
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης -ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

2 Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης -ΛΥΚΕΙΟΥ.

3 Καθορισμός αριθμού προσωπικού διαφόρων 
ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών 
αναγκών του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου 
Βασιλίτσας και για χρονική διάρκεια έως τέσσερις 
(4) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του 
άρθρου 9 του Ν. 3812/2009 όπως ισχύει.

4 Καθορισμός αριθμού προσωπικού διαφόρων ει-
δικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ανα-
γκών του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου 
και για χρονική διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 9 
του Ν. 3812/2009 όπως ισχύει.

5 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του 
πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υπο-
χρεωτικής εργασίας, για φυλακτικό και καθαρι-
ότητας προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (βάσει του άρθρου 
21 του N. 2190/1994) των Μουσείων και Αρχαιο-
λογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.

6 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβα-
ση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, 
για προσωπικό καθαριότητας με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (βάσει του 
άρθρου 21 του N. 2190/1994) Μουσείων και Αρ-
χαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, με παράταση συμβάσεων (βάσει 
του άρθρου 16 του N. 4429/2016).

7 Απόφαση διάθεσης ενός κατασχεμένου οχήματος 
στο Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για κάλυψη αναγκών του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ8/210305/Δ2 (1)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης -ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του N. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-10-2012), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4, της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του N. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α'/12.10.2012), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και...Τουρισμού».

4. Το Π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄) «Διορισμός Υπουρ-
γών,Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» που 
προβλέπει το διορισμό του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου 
στη θέση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

5. Τη με αρ. 151678/ΙΑ/2012 (Φ.Ε.Κ 3324/ Β/12-12-2012) 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο-
ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστη-
ρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών,Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.I.Ε.Κ), Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο σε φυσικά,νομικά πρόσωπα, ενώσεις προ-
σώπων και Ν.Π.Δ.Δ, όπως ισχύει.

6. Το άρθρο 24 του Π.δ. 114/2014 «Γενική Διεύθυνση 
Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης», την περίπτωση (β) της παραγράφου (2) και την 
παράγραφο (4) του άρθρου 26 «Διεύθυνση Σπουδών, 
Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης».

7. Τη με αρ. πρωτ. Φ.2.ΓΒ/127384/Δ5/8-8-2014 (ΦΕΚ 
2265/τ.Β΄/21-8-2015) υπουργική απόφαση χορήγησης 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης - Γυμνασίου στη Μπούκαλη Αγαθή με διακριτικό 
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τίτλο «Ιδιωτικό Γυμνάσιο-ΑΓΑΘΗ ΜΠΟΥΚΑΛΗ», που επι-
καιροποιήθηκε με τη Φ.Απόφ/1272/09-02-2016 πράξη 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκ-
παίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

8. Το αριθ. Φ8/152/110623/Δ2/06-07-2016 έγγραφο 
της Διεύθυνσης μας, με το οποίο ζητήθηκε έλεγχος από 
τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας 
των αδειών των Ιδιωτικών σχολείων εποπτείας τους.

9. Το αριθ. Φ.17.1./5477/29-07-2016 απαντητικό έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Φθιώτιδας καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα της Δ.Ο.Υ 
Λαμίας και του Ι.Κ.Α. Λαμίας, από τα οποία προκύπτει η 
ακυρότητα των εγγράφων που κατέθεσε η Μπούκαλη 
Αγαθή, για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ιδιωτικού 
εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό.

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την αριθμ.Φ.2.ΓΒ/127384/Δ5/8-8-2014 
υπουργική απόφαση, με την οποία χορηγήθηκε Άδεια 
Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Γυ-
μνασίου με το διακριτικό τίτλο «Ιδιωτικό Γυμνάσιο - ΑΓΑ-
ΘΗ ΜΠΟΥΚΑΛΗ με έδρα τη Λαμία στην περιοχή Αγριλιά.

Η ανάκληση της ανωτέρω άδειας άρχεται από της δη-
μοσιεύσεως της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως. Από τη δημοσίευση παύει να ισχύει και κάθε 
πράξη αρμοδίου οργάνου που επικαιροποίησε την ανω-
τέρω άδεια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. Φ8/210309/Δ2 (2)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης -ΛΥΚΕΙΟΥ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του N. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-10-2012), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4, της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του N. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α'/12.10.2012), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και... Τουρισμού».

