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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ (1)

ΤΔΑΔΤΠ/369964/43512/39093/30116
 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυρια−

κές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδο−
μαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για μόνιμο και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
φυλακτικό προσωπικό των Μουσείων και Αρχαιολο−
γικών Χώρων του ΥΠΠΟΑ και του Κέντρου Λήψης και 
Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ) του 
ΥΠΠΟΑ, για το έτος 2016.

  Ο 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 δα−
νείων, 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 αυτο−
διοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

γ) Του άρθρου 42 παρ. 1 και 2 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 
79/Α΄/9−4−2012) «Νέος Οικοδομικός Οργανισμός».

δ) Του άρθρου 10 του Ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α΄/15−10−1977)
«Περί Οργανισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων 
και Απαλλοτριώσεων».
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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 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.

στ) Του Π.δ/τος 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/2014) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»

ζ) 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 ...».

η) Του Π.δ/τος 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. 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 Τουρισμού «Κα−
θορισμός ωραρίου εργασίας του φυλακτικού προσω−
πικού των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του 
ΥΠΠΟΤ» (ΦΕΚ 2883/Β΄/20−12−2011).

5. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΤΕΜ/289281/33423/ 
22660/7448/22−10−2015 ανάλυση δαπάνης της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με την 
οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 6.082.000,00 
ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί για το έτος 2016 και θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 
(ΚΑΕ 026352, 055152, 055252).

6. Την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β΄/14325/7−12−2015 (ορθή επανά−
ληψη στις 9−12−2015, ΑΔΑ ΩΖΙΚ469ΗΔΞ−ΦΚΔ) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης του Ταμείου Αρχαιολογικών 
Πόρων και Απαλλοτριώσεων, που αφορά στην κάλυψη 
της ανωτέρω δαπάνης, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 παρ. Γ3 του Ν. 4354/2015 και του άρθρου 42 
παρ. 1 και 2 του Ν. 4067/2012, 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 εξήντα έξι (1.566) μονίμους υπαλλήλους 
των κλάδων ΔΕ Φύλαξης − Πληροφόρησης, ειδικοτήτων 
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και Νυκτοφυλάκων 
Αρχαιοτήτων, και ΥΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτή−
των, καθώς και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού 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 ΥΠΠΟΑ και απα−
σχολούνται 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 Υπη−
ρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1−1−2016 και 
μέχρι 31−12−2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ (2)

ΤΔΑΔΤΠ/370001/43525/39106/30123
    Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυριακές 

και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομα−
διαίας υποχρεωτικής εργασίας, για φυλακτικό προ−
σωπικό που εργάζεται με αποφάσεις ασφαλιστικών 
μέτρων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του 
ΥΠΠΟΑ, για το έτος 2016.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI 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 δα−
νείων, 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 
και Απαλλοτριώσεων».

δ) Του Π.δ/τος 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/2014) «Οργανισμός 
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 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ) Του άρθρου 21 παρ. 4 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/
Α΄/15−3−2000) «Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 
Α.Ε." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και 
άλλες διατάξεις», διό 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.

2. Την αριθμ. 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 
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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 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός ωραρίου εργασίας 
του φυλακτικού προσωπικού των Μουσείων και Αρχαι−
ολογικών Χώρων του ΥΓΙΠΟΤ» (ΦΕΚ 2883/Β΄/20−12−2011).

5. 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.

6. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΤΕΜ/309093/35756/ 
24302/7910/13−11−2015 ανάλυση δαπάνης της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με την 
οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
συνολικού ύψους 369.000,00 ευρώ, η οποία έχει προβλε−
φθεί για το έτος 2016 και θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του προϋπολογισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών 
Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΚΑΕ 026352, 055152).

7. Την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β΄/14324/7−12−2015 (ορθή επανά−
ληψη στις 9−12−2015, ΑΔΑ 7ΤΨ0469ΗΔΞ−1Λ3) 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 εκατόν 
δεκατρείς (113) υπαλλήλους ειδικοτήτων ΔΕ Φυλάκων Αρ−
χαιοτήτων, ΔΕ Νυκτοφυλάκων, ΥΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 
και ΥΕ Νυκτοφυλάκων, 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 Υπη−
ρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1−1−2016 μέχρι 
31−12−2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ (3)

ΤΔΑΔΤΠ/369971/43514/39095/30117
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του πεν−

θημέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρε−
ωτικής εργασίας, για φυλακτικό προσωπικό που ερ−
γάζεται με αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων σε 
Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του ΥΠΠΟΑ, 
για το έτος 2016.

