θα 
καλυφθεί από το φορέα 35/620 και τον κωδικό 0511.

Γ. Την υπ’ αριθ. οικ.Ζ5−111/2013 βεβαίωση δέσμευσης 
πιστώσεων.

Δ. Τις ανάγκες του γραφείου του Γενικού Γραμματέα 
Καταναλωτή, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία για το 2013, 
των διατιθέμενων υπαλλήλων στο γραφείο του Γενι−
κού Γραμματέα Καταναλωτή, μέχρι δύο υπαλλήλων, οι 
οποίοι όταν παρίσταται ανάγκη θα εργάζονται τις απο−
γευματινές ώρες των εργασίμων ημερών μέχρι είκοσι 
(20) ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο.

Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχό−
λησης θα διενεργείται με σχετικό έγγραφο του Διευ−
θυντή της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, ενώ 
στο τέλος κάθε μήνα επίσης με σχετικό έγγραφο θα 
βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των ωρών υπερωριακής 
εργασίας.

Οι καταστάσεις πληρωμής θα συντάσσονται από το 
Τμήμα Οικονομικού και Διοικητικής Μέριμνας της Διεύ−
θυνσης Διοικητικής Υποστήριξης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο−
σίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31−12−2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ   

F
 Αριθ. Υ10β/Γ.Π.717 (4)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλή−

λων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, για το Α΄ εξά−
μηνο του έτους 2013. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄/1985), όπως 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005) 
«Κωδικοποίηση 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 Νόμου 3329/05 ( ΦΕΚ 81/4−4−05/Α) 
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/11 
(ΦΕΚ 226/27−10−11/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015», όπως τροπο−
ποιήθηκε 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΄).

4. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων που υπηρετούν στα τμήματα Διοικητικού, Οικονο−
μικής Διαχείρισης, Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Γιατρών 
−Πολιτών, Γραμματείας − Δημοσίων Σχέσεων, Μελετών 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, λόγω των αυξημένων 
υπηρεσιακών αναγκών.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί 
δαπάνη ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €),
η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις τρέχοντος οι−
κονομικού έτους (ΚΑΕ 0261).

6. Το υπ’ αριθ. 34428/20−12−2012 έγγραφο του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση δεκαοκτώ 
(18) υπαλλήλων που απασχολούνται στα τμήματα Διοι−
κητικού, Οικονομικής Διαχείρισης, Διεκπεραίωσης Υπο−
θέσεων Γιατρών − Πολιτών Γραμματείας − Δημοσίων 
Σχέσεων, Μελετών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και 
θα εργασθούν μέχρι δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα (2.160) 
ώρες οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες 
μηνιαίως ανά υπάλληλο, από τη δημοσίευση της παρού−
σης μέχρι και 30/06/2013.

Οι λόγοι που επιβάλλουν την υπερωριακή εργασία των 
ανωτέρω υπαλλήλων είναι η υποχρεωτική παρουσία των 
υπαλλήλων, καλύπτοντας γραμματειακή υποστήριξη: 
α) κατά τις Συνεδριάσεις των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, οι οποίοι 
είναι γιατροί και δεν μπορούν να συνεδριάζουν κατά 
τις πρωινές εργάσιμες ώρες του προσωπικού, β) στις 
επιτροπές − ομάδες εργασίας (δέκα επιτροπές), οι οποί−
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ες αποτελούνται από τους γιατρούς μέλη του Δ.Σ. του 
Ι.Σ.Α. και γ) στις επιτροπές ελέγχου ιατρείων και πολυι−
ατρείων (τρεις επιτροπές) προκειμένου να χορηγηθεί η 
άδεια λειτουργίας. Η κάθε επιτροπή αποτελείται από 
δύο γιατρούς και ένα Μηχανικό.

Επιπλέον οι υπάλληλοι του Ι.Σ.Α. συμμετέχουν στις 
συναντήσεις των συνδικαλιστικών φορέων αλλά και των 
επιστημονικών φορέων που γίνονται στα γραφεία του 
Ι.Σ.Α. και καλύπτουν τη γραμματειακή υποστήριξη των 
επιστημονικών προγραμμάτων κατά τις απογευματινές 
και βραδινές ώρες.

Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως και Παρα−
σκευή και τις ώρες από 15.00 μ.μ. έως 17.00 μ.μ.

Η κατανομή των ωρών εργασίας καθώς και ο ορισμός 
των υπευθύνων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης, 
θα οριστούν με απόφαση του Προέδρου του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερω−
ριακή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγε−
γραμμένης πίστωσης του υπό έγκριση προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2013 του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, 
ο οποίος είναι πλεονασματικός, και δεν επιβαρύνει τον 
κρατικό προϋπολογισμό. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ   

F
 Αριθ. 2253/265 (5)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας 

Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης Νομού Αρκαδίας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.344/1976 

«Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 9 παρ. 15 του Ν.2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ.Α/15−6−1995).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν.2503/97 
(ΦΕΚ 107/30.5.97 Α΄) «διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 280 του Ν.3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 
87/τ.Α/7−6−2010).

4. Την υπ’ αριθ. Φ.127080/57460/21−12−2010 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης «Υποδιαίρεση ληξιαρχικής Πε−
ριφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση OTA 
σύμφωνα με το Ν.3852/2010» (ΦΕΚ 1984/τ.Β/22−12−2010).

5. Την υπ’ αριθ. ΓΓ15650/1253/1−3−2011 (ΦΕΚ 480/τ.Β/
29−3−2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενι−
κής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσι−
ών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου − Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου».

6. Την υπ’ αριθ. 65/2010 (υπ’ αριθ. Φ127080/57510/
31−12−2010) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Περί ληξι−
αρχικών βιβλίων των νέων δήμων που συνιστώνται από 
συνένωση OTA με το ν.3852/2010».

7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Τρίπολης που συστάθηκε 
με το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 αποτελείται από οκτώ (8) 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και υποδιαιρείται 
σε οκτώ (8) ληξιαρχικές περιφέρειες.

8. Το υπ’ αριθ. 1112/8−1−2013 έγγραφο του Δήμου Τρί−
πολης με το οποίο προτείνει την ανάθεση καθηκόντων 
Ληξιάρχου για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας 
Λεβιδίου στη δημοτική υπάλληλο Λούρα Ελένη του Αλε−
ξίου, ΔΕ1 Διοικητικού, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων, Ληξιάρχου για 
το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Λεβιδίου του 
Δήμου Τρίπολης στη μόνιμη υπάλληλο Λούρα Ελένη του 
Αλεξίου κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 18 Ιανουαρίου 2013

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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