
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης α) πέραν 
του πενθήμερου και κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής εργασίας, για φυλακτικό προσω-
πικό Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμ-
βάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών και β) πέραν 
του πενθήμερου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδι-
αίας υποχρεωτικής εργασίας, για προσωπικό κα-
θαριότητας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με 
συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ-
νου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

2 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης α) πέραν 
του πενθήμερου και κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής εργασίας, για φυλακτικό προσωπι-
κό που εργάζεται σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς 
Χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού με δικαστικές αποφάσεις ασφαλιστικών 
μέτρων και β) πέραν του πενθήμερου, καθ’ υπέρ-
βαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, 
για προσωπικό καθαριότητας που εργάζεται σε 
Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με δικαστικές 
αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ 
ΤΔΜΠ/194328/17462/17004/6097 (1)
   Καθορισμός των ωρών απασχόλησης α) πέραν 

του πενθήμερου και κατά τις Κυριακές και εξαι-

ρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαί-

ας υποχρεωτικής εργασίας, για φυλακτικό προ-

σωπικό Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμ-

βάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών και β) πέραν 

του πενθήμερου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδι-

αίας υποχρεωτικής εργασίας, για προσωπικό κα-

θαριότητας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με 

συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ-

νου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.   

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/1994) 

«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπι-
κού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 20 παρ. Α1 και Γ3 του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α’/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις...», όπως ισχύει.
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γ) Των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2014), όπως 
ισχύει.

δ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α’/5-8-2016).

ε) Του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α 138) «Για την 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

στ) Του άρθρου 10 του ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α’/
15-10-1977) «Περί Οργανισμού του Ταμείου Αρχαιολο-
γικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων».

ζ) Του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α’/
15-3-2000) «Ίδρυση Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό 2004 
Α.Ε.» προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων 
και άλλες διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται ότι, για την 
εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί 
Χώροι, οι Συλλoγές οι πινακοθήκες που ανήκουν ή επο-
πτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν 
και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο 
προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες.

η) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22-1-2018).

θ) Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/
22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ...».

ι) Του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α’/29-8-2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31-5-1989 υπουργική από-
φαση «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού» 
και την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/25125/16-6-1988 υπουργική από-
φαση «Πρόσθετες αμοιβές φυλάκων αρχαιοτήτων» (ΦΕΚ 
431/Β’/21-6-1988), οι οποίες κυρώθηκαν με το άρθρο 11 
του ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42/Α’/23-4-1990) όπως συμπλη-
ρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 εδ. γ - δδ 
του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α’/24-12-1997).

3. Την ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52α/122886/19-12-2011 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός ωραρίου εργασίας 
του φυλακτικού προσωπικού των Μουσείων και Αρχαιο-
λογικών Χώρων του ΥΠΠΟΤ» (ΦΕΚ 2883/Β’/20-12-2011).

4. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/78020/8637/8411/
15-2-2019 (ΑΔΑ Ω05Σ4653Π4-8Β5) υπουργική απόφαση 
«Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 
χιλίων τριακοσίων δεκατεσσάρων (1.314) ατόμων δια-
φόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, σε 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», 
όπως ισχύει.

5. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/117253/
7819/5154/2771/7-3-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα 
Πολιτισμού, σύμφωνα με το οποίο από την παρού-
σα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 
3.670.505,00 ευρώ, η οποία βαραίνει τις πιστώσεις του 
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

6. Τις ΔΙΟΙΚ/Β’/6227/9-4-2019 (ΑΔΑ: 6ΤΕ7469ΗΔΞ-ΜΡΕ) 
και ΔΙΟΙΚ/Β’/6282/10-4-2019 (ΑΔΑ: Ω6ΔΙ469ΗΔΞ-ΡΤΔ) 
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Ταμείου Αρχαι-
ολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με τις 

οποίες η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα 
απόφαση θα καλυφθεί από τους πιστώσεις του προϋ-
πολογισμού εξόδων του ΤΑΠΑ, οικονομικού έτους 2019 
(ΚΑΕ 026352, 026152).

7. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η απασχόληση 
του αναφερόμενου στην παρούσα απόφαση προσωπι-
κού πέραν του πενθήμερου και κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες προκειμένου να καλυφθούν οι ανά-
γκες φύλαξης και καθαριότητας και να λειτουργήσουν 
τα Μουσεία και οι Αρχαιολογικοί Χώροι του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, κυρίως με τη μεγαλύτερη 
επισκεψιμότητα, με διευρυμένο ωράριο, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει:

α) Μέχρι σαράντα (40) ώρες κατά μήνα την απασχόλη-
ση πέραν του πενθήμερου και μέχρι σαράντα οκτώ (48) 
ώρες κατά μήνα την απασχόληση κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εpγασίας για καθέναν από τους χίλιους 
διακόσιους εξήντα τέσσερις (1.264) υπαλλήλους με συμ-
βάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
(βάσει του άρθρου 21 του ν. 2190/1994), ειδικοτήτων 
ΔΕ Φύλαξης - Πληρoφόpησης Ημερησίων Φυλάκων 
Αρχαιοτήτων, και ΔΕ Φύλαξης -Πληρoφόpησης Νυκτο-
φυλάκων Αρχαιοτήτων, που εργάζονται σε Περιφερει-
ακές Υπηρεσίες και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμβά-
σεις διάρκειας οκτώ (8) μηνών και απασχολούνται με 
τη φύλαξη Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων που 
υπάγονται στο ΥΠΠΟΑ,

β) μέχρι τριάντα πέντε (35) ώρες κατά μήνα την 
απασχόληση πέραν του πενθήμερου, καθ’ υπέρβαση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για τριάντα 
τρεις (33) υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (βάσει του άρθρου 21 του 
ν. 2190/1994), ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού - 
Kαθαριότητας που εργάζονται σε Περιφερειακές Υπηρε-
σίες και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμβάσεις διάρκειας 
οκτώ (8) μηνών και απασχολούνται με την καθαριότητα 
και τον ευπρεπισμό Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώ-
ρων που υπάγονται στο ΥΠΠΟΑ.

2. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά Υπηρε-
σία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

3. Η παρούσα απόφαση, ως προς τις συμβάσεις εργα-
σίας όσων εκ των ανωτέρω υπαλλήλων έχουν αρχίσει 
πριν αυτή δημοσιευθεί, έχει ισχύ από τη δημοσίευσή 
της μέχρι τη λήξη των συμβάσεών τους και ως προς τις 
συμβάσεις εργασίας όσων εκ των ανωτέρω υπαλλήλων 
αρχίζουν μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης 
έχει ισχύ από την έναρξη των συμβάσεων εργασίας τους 
μέχρι τη συμπλήρωση οκτώ (8) μηνών και σε κάθε περί-
πτωση μετά τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Απριλίου 2019

Η Υπουργός
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ   
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 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ 
ΤΔΜΠ/194321/17460/17002/6095 (2)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης α) πέραν 

του πενθήμερου και κατά τις Κυριακές και εξαι-

ρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομα-

διαίας υποχρεωτικής εργασίας, για φυλακτικό 

προσωπικό που εργάζεται σε Μουσεία και Αρ-

χαιολογικούς Χώρους του Υπουργείου Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού με δικαστικές αποφάσεις 

ασφαλιστικών μέτρων και β) πέραν του πενθή-

μερου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρε-

ωτικής εργασίας, για προσωπικό καθαριότητας 

που εργάζεται σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς 

Χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-

τισμού με δικαστικές αποφάσεις ασφαλιστι-

κών μέτρων.   

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. Α1 και Γ3 του ν. 4354/2015 

(ΦΕΚ 176/Α’/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις...», όπως ισχύει.

β) Των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2014), όπως ισχύει.

γ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α’/5-8-2016).

δ) Του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α 138) «Για την 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

ε) Του άρθρου 10 του ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α’/
15-10-1977) «Περί Οργανισμού του Ταμείου Αρχαιολο-
γικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων».