Ο 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 δα−

νείων, 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 και Απαλλοτριώσεων». 

δ) Tου Π.δ/τος 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/2014) «Οργανισμός 
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 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. 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 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός ωραρίου εργασίας 
του φυλακτικού προσωπικού των Μουσείων και Αρχαι−
ολογικών Χώρων του ΥΠΠΟΤ» (ΦΕΚ 2883/Β΄/20−12−2011).

5. 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.

6. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΤΕΜ/309093/35756/ 
24302/7910/13−11−2015 ανάλυση δαπάνης της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με την 
οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
συνολικού ύψους 268.000,00 ευρώ, η οποία έχει προβλε−
φθεί για το έτος 2016 και θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του προϋπολογισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών 
Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΚΑΕ 026152, 055152).

7. Την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β΄/14324/7−12−2015 (ορθή επανά−
ληψη στις 9−12−2015, ΑΔΑ 7ΤΨ0469ΗΔΞ−1Λ3) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης του Ταμείου Αρχαιολογικών 
Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 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 εκατόν δεκατρείς (113) 
υπαλλήλους ειδικοτήτων ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ 
Νυκτοφυλάκων, ΥΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΥΕ Νυκτο−
φυλάκων, 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 Υπη−
ρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1−1−2016 μέχρι 
31−12−2016.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔ (4)

ΤΠ/369976/43516/39097/30118 
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του πεν−

θημέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρε−
ωτικής εργασίας, για προσωπικό καθαριότητας που 
εργάζεται με αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων σε 
Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του ΥΠΠΟΑ, 
για το έτος 2016.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI 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 δα−
νείων, 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 ηλεκτρονική 
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/τος 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/2014) «Οργανισμός 
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 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

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. 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/309093/35756/ 
24302/7910/13−11−2015 ανάλυση δαπάνης της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΓΙΠΟΑ, σύμφωνα με την 
οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
συνολικού ύψους 17.000,00 ευρώ, η οποία έχει προβλε−
φθεί για το έτος 2016 και θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του προϋπολογισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών 
Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΚΑΕ 026152, 055152).

5. Την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β΄/14324/7−12−2015 (ορθή επανά−
ληψη στις 9−12−2015, ΑΔΑ 7ΤΨ0469ΗΔ−1Λ3) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης του Ταμείου Αρχαιολογικών 

Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 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 εννέα (9) υπαλλήλους 
ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, που εργά−
ζονται 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 Υπη−
ρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1−1−2016 μέχρι 
31−12−2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ (5)

ΤΔΑΔΤΠ/369983/43519/39100/30119
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του πεν−

θημέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρε−
ωτικής εργασίας, για μόνιμο και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό κα−
θαριότητας των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώ−
ρων και του ΥΠΠΟΑ, για το έτος 2016.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI 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 δα−
νείων, 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 ηλεκτρονική 
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/τος 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/2014) «Οργανισμός 
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 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31−5−1989 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολι−
τισμού», 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 
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«Θεσμοί, μέτρα και δράσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης» 
(ΦΕΚ 271/Α΄/24−12−1997).

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΤΕΜ/287695/33229/ 
22541/7440/23−10−2015 ανάλυση δαπάνης της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με την 
οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
συνολικού ύψους 62.000,00 ευρώ, η οποία έχει προβλε−
φθεί για το έτος 2016 και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πό−
ρων και Απαλλοτριώσεων (ΚΑΕ 026152, 055152, 055252).

4. Την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β΄/14325/7−12−2015 (ορθή επανά−
ληψη στις 9−12−2015, ΑΔΑ ΩΖΙΚ469ΗΔ−ΦΚΔ) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης του Ταμείου Αρχαιολογικών 
Πόρων και Απαλλοτριώσεων, που αφορά στην κάλυψη 
της ανωτέρω δαπάνης, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 παρ. Γ3 του Ν. 4345/2015, μέχρι τριάντα πέ−
ντε (35) ώρες κατά μήνα την απασχόληση πέραν του 
πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδο−
μαδιαίας εργασίας, για καθένα από τους τριάντα τρεις 
(33) μονίμους υπαλλήλους του κλάδου ΥΕ Προσωπικού 
Καθαριότητας και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ειδικότητας ΥΕ 
Προσωπικού Καθαριότητας, που υπηρετούν σε Περιφε−
ρειακές Υπηρεσίες, Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες 
και Δημόσια Μουσεία του ΥΠΠΟΑ 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 Υπη−
ρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1−1−2016 έως 
και 31−12−2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ (6)

ΤΔΑΔΤΠ/369986/43520/39101/30120
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του πεν−

θημέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρε−
ωτικής εργασίας, για μόνιμο και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φυλακτικό προ−
σωπικό των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων 
του ΥΠΠΟΑ και του Κέντρου Λήψης και Επεξεργα−
σίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ) του ΥΠΠΟΑ, 
για το έτος 2016.

