
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις 
Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2020, 
καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
εργασίας για το μόνιμο και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό 
φύλαξης που υπηρετεί στην Εθνική Πινακοθήκη 
και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου.

2 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 917 (1)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ-

ριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2020, καθ’ 

υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής ερ-

γασίας για το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδι-

ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό φύ-

λαξης που υπηρετεί στην Εθνική Πινακοθήκη και 

Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου.

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του ν. 1079/1980 (ΦΕΚ 239/τ.Α΄/14.10.1980) «Περί 

Οργανισμού και Λειτουργίας της ΕΠΜΑΣ,
β) του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/

τ.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,

γ) του άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/

τ.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 «Ρυθμίσεις 
για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την απο-
κεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/
ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11.4.2012),

ε) της κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/
24581/31.5.1989 «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου 
Πολιτισμού», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 11 του 
ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.4.1990) και συμπληρώθη-
κε από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 εδ. γ-δδ του 
ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις της Πολιτιστι-
κής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/τ.Α΄/24.12.1997),

στ) της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52α/122886/
19.12.2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και 
Τουρισμού (ΦΕΚ 2883/τ.Β΄/20.12.2011 «Καθορισμός 
ωραρίου του φυλακτικού προσωπικού Μουσείων και 
Αρχαιολογικών Χώρων του ΥΠΠΟΤ»,

ζ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών» 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22.9.2015),

η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9.7.2019),

θ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/22.1.2018),

ι) την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/
11489/11278/4137/16.3.2020 απόφαση της Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Υπηρεσιακού 
Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού» (ΦΕΚ 198/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./17.3.2020),

2) το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ύψους:

α) 28.915,20 ευρώ, για το προσωπικό της παραγρά-
φου 1 της παρούσας που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
εξόδων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΛΕ 
2120202001), μετά από ισόποση μείωση του προϋπολο-
γισμού της ΕΠΜΑΣ, σύμφωνα με το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/
ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/9906/515/392/225/10.1.2020 έγγραφο 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε απά-
ντηση του 2954/30.12.2019 εγγράφου της ΕΠΜΑΣ και

β) την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/86674/
5277/3464/2022/18.2.2020 (ΑΔΑ:ΩΧ894653Π4-ΞΞ8), 
απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά στη 
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δέσμευση πίστωσης σε βάρος του Προϋπολογισμού 
Εξόδων του ΥΠΠΟΑ, και μετά από ισόποση μείωση του 
Προϋπολογισμού της ΕΠΜΑΣ, ποσού 26.023,90 ευρώ 
(90% του αρχικά αναφερόμενου ποσού), για την απο-
ζημίωση απασχόλησης κατά Κυριακές και Εξαιρέσιμες 
του προσωπικού της παραγράφου 1.

γ) 58.472,00 ευρώ, για το προσωπικό της παραγρά-
φου 1 της παρούσας, που θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό της ΕΠΜΑΣ (ΚΑΕ 0289), σύμφωνα με την αριθμ. 
157/22.1.2020 (ΑΔΑ:9ΩΞ7469ΗΓ9-ΧΙ2) απόφαση Ανάλη-
ψης Υποχρέωσης, που αφορά στη δέσμευση πίστωσης 
σε βάρος του Προϋπολογισμού της Εθνικής Πινακοθή-
κης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, για την αποζη-
μίωση απασχόλησης Κατά Κυριακές και Εξαιρέσιμες του 
προσωπικού αυτού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, σε 48 ώρες τον μήνα την απασχόλη-
ση κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες του έτους 
2020 καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας δώδεκα (12) μονίμων υπαλλήλων, οι οποίοι 
ασκούν καθήκοντα φύλακα, του κλάδου ΔΕ Φύλαξης - 
Πληροφόρησης και ΥΕ Κλητήρων - Φυλάκων - Νυκτο-
φυλάκων, καθώς επίσης δεκαεπτά (17) υπαλλήλων με 
σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Ειδικότητας 
ΔΕ Ημερησίων φυλάκων, ΥΕ Ημερησίων φυλάκων και 
ΔΕ Νυχτοφυλάκων.

2. Η ωριαία αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015.

3. Αρμόδιοι για την διαπίστωση πραγματικής παρο-
χής της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά την 
υπηρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31.12.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2020

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./23/5328 (2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 

«Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημο-

σιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμί-
σεων, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 105/
Α΄/14.6.2018),τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 
του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/2010) και τις διατάξεις της 
παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/
Α΄/2012) όπως ισχύουν.

2. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/8.7.2019) με θέμα 
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - 
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουρ-
γείων», το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/9.7.2019) με θέμα 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το 
π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17.7.2019) «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / 
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/1.3.2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1.3.2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./92/25641/6.7.2017 
απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

5. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/
58059/5400/5299/1789/4.2.2020 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή εκατόν ογδόντα έξι (186) μονίμων υπαλ-
λήλων κλάδου ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης, εκ των 
οποίων εκατόν τριάντα επτά (137) υπάλληλοι ειδικότητας 
Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και σαράντα εννέα 
(49) υπάλληλοι ειδικότητας Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτή-
των, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν 
του πίνακα διοριστέων της προκήρυξης 8Κ/2018, ο οποί-
ος κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 13/14.1.2020 απόφαση 
του Α΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
64/Γ΄/29.1.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2020 

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

*02015042104200002*
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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