
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14393/2731/ 
50097/04-07-2006 απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει που 
αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελ-
λάδα της Εταιρείας «MEDNET INTERNATIONAL 
LIMITED» που εδρεύει στην Κύπρο, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώ-
θηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το 
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ’).

2 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του 
πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής εργασίας, για προσωπικό καθα-
ριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου (βάσει του άρθρου 21 του 
ν. 2190/1994) Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώ-
ρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
με παράταση συμβάσεων (βάσει του άρθρου 16 
του ν. 4429/2016), κατά το έτος 2017.

3 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-
ας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδι-
αίας εργασίας, για δημοσιογράφους που υπηρε-
τούν στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για 
το έτος 2017.

4 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις 
Κυριακές 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 ν. 2190/1994) Μουσείων και Αρχαιο-
λογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού με παράταση συμβάσεων (βάσει του 
άρθρου 16 του ν. 4429/2016), κατά το έτος 2017.

5 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του 
πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής εργασίας, για μόνιμο και με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
προσωπικό καθαριότητας των Μουσείων και Αρ-
χαιολογικών Χώρων και του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, για το έτος 2017.

6 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για μόνι-
μο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου φυλακτικό προσωπικό των Μου-
σείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Κέντρου Λή-
ψης και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕ-
ΛΕΣΣ) του ΥΠΠΟΑ, για το έτος 2017.

7 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για μόνιμο 
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου προσωπικό καθαριότητας των Μου-
σείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, για το έτος 2017.

8 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του 
πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής εργασίας, για μόνιμο και με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
φυλακτικό προσωπικό των Μουσείων και Αρχαι-
ολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και του Κέντρου Λήψης και Επεξερ-
γασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ) του ΥΠ-
ΠΟΑ, για το έτος 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 134243/6132/50097   (1) 
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14393/2731/ 
50097/04-07-2006 απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει που 
αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελ-
λάδα της Εταιρείας «MEDNET INTERNATIONAL 
LIMITED» που εδρεύει στην Κύπρο, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώ-
θηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με 
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ'). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ Α' 132) και ιδί-

ως το άρθρο 1 παρ.2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε 
με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ') (ΦΕΚ Α' 312) και ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυ-
βερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

3. Το π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α' 185) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» όπως 
ισχύει.

4. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α' 208/04-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λπ.».

5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α' 210/05-11-2016) «Διορι-
σμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών».

6. Την υπ'αριθμ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρί-
τση», (ΦΕΚ Β' 3722/17-11-2016).

7. Την υπ'αριθμ. 121033/7121/16-11-2016 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (ΦΕΚ 
Β' 3722/17-11-2016).

8. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14393/2731/50097/04-07-2006 
(ΦΕΚ 171/ΤΑΠΣ/01-08-2006, 606/Β/15-04-2011) απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως 
ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου 
στην Ελλάδα, της εταιρείας «MEDNET INTERNATIONAL 
LIMITED» που εδρεύει στην Κύπρο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τρο-
ποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 
(κεφάλαιο ΣΤ’ ).

9. Τις από 09-03-2015 (αρ. πρωτ. 26336/1502), 
07-01-2016 (αρ. πρωτ. 979/79) και 13-01-2016 (αρ.
πρωτ. 3237/206) αιτήσεις της εταιρείας «MEDNET 
INTERNATIONAL LIMITED», για τον επανακαθορισμό 
του περιθωρίου κέρδους λόγω παρέλευσης πενταετίας.

10. Την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 του 
α.ν. 89/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του 
ν. 3427/2005 και ισχύει, η οποία συνεδρίασε στις 
20-10-2016 (Συνεδρίαση 63), για την πιστοποίηση του 
ποσοστού κέρδους της εταιρείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Η παραγρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14393/ 

2731/50097/04-07-2006 (ΦΕΚ 171/ΤΑΠΣ/01-08-2006 και 
606/Β/15-04-2011) απόφασης του Υφυπουργού Οικο-
νομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει τροποποιείται ως 
ακολούθως:

«4. Το ποσοστό κέρδους επί των πάσης φύσεως εξό-
δων και αποσβέσεων του γραφείου πλην του φόρου 
εισοδήματος που θα εφαρμόζεται για τον προσδιορι-
σμό των ακαθαρίστων εσόδων του γραφείου (μέθοδος 
cost plus), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του 
α.ν. 89/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του 
ν. 3427/2005 και ισχύει, ορίζεται σε πέντε επί τοις εκατό 
(5,00%).