  Ο 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 δα−
νείων, 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 αυτο−
διοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

γ) Του άρθρου 42 παρ. 1 και 2 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 
79/Α΄/9−4−2012) «Νέος Οικοδομικός Οργανισμός».

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/τος 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/2014) «Οργανισμός 
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 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αρ. 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 Τουρισμού «Κα−
θορισμός ωραρίου εργασίας του φυλακτικού προσω−
πικού των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του 
ΥΠΠΟΤ» (ΦΕΚ 2883/Β΄/20−12−2011).

5. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΤΕΜ/289281/33423/ 
22660/7448/22−10−2015 ανάλυση δαπάνης της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με την 
οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.399.000,00 
ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί για το έτος 2016 και θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 
(ΚΑΕ 026152, 055152, 055252).

6. Την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β΄/14325/7−12−2015 (ορθή επανά−
ληψη στις 9−12−2015, ΑΔΑ ΩΖΙΚ469ΗΔΞ−ΦΚΔ) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης του Ταμείου Αρχαιολογικών 
Πόρων και Απαλλοτριώσεων, που αφορά στην κάλυψη 
της ανωτέρω δαπάνης, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 παρ. Γ3 του Ν. 4354/2015 και του άρθρου 42 
παρ. 1 και 2 του Ν. 4067/2012, μέχρι σαράντα (40) ώρες 
κατά μήνα την απασχόληση πέραν του πενθημέρου, καθ’ 
υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, 
για καθέναν από τους χίλιους πεντακόσιους εξήντα έξι 
(1.566) μονίμους υπαλλήλους των κλάδων ΔΕ Φύλαξης − 
Πληροφόρησης, ειδικοτήτων Ημερησίων Φυλάκων Αρ−
χαιοτήτων και Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, και ΥΕ Ημε−
ρησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, καθώς και υπαλλήλους 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
των ειδικοτήτων ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, 
ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, ΥΕ Ημερησίων Φυλά−
κων Αρχαιοτήτων και ΥΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, 
οι οποίοι υπηρετούν:

α) σε Περιφερειακές Υπηρεσίες, Ειδικές Περιφερειακές 
Υπηρεσίες και Δημόσια Μουσεία του ΥΠΠΟΑ και απα−
σχολούνται με τη φύλαξη Μουσείων και Αρχαιολογικών 
Χώρων που υπάγονται στο ΥΠΠΟΑ 

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 Υπη−
ρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1−1−2016 και 
μέχρι 31−12−2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ (7)

ΤΔΑΔΤΠ/369991/43523/39104/30121
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυρια−

κές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδο−
μαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για μόνιμο και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου προσωπικό καθαριότητας των Μουσείων και Αρ−
χαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, για το έτος 2016.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI 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 δα−
νείων, 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 αυτο−
διοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 
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/τος 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/2014) «Οργανισμός 
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 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

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. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΤΕΜ/287695/33229/ 
22541/7440/23−10−2015 ανάλυση δαπάνης της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠ.ΠΟΑ, σύμφωνα με την 
οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
συνολικού ύψους 72.000,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του 
ΥΠ.ΠΟ.Α. (ΚΑΕ 0512), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ−
θρου 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 τριάντα 
τρεις (33) 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 
Αθλητισμού και απασχολούνται με την καθαριότητα και 
τον ευπρεπισμό Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων 
που υπάγονται στο ΥΠ.ΠΟ.Α.

2. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά Υπη−
ρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1−1−2016 έως 
31−12−2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ (8)

ΤΔΑΔΤΠ/370000/43524/39105/30122
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυριακές 

και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομα−
διαίας υποχρεωτικής εργασίας, για προσωπικό κα−
θαριότητας που εργάζεται με αποφάσεις ασφαλιστι−
κών μέτρων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για το 
έτος 2016.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI 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 δα−
νείων, 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 Π.δ/τος 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/2014) «Οργανισμός 
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 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

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 
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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/309093/35756/ 
24302/7910/13−11−2015 ανάλυση δαπάνης της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με την 
οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
συνολικού ύψους 18.000,00 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 άρ−
θρου 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 εννέα (9) 
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 Υπη−
ρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1−1−2016 έως 
31−12−2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24  Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02028933012150008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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