4. Το Π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» που 
προβλέπει το διορισμό του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου 
στη θέση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

5. Τη με αρ. 151678/ΙΑ/2012 (Φ.Ε.Κ 3324/ Β/12-12-2012) 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο-
ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστη-
ρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών,Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο σε φυσικά,νομικά πρόσωπα, ενώσεις προ-
σώπων και Ν.Π.Δ.Δ, όπως ισχύει.

6. Το άρθρο 24 του Π.δ. 114/2014 «Γενική Διεύθυνση 
Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης», την περίπτωση (β) της παραγράφου (2) και την 
παράγραφο (4) του άρθρου 26 «Διεύθυνση Σπουδών, 
Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης».

7. Τη με αρ. πρωτ. Φ.2.ΓΒ /127385/Δ5/8-8-2014 (ΦΕΚ 
2265/τ.Β΄/21-8-2015) υπουργική απόφαση χορήγησης 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης - Λυκείου στη Μπούκαλη Αγαθή με διακριτικό τίτλο 
«Ιδιωτικό Λύκειο-ΑΓΑΘΗ ΜΠΟΥΚΑΛΗ», που επικαιροποι-
ήθηκε με την Φ.Απόφ/1272/09-02-2016 απόφαση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

8. Το αριθ. Φ8/152/110623/Δ2/06-07-2016 έγγραφο 
της Διεύθυνσης μας, με το οποίο ζητήθηκε έλεγχος από 
τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας 
των αδειών των Ιδιωτικών σχολείων εποπτείας τους.

9. Το αριθ. Φ.17.1./5477/29-07-2016 απαντητικό έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Φθιώτιδας καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα της Δ.Ο.Υ 
Λαμίας και του Ι.Κ.Α. Λαμίας, από τα οποία προκύπτει η 
ακυρότητα των εγγράφων που κατέθεσε η Μπούκαλη 
Αγαθή, για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ιδιωτικού 
εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό.

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την αριθμ. Φ.2.ΓΒ/127385/Δ5/8-8-2014 
υπουργική απόφαση, με την οποία χορηγήθηκε Άδεια 
Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Λυ-
κείου με το διακριτικό τίτλο «Ιδιωτικό Λύκειο-ΑΓΑΘΗ 
ΜΠΟΥΚΑΛΗ» με έδρα τη Λαμία στην περιοχή Αγριλιά.

Η ανάκληση της ανωτέρω άδειας άρχεται από της δη-
μοσιεύσεως της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως. Από τη δημοσίευση παύει να ισχύει και κάθε 
πράξη αρμοδίου οργάνου που επικαιροποίησε την ανω-
τέρω άδεια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ 
ΑΤΔΑΔΤΑ/411643/27531/7653 (3)
Καθορισμός αριθμού προσωπικού διαφόρων ει-

δικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ανα-

γκών του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασι-

λίτσας και για χρονική διάρκεια έως τέσσερις (4) 

μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του 

άρθρου 9 του Ν. 3812/2009 όπως ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ -

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» ιδίως του άρθρου 52 
παρ. 2 περ. ια υποπερ. αα (ΦΕΚ 98 Α').

β) του Π.δ. 19/1991 «Ίδρυση Εθνικού Γυμναστηρίου» 
(ΦΕΚ 7 Α').

γ) του Π.δ. 218/2006 «Οργανισμός των Εθνικών Χιονο-
δρομικών Κέντρων Σελίου και Βασιλίτσας» (ΦΕΚ 220 Α') 
και ειδικότερα το άρθρο 11.

2. το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων Αγροτικής Ανάπτυξης [...] Ανάπτυξης και Τουρισμού» 
(ΦΕΚ 114 Α').

3. το Π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης [...] Μεταφορών και Δικτύων» 
(ΦΕΚ 208 Α').

4. το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α').

5. το Π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α').

6. την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασι-
λειάδη» (ΦΕΚ 3672 Β').

7. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β').

8. Την παρ. 1 του άρθρου 14 και τις παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης 
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων 
διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του N. 3812/ 
2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009), «Αναμόρφωση συστήματος 
προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» 
όπως ισχύει.

10. Το εδάφιο 2, της υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του άρθρου 
Πρώτου του N. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου [...] Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» 
(ΦΕΚ 222 Α').

11. Του άρθρο 8 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις».

12. Το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273640/ 
19538/5545/23-08-2016 αίτημα του Υφυπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού προς το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους, για έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού 
στο Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας, έτους 2016-2017.