Το ανωτέρω ποσοστό ισχύει από την 1η Ιανουαρί-
ου 2016, και επανεξετάζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα 
εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συνθήκες της 
αγοράς».

2. Οι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασης, παραμένουν 
ως έχουν.

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Ι   

  Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ 
415013/40059/36530/28785 (2)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του 

πενθημέρου, καθ' υπέρβαση της εβδομαδιαίας 

υποχρεωτικής εργασίας, για προσωπικό καθα-

ριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου (βάσει του άρθρου 21 του 

ν. 2190/1994) Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώ-

ρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

με παράταση συμβάσεων (βάσει του άρθρου 16 

του ν. 4429/2016), κατά το έτος 2017  

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 τροποποιή-
θηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

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

γ) Του άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 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 ν. 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 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 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».
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2. 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 
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. 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».

4. Το γεγονός ότι βάσει του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 
παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι 31-12-2017 οι συμβά-
σεις εκατόν είκοσι τριών (123) καθαριστών με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Μουσείων 
και Αρχαιολογικών Χώρων του ΥΠΠΟΑ, οι οποίοι προσλή-
φθηκαν σύμφωνα με την ανωτέρω υπουργική απόφαση.

5. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/371811/ 
45512/21591/9399/10-11-2016 ανάλυση δαπάνης της δι-
εύθυνσης προϋπολογισμού και οικονομικής διαχείρισης 
τομέα πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με την οποία 
από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνο-
λικού ύψους 184.575,00, η οποία έχει προβλεφθεί για το 
έτος 2017 και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋ-
πολογισμού εξόδων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων 
και Απαλλοτριώσεων (ΚΑΕ 026152, 055152, 055252).

6. Την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/16713/7-12-2016 (ΑΔΑ ΩΠ-
Θ7469ΗΔΞ-ΞΘ6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 
που αφορά στην κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, απο-
φασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015, μέχρι τριάντα πέ-
ντε (35) ώρες κατά μήνα την απασχόληση πέραν του 
πενθημέρου, καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδο-
μαδιαίας εργασίας, για καθένα από τους εκατόν είκοσι 
τρεις (123) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (βάσει του άρθρου 21 του 
ν. 2190/1994) , ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότη-
τας, που εργάζονται σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώ-
ρους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των 
οποίων οι συμβάσεις παρατείνονται αυτοδικαίως σύμ-
φωνα 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 1-1-2017 μέχρι 
31-12-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2016

Η Υπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/  
422434/40879/37321/29380 (3)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-

ας, καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδι-

αίας εργασίας, για δημοσιογράφους που υπηρε-

τούν στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για 

το έτος 2017.  

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 20 παρ. Α2 και 22 παρ. 2 του 

ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις...».

β) Του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 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».

γ) Του άρθρου 67 του ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός 
της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, 
αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς 
διατάξεις» (ΦΕΚ 50/Α/11-4-1991).

δ) Του π. δ/τος 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/2014) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) 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 ...» .

στ) Του π. δ/τος 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. 2/17805/0022/13-3-2013 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός αποδοχών των δημοσιο-
γράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 4 και της παρ. 1α του 
άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226), όπως ισχύει» 
(ΦΕΚ 662/Β/21-3-2013).  

3. Την αριθμ. οικ.2/78861/0022/12-8-2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση υπουργικής 
απόφασης» (ΑΔΑ ΒΛΩ5Η - Γ43)

4. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/391409/ 
47624/22997/9803/23-11-2016 έγγραφο της διεύθυν-
σης προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Το-
μέα Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με το οποίο από 
την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ύψους 2.586,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τις πι-
στώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΚΑΕ 0511)

5. Το γεγονός ότι η απογευματινή υπερωριακή εργασία 
των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση κρίνεται 
απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου 
Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 20 παρ. Α2 του ν. 4354/2015, απογευματινή υπερω-
ριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξά-
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μηνο, καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας, σε καθένα από τους δύο (2) δημοσιογράφους 
που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
κατά πλήρες ωράριο εργασίας, στο Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.

2. Αρμόδιος για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω εργασίας καθίσταται ο Διευθυντής του Γρα-
φείου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3 Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1-1-2017 έως 
31-12-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2016

Η Υπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Ι

   Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ 
422104/40857/37299/29333 (4)
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 ν. 2190/1994) Μουσείων και Αρχαιο-

λογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού με παράταση συμβάσεων (βάσει του 

άρθρου 16 του ν. 4429/2016), κατά το έτος 2017.

