
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 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 2018.

2 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-
ας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαί-
ας εργασίας, για υπαλλήλους που έχουν διατεθεί 
στο Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις, για το 
έτος 2018.

3 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-
σίας, 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 2018.

4 Καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτι-
κής εβδομαδιαίας εργασίας, για υπαλλήλους δια-
φόρων κλάδων και ειδικοτήτων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι ασκούν 
καθήκοντα φύλαξης στο κτήριο της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, για το έτος 2018.

5 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβα-
ση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, 
για προσωπικό καθαριότητας που εργάζεται με 

αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων σε Μουσεία και 
Αρχαιολογικούς Χώρους του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, για το έτος 2018.

6 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 αορίστου 
χρόνου φυλακτικό προσωπικό των Μουσείων και 
Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού και του Κέντρου Λήψης και 
Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ) του 
ΥΠΠΟΑ, για το έτος 2018.

7 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-
ας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαί-
ας εργασίας, για υπαλλήλους που έχουν διατεθεί 
στο Γραφείο Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και δεν καλύπτουν 
οργανικές θέσεις, για το έτος 2018.

8 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του 
πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής εργασίας, για μόνιμο και με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φυ-
λακτικό προσωπικό των Μουσείων και Αρχαιολογι-
κών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού και του Κέντρου Λήψης και Επεξεργασίας 
Σημάτων Συναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ) του ΥΠΠΟΑ, για 
το έτος 2018.

9 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 2018.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΔΑΔΤΠ/547060/42819/40589/31997  (1)
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 αορί-

στου χρόνου προσωπικό καθαριότητας των Μου-

σείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, για το έτος 2018.  

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...», όπως ισχύει.

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 Ση-
μάτων 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 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.

ε) Του π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/2014) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει .

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

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

2. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/428398/
38323/22014/8466/23-10-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα 
Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με το οποίο από την 
παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ύψους 63.000,00 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 
επτά (27) 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 Περι-

φερειακές Υπηρεσίες, Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες 
και Δημόσια Μουσεία 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 απασχόλησης καθίστανται οι κατά Υπηρε-
σία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1-1-2018 μέχρι 
31-12-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017

Η Υπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

 Ι

Αριθμ.    ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΔΑΔΤΠ/547121/42830/40599/32007  (2)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομα-

διαίας εργασίας, για υπαλλήλους που έχουν δι-

ατεθεί στο Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και δεν καλύπτουν οργανικές θέ-

σεις, για το έτος 2018.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. Α2 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 π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α΄/28-8-2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

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

2. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/516509/
46103/26170/9931/5-12-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα 
Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με το οποίο από την 
παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ύψους 32.781,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τις πι-
στώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΚΑΕ 0511).

3. Το γεγονός ότι η απογευματινή υπερωριακή απα-
σχόληση των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση 
υπαλλήλων κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λει-
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τουργία του Γραφείου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 20 παρ. Α2 του ν. 4354/2015, απογευματινή υπερωρι-
ακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο, 
καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, 
σε καθένα από τους συνολικά είκοσι πέντε (25) μονίμους 
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
οι οποίοι έχουν διατεθεί στο Γραφείο Υπουργού Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις.

2. Αρμόδιος για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της υπερωριακής εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων κα-
θίσταται ο Διευθυντής του Γραφείου Υπουργού Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1-1-2018 έως 
31-12-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017

Η Υπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Ι

    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΔΑΔΤΠ/547104/42827/40596/32004  (3)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-

ας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 

εργασίας, για δημοσιογράφους που υπηρετούν στο 

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουρ-

γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για το έτος 2018.

  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 εξυ-
πηρετούμενων 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. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/2014) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

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

στ) Του π.δ. 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/516509/
46103/26170/9931/5-12-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα 
Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με το οποίο από την 
παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ύψους 2.987,00 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-
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 Δημοσί-
ων 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 1-1-2018 έως 
31-12-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017

Η Υπουργός
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Ι 

   Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΔΑΔΤΠ/547093/42825/40594/32002  (4)
Καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαι-

ρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτι-

κής εβδομαδιαίας εργασίας, για υπαλλήλους δια-

φόρων κλάδων και ειδικοτήτων του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι ασκούν κα-

θήκοντα φύλαξης στο κτήριο της Κεντρικής Υπη-

ρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-

σμού, για το έτος 2018.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. Α2 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/

Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
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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 π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/2014) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

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

ε) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

2. Την αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/46793/
8499/7230/3772/2-4-2013 υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός ωραρίου εργασίας υπαλλήλων διαφόρων 
κλάδων και ειδικοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πο-
λιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., οι οποίοι ασκούν καθήκοντα 
φύλαξης του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Π. 
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.» (ΦΕΚ 843/Β΄/9-4-2013).

3. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/494853/
44066/25040/9583/23-11-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα 
Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με το οποίο από την 
παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ύψους 24.000,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τις πι-
στώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΚΑΕ 0512).

4. Το γεγονός ότι η απασχόληση των αναφερομένων 
στην παρούσα απόφαση υπαλλήλων κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες κρίνεται απαραίτητη, προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί η φύλαξη και προστασία του κτηρί-
ου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και του προσωπικού που εργάζεται σε 
αυτό, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 20 παρ. Α2 του ν. 4354/2015, εργασία κατά τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες 
ανά εξάμηνο, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομα-
διαίας εργασίας, για καθέναν από τους είκοσι δύο (22) μο-
νίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου υπαλλήλους, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι 
ασκούν καθήκοντα φύλαξης στο κτήριο της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Αρμόδιος για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω εργασίας καθίσταται ο Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και 
Νομοτεχνικής Επεξεργασίας του ΥΠΠΟΑ.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1-1-2018 έως 
31-12-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως..

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017

Η Υπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΔΑΔΤΠ/547038/42815/40585/31995  (5)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβα-

ση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, 

για προσωπικό καθαριότητας που εργάζεται με 

αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων σε Μουσεία 

και Αρχαιολογικούς Χώρους του Υπουργείου Πο-

λιτισμού και Αθλητισμού, για το έτος 2018.

  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...», όπως ισχύει .

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 π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/2014) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει.

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

στ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

2. 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 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.

3. Το γεγονός ότι οι αναφερόμενοι στην παρούσα 
απόφαση υπάλληλοι εργάζονται σε Μουσεία και Αρ-
χαιολογικούς Χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού με αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων

4. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΤΕΜ/428401/
38324/22015/8464/25-10-2017 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 12.000,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του τακτικού 
προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. (ΚΑΕ 0892), αποφασί-
ζουμε:

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 έξι (6) 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 61803Τεύχος Β’ 4613/28.12.2017

υπαλλήλους ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, 
που εργάζονται με αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων σε 
Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του Υπουργείου 
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 1-1-2018 έως 
31-12-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017

Η Υπουργός
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Ι

    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΔΑΔΤΠ/547083/42822/40592/32000  (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 2018.

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...», όπως ισχύει.

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 30 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/
09-02-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

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

ε) 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 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.

στ) Του π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/2014) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», 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. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

2. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31-5-1989 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου 
Πολιτισμού» και την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/25125/16-6-1988 
κοινή υπουργική απόφαση «Πρόσθετες αμοιβές φυλάκων 
αρχαιοτήτων» (ΦΕΚ 431/Β΄/21-6-1988), οι οποίες κυρώθη-
καν 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 φυλα-
κτικού προσωπικού των Μουσείων και Αρχαιολογικών 
Χώρων του ΥΠΠΟΤ» (ΦΕΚ 2883/Β΄/20-12-2011).

4. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/428396/
38322/22013/8465/23-10-2017 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 2018 και θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 
(ΚΑΕ 026352, 026152, 056152, 056452, 056652).

5. Την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β΄/16527/12-12-2017 (ΑΔΑ: 
7ΚΧΠ469ΗΔΞ - ΩΞΝ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, που 
αφορά στην κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 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 πενήντα (1.550) μονίμους υπαλλήλους 
των κλάδων ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης, ειδικοτήτων 
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και Νυκτοφυλάκων 
Αρχαιοτήτων, και ΥΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, 
καθώς και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου, των ειδικοτήτων ΔΕ Ημερησίων 
Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, 
ΥΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΥΕ Νυκτοφυ-
λάκων Αρχαιοτήτων, καθώς και μονίμους και με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλή-
λους 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, 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.
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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 1-1-2018 μέχρι 
31-12-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017

Η Υπουργός
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Ι

Αριθμ    . ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΔΑΔΤΠ/547109/42829/40598/32006  (7)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδο-

μαδιαίας εργασίας, για υπαλλήλους που έχουν 

διατεθεί στο Γραφείο Γενικής Γραμματέως του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και δεν 

καλύπτουν οργανικές θέσεις, για το έτος 2018.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. Α2 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 π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α΄/28-8-2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

ε) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

2. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/516509/
46103/26170/9931/5-12-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα 
Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με το οποίο από την 
παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ύψους 25.945,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τις πι-
στώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΚΑΕ 0511).