13. Το υπ' αριθμ. 2/71217/06-09-2016 έγγραφο του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους περί έγκρισης πρόσλη-
ψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για τα έτη 
2016-2017 στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας.

14. Την αριθμ. 14698/02-10-2013 θετική γνωμοδότηση 
του ΑΣΕΠ περί πρόσληψης προσωπικού για εποχικές 
ανάγκες του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλί-
τσας.

15. Την αριθμ πρωτ. ΑΣΕΠ 18654/28-7-2014 βεβαίωση 
του Α.Σ.Ε.Π. με την οποία γίνεται δεκτό το αίτημα του 
Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας για τη σύναψη μίσθωσης έργου ΠΕ 
Ιατρών.

16. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/339684/ 
20112/4849/02-12-2015 κοινή υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός αριθμού προσωπικού διαφόρων ειδικο-
τήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Εθνικού 
Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας και για χρονική δι-
άρκεια έως τέσσερις (4) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009 όπως ισχύει» 
(ΑΔΑ: ΩΩ3Ψ4653Π4-44Θ).

17. Τα υπ' αριθμ 140/13-07-2016 και 138/13-07-2016 
έγγραφα της Επιτροπής Διοίκησης του Εθνικού Χιονο-
δρομικού Κέντρου Βασιλίτσας που αφορούν στην αιτι-
ολογική έκθεση και στο αίτημα τους για την πρόσληψη 
εποχικού προσωπικού χειμερινής περιόδου 2016-2017 
καθώς και το απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης 
της Επιτροπής Διοίκησης της 25/05/2016.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας, συνολικού 
ύψους 68.600 €, η οποία για το τρέχον έτος ανέρχεται 
σε 17.150 € περίπου και θα καλυφθεί από ίδια έσοδα 
του φορέα.

19. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΕΦΔΑΑΛΟΘ/ 
361876/44421/4958/1327/2-11-2016 εισήγηση ΓΔΟΥ, 
αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε ότι, για την κάλυψη των εποχικών ανα-
γκών του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την 
επωνυμία «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας», 
απαιτείται η πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 
έως 4 μήνες, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 
και 2, του άρθρου 21 του N. 2190/1994 και της παρ. 8, 
του άρθρου 9 του N. 3812/2009 όπως ισχύει και καθορί-
ζουμε για το έτος 2016-2017 τον αριθμό του προσωπικού 
κατά κατηγορία και κλάδο, για την κάλυψη των ανωτέρω 
αναγκών ως ακολούθως:
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Α. Εποχικό προσωπικό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Έως 4 ΜΗΝΕΣ 1

YE
ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Έως 4 ΜΗΝΕΣ 14

Β. Εποχικό προσωπικό με σύναψη σύμβασης έργου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ
ΙΑΤΡΩΝ 
(ειδικότητα 
Γενικής Ιατρικής)

Έως 4 ΜΗΝΕΣ 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής
Οικονομικών Ανασυγκρότησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

  Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ 
ΑΤΔΑΔΤΑ/411768/27537/7657 (4)
Καθορισμός αριθμού προσωπικού διαφόρων ει-

δικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-

ου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών 

αναγκών του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου 

Σελίου και για χρονική διάρκεια έως τέσσερις (4) 

μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του 

άρθρου 9 του Ν. 3812/2009 όπως ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ -

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» ιδίως του άρθρου 52 
παρ. 2 περ. ια υποπερ. αα (ΦΕΚ 98 Α').

β) του Β.δ. 57/1972 «Περί ιδρύσεως Εθνικού Χιονοδρο-
μικού Κέντρου Σελίου» (ΦΕΚ 19 Α').

γ) του Π.δ. 218/2006 «Οργανισμός των Εθνικών Χιονο-
δρομικών Κέντρων Σελίου και Βασιλίτσας» (ΦΕΚ 220 Α') 
και ειδικότερα το άρθρο 11.

2. το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-

ων Αγροτικής Ανάπτυξης [...] Ανάπτυξης και Τουρισμού» 
(ΦΕΚ 114 Α').

3. Το Π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης [...] Μεταφορών και δικτύων» 
(ΦΕΚ 208 Α').

4. το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». (ΦΕΚ 116 Α').

5. Το Π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210Α')

6. Την υπ'αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασι-
λειάδη» (ΦΕΚ 3672 Β').

7. την υπ' αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 
Β').