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 τροποποιή-
θηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

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

γ) Του άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 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 ν. 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 ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

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», 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 συμ-
βάσεις εκατόν είκοσι τριών (123) καθαριστών με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Μου-
σείων και Αρχαιολογικών Χώρων του ΥΠΠΟΑ, οι οποίοι 
προσλήφθηκαν σύμφωνα με την ανωτέρω υπουργική 
απόφαση.

4. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/371811/ 
45512/21591/9399/10-11-2016 έγγραφο της διεύθυνσης 
προϋπολογισμού και οικονομικής διαχείρισης τομέα πο-
λιτισμού του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με το οποίο από την πα-
ρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 
235.893,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού (ΚΑΕ 0342, 0352), 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 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για καθένα από 
τους εκατόν είκοσι τρεις (123) υπαλλήλους με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (βάσει 
του άρθρου 21 του ν. 2190/1994), ειδικότητας ΥΕ Προ-
σωπικού Καθαριότητας, που εργάζονται 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 1-1-2017 μέχρι 
31-12-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2016

Η Υπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
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   Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ 
422194/40862/37304/29336 (5)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του 

πενθημέρου, καθ' υπέρβαση της εβδομαδιαίας 

υποχρεωτικής εργασίας, για μόνιμο και με σχέ-

ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

προσωπικό καθαριότητας των Μουσείων και Αρ-

χαιολογικών Χώρων και του Υπουργείου Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού, για το έτος 2017.  

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/

Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις...».

β) Του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 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».

γ) Του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρο-
νική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/
16-6-2011).

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

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

στ) 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 ...».

ζ) 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/24581/31-5-1989 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού», 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. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/371807/ 
45511/21590/9400/11-11-2016 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 64.000,00 ευρώ, η οποία έχει προβλε-
φθεί για το έτος 2017 και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πό-
ρων και Απαλλοτριώσεων (ΚΑΕ 026152, 026352, 055152, 
055252).

4. Την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/16840/12-12-2016 (ΑΔΑ 
6Ρ25469ΗΔΞ-ΝΜ9) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώ-
σεων, που αφορά στην κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015, μέχρι τριάντα πέντε 

(35) ώρες κατά μήνα την απασχόληση πέραν του πενθη-
μέρου, καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας, για καθένα από τους είκοσι οκτώ (28) μονίμους 
υπαλλήλους του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 
και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου της ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθα-
ριότητας, που υπηρετούν σε περιφερειακές υπηρεσίες, 
ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες και δημόσια μουσεία 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και απα-
σχολούνται με την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό 
μουσείων και αρχαιολογικών χώρων 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 έχει ισχύ από 1-1-2017 μέχρι 
31-12-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2016

Η Υπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Ι

   Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ 
422095/40856/37298/29332 (6)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ' υπέρβα-

ση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, 

για μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-

καίου αορίστου χρόνου φυλακτικό προσωπικό 

των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του 

Κέντρου Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων Συ-

ναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ) του ΥΠΠΟΑ, για το έτος 2017.  

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/

Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις...».

β) Του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 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».

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

δ) 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», 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 
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και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο 
προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες.

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

στ) 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 ...».

ζ) 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 
αρχαιοτήτων» (ΦΕΚ 431/Β/21-6-1988).

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 
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).

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

5. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/371805/ 
45510/21589/9398/22-11-2016 ανάλυση δαπάνης της 
διεύθυνσης προϋπολογισμού και οικονομικής διαχεί-
ρισης τομέα πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με την 
οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπά-
νη που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 6.400.000,00 
ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί για το έτος 2017 και θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 
(ΚΑΕ 026152, 026352, 055152, 055252).

6. Την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/16840/12-12-2016 (ΑΔΑ 
6Ρ25469ΗΔΞ-ΝΜ9) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώ-
σεων, που αφορά στην κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015, μέχρι σαράντα 
οκτώ (48) ώρες κατά μήνα την απασχόληση κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ' υπέρβαση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για καθέναν από 
τους χίλιους πεντακόσιους είκοσι επτά (1.527) μονίμους 
υπαλλήλους των κλάδων ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης, 
ειδικοτήτων Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και Νυ-
κτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, και ΥΕ Ημερησίων Φυλάκων 
Αρχαιοτήτων, καθώς και υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των ειδικοτήτων ΔΕ 
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Νυκτοφυλάκων 
Αρχαιοτήτων, ΥΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και 
ΥΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, οι οποίοι υπηρετούν:

α) Σε περιφερειακές υπηρεσίες, ειδικές περιφερειακές 
υπηρεσίες και δημόσια μουσεία του Υπουργείου Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού και απασχολούνται με τη φύλαξη 
μουσείων και αρχαιολογικών χώρων που υπάγονται στο 
ΥΠΠΑ.

