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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για μόνιμο και με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
προσωπικό καθαριότητας των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού, για το έτος 2020.

2

Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για μόνιμο και με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φυλακτικό προσωπικό των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του
Κέντρου Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ) του ΥΠΠΟΑ, για το έτος 2020.

3

Καθορισμός των ωρών εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φυλακτικό προσωπικό των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Κέντρου Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ) του ΥΠΠΟΑ, για το έτος 2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΜΠ/715597/54074/52785/17707
(1)
Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για μόνιμο και με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
προσωπικό καθαριότητας των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού, για το έτος 2020.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 παρ. Α1 και Γ3 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ

Αρ. Φύλλου 4878

176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις...», όπως ισχύει,
β) του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α΄/
16-6-2011),
γ) των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
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 10 του ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α΄/
15-10-1977) «Περί Οργανισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων»,
στ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α΄/22-1-2018), όπως
ισχύει,
ζ) του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/
22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ...»,
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α΄/09-07-2019),
θ) Του άρθρου 10 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/
Α΄/17-7-2019).
2. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31-5-1989 κοινή
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου
Πολιτισμού» (436 Β΄), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 11
του ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42/Α΄/23-4-1990) και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 εδ. γ - δδ του
ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις Πολιτιστικής
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/Α΄/24-12-1997).
3. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/596282/
36893/22460/11902/4-11-2019 (ορθή επανάληψη στις
26-11-2019) έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με το οποίο από την παρούσα απόφαση
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 57.930,00 ευρώ, η
οποία έχει προβλεφθεί για το έτος 2020 και θα καλυφθεί
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, οικονομικού
έτους 2020 (ΚΑΕ 026152).
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4. Την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/23206/20-12-2019 (ΑΔΑ:
ΩΓ21469ΗΔΞ-Υ4Ρ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων,
που αφορά στην κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, όπως
διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου
Δυναμικού (Τομέα Πολιτισμού) του ΥΠΠΟΑ με το αριθμ.
ΔΙΟΙΚ/Β/23191/20-12-2019 έγγραφο του ΤΑΠΑ, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, μέχρι
τριάντα πέντε (35) ώρες κατά μήνα την εργασία πέραν
του πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας, για καθένα από τους τριάντα ένα
(31) μονίμους υπαλλήλους του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού
Προσωπικού, ειδικότητας Προσωπικού Καθαριότητας,
και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού - Καθαριότητας, που υπηρετούν σε Περιφερειακές Υπηρεσίες και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και απασχολούνται με την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό Μουσείων
και Αρχαιολογικών Χώρων που υπάγονται στο ΥΠΠΟΑ.
2. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής
της ανωτέρω εργασίας καθίστανται οι κατά Υπηρεσία
Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.
3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1-1-2020 και
μέχρι 31-12-2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2019
Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΜΠ/715586/54073/52784/17706
(2)
Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για μόνιμο και με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φυλακτικό προσωπικό των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και του Κέντρου Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ) του ΥΠΠΟΑ, για το έτος 2020.
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 εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις...», όπως ισχύει,
β) Των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014), όπως ισχύει,
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γ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/5-8-2016),
δ) Του άρθρου 10 του ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α΄/
15-10-1977) «Περί Οργανισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων»,
ε) Του άρθρου 30 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/
9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.»,
στ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α΄/22-1-2018), όπως
ισχύει,
ζ) του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/
22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ...»,
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α΄/09-07-2019),
θ) του άρθρου 10 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α΄/
17-7-2019).
2. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31-5-1989 κοινή
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου
Πολιτισμού» (436 Β΄) και την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/25125/
16-6-1988 κοινή υπουργική απόφαση «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 συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 εδ. γ - δδ του ν. 2557/1997
(ΦΕΚ 271/Α΄/24-12-1997).
3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52α/122886/
19-12-2011 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Καθορισμός ωραρίου εργασίας του φυλακτικού
προσωπικού των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
του ΥΠΠΟΤ» (ΦΕΚ 2883/Β/20-12-2011).
4. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/592161/
36680/22299/11776/4-1 1-2019 (ορθή επανάληψη στις
26-11-2019) έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με το οποίο από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη που ανέρχεται στο συνολικό
ποσό των 4.776.408,00 ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί
για το έτος 2020 και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού εξόδων του Ταμείου Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων, οικονομικού έτους 2020