8. Την παρ. 1 του άρθρου 14 και τις παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης 
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων 
διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 9 του N. 3812/ 
2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009), «Αναμόρφωση συστήματος 
προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το εδάφιο 2, της υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του άρθρου 
Πρώτου του N. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου [...] Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 
(ΦΕΚ 222 Α').

11. Το άρθρο 8 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις».

12. Το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/365643/ 
25187/7019/04-11-2016 αίτημα του Υφυπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού προς το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους, για έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού 
στο Ε.Χ.Κ. Σελίου, έτους 2016-2017.

13. Το υπ' αριθμ. 2/87457/16-11-2016 έγγραφο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί έγκρισης πρό-
σληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για τα 
έτη 2016-2017 στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου.

14. Το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΕΦΔΑΑ-
ΛΟΘ/359347/44053/4882/1319/14-11-2016 έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα 
Αθλητισμού περί κάλυψης της μισθοδοσίας δεκαπέντε 
(15) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας 
Ι.Δ.Ο.Χ. έως τέσσερις (4) μήνες στο Ε.Χ.Κ. Σελίου.

15. Την αριθμ. 15010/07-10-2013 θετική γνωμοδότηση 
του ΑΣΕΠ περί πρόσληψης προσωπικού για εποχικές 
ανάγκες του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου.

16. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/375883/ 
21792/5306/31-12-2015 «Καθορισμός αριθμού προ-
σωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη 
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εποχικών αναγκών του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου 
Σελίου και για χρονική διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του 
N. 3812/2009 όπως ισχύει» (ΑΔΑ: ΩΟΗΗ4653Π4-ΚΕΟ) 
για τα έτη 2015-2016.

17. Το υπ' αριθμ. 554/17-10-2016 έγγραφο της Επιτρο-
πής Διοίκησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελί-
ου με το οποίο μας διαβιβάζει το αριθμ. 552/17-10-2016 
αίτημα, την αριθμ. 553/17-10-2016 αιτιολογική έκθεση 
και το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 19ης έκτακτης 
συνεδρίασης της Επιτροπής Διοίκησης της 05/10/2016, 
που αφορούν στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού 
χειμερινής περιόδου 2016-2017.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου συνολικού 
ύψους 66.060 € η οποία για το τρέχον έτος ανέρχεται σε 
16.515 € περίπου και θα καλυφθεί από ίδια έσοδα του 
Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου.

19. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/376561/25765/ 
7149/14-11-2016 εισήγηση της ΓΔΟΥ.

20. Την αριθμ. 586/4-11-2016 απόφαση ανάληψης του 
Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε ότι, για την κάλυψη των εποχικών αναγκών 
του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επω-
νυμία «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου», απαιτείται 
η πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 4 
μήνες, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 και 2, 
του άρθρου 21 του N. 2190/1994 και της παρ. 8, του άρ-
θρου 9 του N. 3812/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και καθορίζουμε για το έτος 2016-2017 τον αριθμό του 
προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο, για την κάλυψη 
των ανωτέρω αναγκών ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Έως 4 ΜΗΝΕΣ 10

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Έως 4 ΜΗΝΕΣ 2

ΥΕ
ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ

Έως 4 ΜΗΝΕΣ 3

ΣΥΝΟΛΟ 15

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής
Οικονομικών Ανασυγκρότησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

    Αριθμ. ΥΠ ΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ 
ΤΔΑΔΤΠ/409686/39604/36092/28404 (5)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του 

πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-

μες ημέρες, καθ' υπέρβαση της εβδομαδιαίας 

υποχρεωτικής εργασίας, για φυλακτικό και κα-

θαριότητας προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιω-

τικού δικαίου ορισμένου χρόνου (βάσει του άρ-

θρου 21 του N. 2190/1994) των Μουσείων και 

Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού.

Η   ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

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

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

β) Του άρθρου 20 παρ. Γ3 του N. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/
Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις...».

γ) Του άρθρου 45 παρ. 1 του N. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/
Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω-
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

δ) Του άρθρου 41 του N. 3979/2011 (Α 138) «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

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

στ) Του άρθρου 21 παρ. 4 του N. 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 Σuλλoγές, 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.

ζ) Του Π.δ/τος 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/2014) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

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

θ) Του Π.δ/τος 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Δι-
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

2. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/25125/16-6-1988 κοινή 
υπουργική απόφαση «Πρόσθετες αμοιβές φυλάκων αρ-
χαιοτήτων» (ΦΕΚ 431/Β/21-6-1988), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 11 του N. 1881/1990 (ΦΕΚ 42/Α/23-4-1990).