β) Στο Κέντρο Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων Συ-
ναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ) του ΥΠΠΟΑ.

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 1-1-2017 μέχρι 
31-12-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2016

Η Υπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Ι

   Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ 
422109/40858/37300/29334 (7)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ-

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ' υπέρβαση 

της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για 

μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-

ου αορίστου χρόνου προσωπικό καθαριότητας 

των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για το 

έτος 2017. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/

Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις...».

β) Του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 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».

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

δ) 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», 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.

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

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

2. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/371807/ 
45511/21590/9400/11-11-2016 έγγραφο της διεύθυν-
σης προϋπολογισμού και οικονομικής διαχείρισης το-
μέα πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με το οποίο από 
την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ύψους 66.000,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τις πι-
στώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΚΑΕ 0512), 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 είκοσι 
οκτώ (28) μονίμους υπαλλήλους του κλάδου ΥΕ Προσω-
πικού Καθαριότητας και υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ειδικότητας ΥΕ 
Προσωπικού Καθαριότητας, που υπηρετούν σε περιφε-
ρειακές υπηρεσίες, ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες και 
δημόσια μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού 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 απασχόλησης καθίστανται οι κατά υπηρε-
σία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1-1-2017 μέχρι 
31-12-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2016

Η Υπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Ι

   Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ 
415012/40057/36528/28783 (8)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του 

πενθημέρου, καθ' υπέρβαση της εβδομαδιαίας 

υποχρεωτικής εργασίας, για μόνιμο και με σχέ-

ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

φυλακτικό προσωπικό των Μουσείων και Αρχαι-

ολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και του Κέντρου Λήψης και Επεξερ-

γασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ) του ΥΠ-

ΠΟΑ, για το έτος 2017.  

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/

Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις...».

β) Του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 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». 

γ)  Του άρθρου 10 του ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α/15-10-1977)
«Περί Οργανισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων 
& Απαλλοτριώσεων».

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

ε) 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 ...».

στ) Του π. δ/τος 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

2. Την αρ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/25125/16-6-1988 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Πρόσθετες αμοιβές φυλάκων αρχαιοτή-
των» (ΦΕΚ 431/Β/21-6-1988).

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 
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).

4. Την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52α/122886/
19-12-2011 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Του-
ρισμού «Καθορισμός ωραρίου εργασίας του φυλακτικού 
προσωπικού των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων 
του ΥΠΠΟΤ» (ΦΕΚ 2883/Β/20-12-2011).

5. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/371805/ 
45510/21589/9398/22-11-2016 ανάλυση δαπάνης της 
διεύθυνσης προϋπολογισμού και οικονομικής διαχεί-
ρισης τομέα πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με την 
οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπά-
νη που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.800.000,00 
ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί για το έτος 2017 και θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 
(ΚΑΕ 026152, 026352, 055152, 055252).

6. Την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/16840/12-12-2016 (ΑΔΑ 
6Ρ25469ΗΔΞ-ΝΜ9) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώ-
σεων, που αφορά στην κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015, μέχρι σαράντα (40) 
ώρες κατά μήνα την απασχόληση πέραν του πενθημέ-
ρου, καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας, για καθέναν από τους χίλιους πεντακόσιους 
είκοσι επτά (1.527) μονίμους υπαλλήλους των κλάδων 
ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης, ειδικοτήτων Ημερησίων 
Φυλάκων Αρχαιοτήτων και Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτή-
των, και ΥΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, καθώς 
και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, των ειδικοτήτων ΔΕ Ημερησίων Φυ-
λάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, 
ΥΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΥΕ Νυκτοφυ-
λάκων Αρχαιοτήτων, οι οποίοι υπηρετούν:
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α) σε Περιφερειακές Υπηρεσίες, Ειδικές Περιφερειακές 
Υπηρεσίες και Δημόσια Μουσεία του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού και απασχολούνται με τη φύλαξη 
Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων που υπάγονται 
στο ΥΠΠΟΑ.

β) Στο Κέντρο Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων Συ-
ναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ) του ΥΠΠΟΑ.

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 1-1-2017 μέχρι 
31-12-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2016

Η Υπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ 

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