3. Το γεγονός ότι η απογευματινή υπερωριακή απα-
σχόληση των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση 
υπαλλήλων κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λει-
τουργία του Γραφείου Γενικής Γραμματέως του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 20 παρ. Α2 του ν. 4354/2015, απογευματινή υπε-
ρωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά 

εξάμηνο, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαί-
ας εργασίας, σε καθέναν από τους συνολικά είκοσι ένα 
(21) μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, οι οποίοι έχουν διατεθεί στο Γρα-
φείο Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις.

2. Αρμόδια για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της υπερωριακής εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων 
καθίσταται η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1-1-2018 έως 
31-12-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017

Η Υπουργός
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Ι

    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΔΑΔΤΠ/547087/42824/40593/32001  (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 Επε-

ξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ) του 

ΥΠΠΟΑ, για το έτος 2018.

  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...», όπως ισχύει.

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 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.».

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

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

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

ζ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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2. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31-5-1989 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού» και την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/25125/16-
6-1988 κοινή υπουργική απόφαση «Πρόσθετες αμοιβές 
φυλάκων αρχαιοτήτων» (ΦΕΚ 431/Β΄/21-6-1988), οι οποί-
ες 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 προ-
σωπικού των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του 
ΥΠΠΟΤ» (ΦΕΚ 2883/Β΄/20-12-2011)

4. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/428396/
38322/22013/8465/23-10-2017 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 4.763.642,00 
ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί για το έτος 2018 και θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 
(ΚΑΕ 026352, 026152, 056152, 056452, 056652).

5. Την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β΄/16527/12-12-2017 (ΑΔΑ: 
7ΚΧΠ469ΗΔΞ - ΩΞΝ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσε-
ων, 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 
πενήντα (1.550) μονίμους υπαλλήλους των κλάδων ΔΕ 
Φύλαξης - Πληροφόρησης, ειδικοτήτων Ημερησίων Φυ-
λάκων Αρχαιοτήτων και Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, 
και ΥΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, υπαλλήλους 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
των ειδικοτήτων ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, 
ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, ΥΕ Ημερησίων Φυλά-
κων Αρχαιοτήτων και ΥΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, 
καθώς και μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους διαφόρων κλά-
δων και ειδικοτήτων του ΥΠΠΟΑ με ανάθεση καθηκό-
ντων φύλαξης αρχαιοτήτων (βάσει του άρθρου 30 του 
ν. 3528/2007), 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 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 1-1-2018 μέχρι 
31-12-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017

Η Υπουργός
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Ι

    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΔΑΔΤΠ/547064/42820/40590/31998  (9)
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 2018.

  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...», όπως ισχύει.

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 Αρχαιολογικών 
Πόρων και Απαλλοτριώσεων».

ε) Του π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/2014) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει .

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

ζ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διο-
ρισμός 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/428398/
38323/22014/8466/23-10-2017 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 εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00 €), η 
οποία έχει προβλεφθεί για το έτος 2018 και θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ταμείου Αρ-
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χαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΚΑΕ 026152, 
056152, 056652).

5. Την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β΄/16515/12-12-2017 (ΑΔΑ: 
Ω82Ξ469ΗΔΞ - 31Λ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 
που αφορά στην κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, αποφα-
σίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015, μέχρι τριάντα πέντε (35) 
ώρες κατά μήνα την απασχόληση πέραν του πενθημέρου, 
καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, 
για καθένα από τους είκοσι επτά (27) μονίμους υπαλλή-
λους του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και υπαλ-
λήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου της ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, 
που υπηρετούν σε Περιφερειακές Υπηρεσίες, Ειδικές Πε-

ριφερειακές Υπηρεσίες και Δημόσια Μουσεία του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και απασχολούνται με 
την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό Μου σείων και Αρ-
χαιολογικών 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 1-1-2018 και 
μέχρι 31-12-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017

Η Υπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ  

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