(ΚΑΕ 026152).
5. Την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/23207/20-12-2019 (ΑΔΑ:
Ψ7ΖΨ469ΗΔΞ-ΓΗΞ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, που αφορά στην κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης,
όπως διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Τομέα Πολιτισμού) του ΥΠΠΟΑ με το
αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/23191/20-12-2019 έγγραφο του ΤΑΠΑ,
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, μέχρι
σαράντα (40) ώρες κατά μήνα την εργασία πέραν του
πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομα-
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διαίας εργασίας, για καθέναν από τους χίλιους επτακόσιους ογδόντα επτά (1.787) μονίμους υπαλλήλους των
κλάδων ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης ειδικότητας Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης ειδικότητας Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων και
ΥΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, υπαλλήλους με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των
ειδικοτήτων ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Ημερησίων
Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης
ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, ΥΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΥΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων,
καθώς και μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων του ΥΠΠΟΑ με ανάθεση καθηκόντων φύλαξης αρχαιοτήτων (βάσει του άρθρου 30 του
ν. 3528/2007), οι οποίοι υπηρετούν:
α) σε Περιφερειακές Υπηρεσίες και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και απασχολούνται με τη φύλαξη Μουσείων και
Αρχαιολογικών Χώρων που υπάγονται στο ΥΠΠΟΑ,
β) στο Κέντρο Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ) του ΥΠΠΟΑ.
2. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής
της ανωτέρω εργασίας καθίστανται οι κατά Υπηρεσία
Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.
3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1-1-2020 μέχρι
31-12-2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2019
Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΜΠ/715420/54053/52764/17703
(3)
Καθορισμός των ωρών εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φυλακτικό προσωπικό των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Κέντρου Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ) του ΥΠΠΟΑ, για το έτος 2020.
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 εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις...», όπως ισχύει,
β) Των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014), όπως ισχύει,
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γ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/5-8-2016),
δ) του άρθρου 10 του ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α΄/
15-10-1977) «Περί Οργανισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων»,
ε) του άρθρου 30 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/
9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.»,
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 Σημάτων
και άλλες διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται ότι, για την
εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί
Χώροι, οι Συλλογές, 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 Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α΄/22-1-2018), όπως
ισχύει,
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. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α΄/09-07-2019),
ι) του άρθρου 10 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α΄/
17-7-2019).
2. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31-5-1989 κοινή
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου
Πολιτισμού» (436 Β΄) και την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/25125/
16-6-1988 κοινή υπουργική απόφαση «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 συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 εδ. γ - δδ του ν. 2557/1997
(ΦΕΚ 271/Α΄/24-12-1997).
3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52α/122886/19-122011 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
«Καθορισμός ωραρίου εργασίας του φυλακτικού προσωπικού των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του
ΥΠΠΟΤ» (ΦΕΚ 2883/Β/20-12-2011).
4. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/592161/
36680/22299/11776/4-1 1-2019 (ορθή επανάληψη στις
26-11-2019) έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού του
ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με το οποίο από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη που ανέρχεται στο συνολικό
ποσό των 6.417.596,00 ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί
για το έτος 2020 και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού εξόδων του Ταμείου Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων, οικονομικού έτους 2020
(ΚΑΕ 026352).
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5. Την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/23207/20-12-2019 (ΑΔΑ:
Ψ7ΖΨ469ΗΔΞ-ΓΗΞ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, που αφορά στην κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης,
όπως διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Τομέα Πολιτισμού) του ΥΠΠΟΑ με το
αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/23191/20-12-2019 έγγραφο του ΤΑΠΑ,αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, μέχρι
σαράντα οκτώ (48) ώρες κατά μήνα την εργασία κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για καθέναν από
τους χίλιους επτακόσιους ογδόντα επτά (1.787) μονίμους
υπαλλήλους των κλάδων ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης
ειδικότητας Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης ειδικότητας Νυκτοφυλάκων
Αρχαιοτήτων και ΥΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των ειδικοτήτων ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων,
ΥΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΥΕ Νυκτοφυ-
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λάκων Αρχαιοτήτων, καθώς και μονίμους και με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων του ΥΠΠΟΑ με
ανάθεση καθηκόντων φύλαξης αρχαιοτήτων (βάσει του
άρθρου 30 του ν. 3528/2007), οι οποίοι υπηρετούν:
α) σε Περιφερειακές Υπηρεσίες και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και απασχολούνται με τη φύλαξη Μουσείων και
Αρχαιολογικών Χώρων που υπάγονται στο ΥΠΠΟΑ
β) στο Κέντρο Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ) του ΥΠΠΟΑ.
2. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής
της ανωτέρω εργασίας καθίστανται οι κατά Υπηρεσία
Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.
3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1-1-2020 μέχρι
31-12-2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019
Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
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