στ) Του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/
Α’/15-3-2000) «Ίδρυση Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό 
2004 Α.Ε.» προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Ση-
μάτων και άλλες διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται 
ότι, για την εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι 
Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Συλλoγές οι πινακοθήκες που 
ανήκουν ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, 
λειτουργούν και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το 
απαραίτητο προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

ζ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22-1-2018).

η) Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/
22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ...».

θ) Του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α’/29-8-2018) «Διορι-
σμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών»

2. Την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31-5-1989 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτι-
σμού» και την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/25125/16-6-1988 υπουρ-
γική απόφαση «Πρόσθετες αμοιβές φυλάκων αρχαι-

οτήτων» (ΦΕΚ 431/Β’/21-6-1988), οι οποίες κυρώ-
θηκαν με το άρθρο 11 του ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42/Α’/
23-4-1990) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 παρ. 8 εδ. γ - δδ του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α’/
24-12-1997).

3. Την ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52α/122886/19-12-2011 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός ωραρίου εργα-
σίας του φυλακτικού προσωπικού των Μουσείων και 
Αρχαιολογικών Χώρων του ΥΠΠΟΤ» (ΦΕΚ 2883/Β’/
20-12-2011).

4. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΔΟΥ/33946/
23309/1473/761/24-1-2019 έγγραφο της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Πόλης Αθηνών, το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/
ΜΒΠΘ/ΤΔΟΥ/34059/233 91/483/330/25-1-2019 έγγρα-
φο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και το αριθμ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΜΗ/ΤΔΟΥ/34857/2397 2/240/130/30-
1-2019 έγγραφο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλεί-
ου, σύμφωνα με τα οποία οι αναφερόμενοι στην πα-
ρούσα απόφαση υπάλληλοι εργάζονται στις ανωτέρω 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
με δικαστικές αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων.

5. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/100162/
6665/4432/2360/27-2-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα 
Πολιτισμού, σύμφωνα με το οποίο από την παρού-
σα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 
15.707,00 ευρώ, η οποία βαραίνει τις πιστώσεις του Τα-
μείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

6. Τις ΔΙΟΙΚ/Β’/6283/10-4-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΖΚ469ΗΔΞ-
23Κ) και ΔΙΟΙΚ/Β’/6226/9-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΕΠ469ΗΔΞ-
ΔΞ4) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Ταμείου 
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, σύμφωνα 
με τις οποίες η δαπάνη που προκαλείται από την πα-
ρούσα απόφαση θα καλυφθεί από τους πιστώσεις του 
προϋπολογισμού εξόδων του ΤΑΠΑ, οικονομικού έτους 
2019 (ΚΑΕ 026152, 026352).

7. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η απασχόληση 
των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση υπαλλή-
λων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για την 
εύρυθμη λειτουργία Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώ-
ρων που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει:

α) Μέχρι σαράντα (40) ώρες κατά μήνα την απασχόλη-
ση πέραν του πενθήμερου και μέχρι σαράντα οκτώ (48) 
ώρες κατά μήνα την απασχόληση κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εpγασίας για καθέναν από τους τέσσερις 
(4) υπαλλήλους ειδικοτήτων ΔΕ Φύλαξης -Πληρoφόρη-
σης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, και ΔΕ Φύλαξης - 
Πληρoφόρησης Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, που εργά-
ζονται με δικαστικές αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και σε αρχαιολο-
γικούς χώρους αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Πόλης Αθηνών,

β) μέχρι τριάντα πέντε (35) ώρες κατά μήνα την απα-
σχόληση πέραν του πενθήμερου, καθ’ υπέρβαση της 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ15318 Τεύχος B’ 1262/12.04.2019

υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εpγασίας για έναν (1) 
υπάλληλο ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού - 
Καθαριότητας, που εργάζεται με δικαστική απόφα-
ση ασφαλιστικών μέτρων στο Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισμού.

2. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά Υπηρε-
σία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευσή 
της και μέχρι 31-12-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 11 Απριλίου 2019

Η Υπουργός

ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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