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31-5-1989 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 11 του 
N. 1881/1990 (ΦΕΚ 42/Α/23-4-1990) και συμπληρώθηκε 
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από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 εδ. γ - δδ του
N. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/24-12-1997).

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

5. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/323101/ 
31997/28923/23054/3-10-2016 (ΑΔΑ ΩΠ8Χ4653Π4-Τ13) 
υπουργική απόφαση «Έγκριση για την κίνηση των 
διαδικασιών πρόσληψης εκατόν σαράντα (140) 
ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δι-
άρκειας τεσσάρων (4) μηνών, σε Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τρο-
ποποιήθηκε με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΔΑΔΤΠ/355734/35082/31789/25173/27-10-2016  
(ΑΔΑ 7ΒΦΣ4653Π4-9ΦΦ) όμοια πράξη, και την αριθμ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/322040/31885/ 
28816/22959/3-10-2016 (ορθή επανάληψη στις
17-10-2016, ΑΔΑ ΩΤΚ14653Π4-9ΜΜ) υπουργική απόφα-
ση «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 
σαράντα οκτώ (48) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού • ορισμένου χρόνου, διάρ-
κειας τεσσάρων (4) μηνών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού και

6. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/338470/ 
41497/19039/8969/31-10-2016 ανάλυση δαπάνης της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχεί-
ρισης Τομέα Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με την 
οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
συνολικού ύψους 303.380,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Τα-
μείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΚΑΕ 
026352, 026152, 055152, 055252) και από τις πιστώσεις 
του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού (ΚΑΕ 0342, 0352).

7. Την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/16391/24-11-2016 (ΑΔΑ 7ΞΞΨ-
469ΗΔΞ-Α97) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτρι-
ώσεων και τις αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΠ/
340493/41764/19188/17245/14-10-2016 (ΑΔΑ Ω0ΩΧ
4653Π4-ΨΓΑ) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΠ/340483/ 
41760/19184/17241/14-10-2016 (ΑΔΑ ΩΙ984653Π4- 
ΖΑΖ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα 
Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 παρ. Γ3 του N. 4354/2015:

α) μέχρι σαράντα (40) ώρες κατά μήνα την απασχόλη-
ση πέραν του πενθημέρου και μέχρι σαράντα οκτώ (48) 
ώρες κατά μήνα την απασχόληση κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέpες καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εpγασίας για καθένα από τους εκατόν 
εβδομήντα τέσσερις (174) υπαλλήλους με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (βάσει του 
άρθρου 21 του N. 2190/1994), ειδικοτήτων ΔΕ Ημερη-
σίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυκτοφυλάκων, που 
εργάζονται σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

β) μέχρι τριάντα πέντε (35) ώρες κατά μήνα την απα-
σχόληση πέραν του πενθημέρου και μέχρι τριάντα δύο 
(32) ώρες κατά μήνα την απασχόληση κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες καθ' υπέρβαση της υποχρεωτι-
κής εβδομαδιαίας εργασίας, για καθένα από τους δύο (2) 
υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου (βάσει του άρθρου 21 του N. 2190/1994), 
ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Kαθαριότητας που εργάζο-
νται σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

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 τις 31 Μαρτίου 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016

Η Υπουργός
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Ι

    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ 
409670/39589/36077/28391 (6)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ-

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ' υπέρβαση 

της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για 

προσωπικό καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδι-

ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (βάσει του άρ-

θρου 21 του N. 2190/1994) Μουσείων και Αρχαι-

ολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, με παράταση συμβάσεων (βάσει του 

άρθρου 16 του N. 4429/2016).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

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

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

β) Του άρθρου 16 του N. 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/
21-10-2016) «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 
και άλλες διατάξεις».

γ) Του άρθρου 20 παρ. Γ3 του N. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/
Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις...».

δ) Του άρθρου 45 παρ. 1 του N. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/
Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω-
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

ε) Του άρθρου 41 του N. 3979/2011 (Α 138) «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

στ) Του άρθρου 21 παρ. 4 του N. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/
Α/15-3-2000) «Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 
Α.Ε." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων 
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και άλλες διατάξεις», διά του οποίου ορίζεται ότι για την 
εξυπηρέτηση του κοινού τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί 
Χώροι, οι Συλλογές, 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.

ζ) Του Π.δ/τος 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/2014) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

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

θ) Του Π.δ/τος 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Δι-
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/32362/ 
4151/3727/3133/5-2-2016 (ΑΔΑ 60ΜΜ4653Π4-ΗΒΥ) 
υπουργική απόφαση «Έγκριση για την κίνηση των δια-
δικασιών πρόσληψης χιλίων τριακοσίων δεκατεσσάρων 
(1.314) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 
επτά (7) μηνών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού».

3. Το γεγονός ότι βάσει του άρθρου 16 του Ν. 4429/ 
2016 παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι 31-12-2017 οι 
συμβάσεις εκατόν είκοσι τριών (123) καθαριστών με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Μου-
σείων και Αρχαιολογικών Χώρων του ΥΠΠΟΑ, οι οποίοι 
προσλήφθηκαν σύμφωνα με την ανωτέρω υπουργική 
απόφαση.

4. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/371811/ 
45512/21591/9399/10-11-2016 ανάλυση δαπάνης της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχεί-
ρισης Τομέα Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με την 
οποία η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα 
απόφαση θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, οικονομικού έτους 2016 (ΚΑΕ 0342, 0352).

5 Τις αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΠ/340493/
41764/19188/17245/14-10-2016 (ΑΔΑ Ω0ΩΧ4653
Π4-ΨΓΑ) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΠ/340483/41760/ 
19184/17241/14-10-2016 (ΑΔΑ ΩΙ984653 Π4-ΖΑΖ) απο-
φάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Προϋπο-
λογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού 
του ΥΠΠΟΑ, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 παρ. Γ3 του Ν. 4354/2015, μέχρι τριάντα δύο 
(32) ώρες κατά μήνα την απασχόληση κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ' υπέρβαση της υποχρεωτι-
κής εβδομαδιαίας εργασίας, για καθένα από τους εκατόν 
είκοσι τρεις (123) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου (βάσει του άρθρου 21
του Ν. 2190/1994), ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών, που ερ-
γάζονται σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των οποίων 
οι συμβάσεις παρατείνονται αυτοδικαίως σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016.

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 31-12-2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016

Η Υπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Ι

    Αριθμ. 2122.7-3/104811/2016 (7)
Απόφαση διάθεσης ενός κατασχεμένου οχήμα-

τος στο Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για κάλυψη ανα-

γκών του.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του αρθ. 6 του

N. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Πε-
ριστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α' 61), όπως αντικατα-
στάθηκε από την παρ. 1 του αρθ. 13 του N. 4138/2013 
«Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» 
(Α' 72).

β) Του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου» (Α' 170).

γ) Του αρθ. 2 του Π.δ. 70/2015 «...Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με-
τονομασία...» (Α' 114).

δ) Του Π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την από 08-12-2016 πρόταση του Αρχηγού του Λι-
μενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

3. Την από 28-06-2014 έκθεση κατάσχεσης οχήμα-
τος, στο πλαίσιο της διενεργούμενης προανάκρισης για 
παράβαση των διατάξεων του N. 3386/2005 «Είσοδος, 
διαμονή και... Ελληνική επικράτεια» (Α' 212).

4. Το υπ' αριθ. πρ. 1712/30-06-2016 έγγραφο της Ει-
σαγγελίας Εφετών Κέρκυρας.

5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας Από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

6. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του 
Λιμεναρχείου Πρέβεζας με σκοπό την αποτελεσματική 
άσκηση της αποστολής του, αποφασίζεται:

1. Η διάθεση στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυ-
λακή του χερσαίου μέσου που περιγράφεται στο Πα-
ράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας.

2. Η ένταξη του χερσαίου μέσου στη δύναμη των επι-
χειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 
Ακτοφυλακής και η στελέχωση και λειτουργία του σύμ-
φωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΜΕΣΟΥ
Κατασκευαστής-μοντέλο SKODA Fabia (επιβατηγό) Καύσιμο Πετρέλαιο κίνησης (diesel)
Κυβισμός 1.896 cc Τόπος φύλαξης ΚΛ Ηγουμενίτσας
Αριθμός πλαισίου TMBNF26Y723465485 Κατάσταση μέσου Ικανοποιητική

Αριθμός κινητήρα Αδιευκρίνιστος Λοιπός εξοπλισμός
O φερόμενος επί του οχήματος εξοπλι-
σμός, κατά το χρόνο της κατάσχεσης του

Χρώμα Μπλε Θέσεις επιβατών Πέντε (05) 
Έτος κατασκευής 2002 Διανυθέντα χλμ. 175.899

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02041522212160008*
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