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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/38795/0022 (1)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του πενθη−

μέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτι−
κής εργασίας, για φυλακτικό προσωπικό που εργάζεται 
με αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων στα Μουσεία και 
τους Αρχαιολογικούς Χώρους της Γενικής Γραμματεί−
ας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2013.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 20 παρ. 7 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α), 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015».

2. Την αριθμ. 2/13917/0022/17.2.2012 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 414/Β).

3. Του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α), 
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ».

4. Του άρθρου 32 παρ. 5 του Ν. 4038/2002 «Επείγουσες 
ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθε−
σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» 
(ΦΕΚ 14/Α).

5. Της αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52α/122886/19−12−2011 
απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού 
«Καθορισμός ωραρίου εργασίας του φυλακτικού προ−
σωπικού των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του 
ΥΠΠΟΤ» (ΦΕΚ 2883/Β).

6. Του Π.Δ/τος 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πο−
λιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α).

7. Του άρθρου 10 του Ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α) «Περί 
Οργανισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 
Απαλλοτριώσεων».
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8. Του Π.Δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση Υπουργείων» (ΦΕΚ 141/Α).

9. Του Π.Δ/τος 96/2012 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 154/Α).

10. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β).

11. Την αριθμ. Υ27/27−6−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Κωνσταντίνου Τζαβάρα» (ΦΕΚ 2048/Β).

12. Το γεγονός ότι οι αναφερόμενοι στην παρούσα 
απόφαση υπάλληλοι εργάζονται σε Μουσεία και Αρχαιο−
λογικούς Χώρους της Γ.Γ.Π. του ΥΠΑΙΘΠΑ με αποφάσεις 
ασφαλιστικών μέτρων.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη ύψους 266.000,00 ευρώ, η οποία έχει 
προβλεφθεί για το έτος 2013 και θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Ταμείου Αρ−
χαιολογικών Πόρων οικονομικού έτους 2013 (ΚΑΕ 441951 
και 441961), σύμφωνα με το αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/
ΤΑΤΠ/Α3/131678/11994/16679/6900/4−12−2012 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων, καθώς και 
τις αριθμ. 2990/1−3−2013 και 2991/1−3−2013 αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης του ΤΑΠ, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, μέχρι σαράντα (40) ώρες κατά μήνα 
την απασχόληση πέραν του πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για καθέναν 
από τους εκατόν εξήντα έξι (166) υπαλλήλους ειδικοτή−
των ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων, 
που εργάζονται με αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων 
σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.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 τη δημοσίευσή 
της και μέχρι 31−12−2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2013
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

F
    Αριθμ. 2/38794/0022 (2)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν πενθημέρου, 

καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής ερ−
γασίας, για προσωπικό καθαριότητας που εργάζεται 
με αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων στα Μουσεία και 
τους Αρχαιολογικούς Χώρους της Γενικής Γραμματεί−
ας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2013.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 20 παρ. 7 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α), 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−

λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015».

2. Την αριθμ. 2/13917/0022/17.2.2012 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 414/Β).

3. Του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α), 
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ».

4. Του άρθρου 32 παρ. 5 του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες 
ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθε−
σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» 
(ΦΕΚ 14/Α).

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

6. Του Π.Δ/τος 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πο−
λιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α).

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

8. Του Π.Δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπουργείων» 
(ΦΕΚ 141/Α).

9. Του Π.Δ/τος 96/2012 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 154/Α).

10. Της αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφασης του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β). 

11. Της αριθμ. Υ27/27−6−2012 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Κωνσταντίνου Τζαβάρα» (ΦΕΚ 2048/Β). 

12. To γεγονός ότι οι αναφερόμενοι στην παρούσα 
απόφαση υπάλληλοι εργάζονται σε Μουσεία και Αρ−
χαιολογικούς Χώρους της Γ.Γ.Π. του ΥΠΑΙΘΠΑ με τις 
αριθμ. 9094/2005, 2889/2006, 10105/2007, 10473/2008, 
10567/2008, 55/2009, 6503/2010, 6948/2010 και 828/2012 
αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρω−
τοδικείου Αθηνών

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη ύψους 24.550,00 ευρώ, η οποία έχει 
προβλεφθεί για το έτος 2013 και θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Ταμείου Αρ−
χαιολογικών Πόρων οικονομικού έτους 2013 (ΚΑΕ 441951 
και 441961), σύμφωνα με το αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/
ΤΑΤΠ/Α3/131678/11994/ 16679/6900/4−12−2012 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων, καθώς και 
τις αριθμ. 2990/1−3−2013 και 2991/1−3−2013 αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης του ΤΑΠ, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, μέχρι τριάντα πέντε (35) ώρες κατά 
μήνα την απασχόληση πέραν του πενθημέρου, καθ' 
υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, 
για καθέναν από τους δεκαεννέα (19) υπαλλήλους ει−
δικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, που εργάζο−
νται με αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων σε Μουσεία 
και Αρχαιολογικούς Χώρους της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.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 τη δημοσίευσή 
της μέχρι 31−12−2013.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2013

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

F
    Αριθμ. 2/38836/0022 (3)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυρια−

κές και Εξαιρέσιμες καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαί−
ας υποχρεωτικής για το φυλακτικό προσωπικό ΙΔΟΧ 
του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακε−
δονίας−Θράκης, για το έτος 2013.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 20 παρ. 7 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιο−

δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄).

2. Την αριθμ. 2/13917/0022/17.2.2012 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 414/Β΄).

3. Του Ν.Δ. 406/1970 «Περί ιδρύσεως του Λαογραφικού 
και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας» (ΦΕΚ 9/Α΄).

4. Του Π.Δ. 346/1993 «Μετονομασία του Λαογραφικού 
και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας σε Λαογραφικό 
και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας −Θράκης» (ΦΕΚ 
146/Α΄).

5. Του Π.Δ. 1117/1977 «Περί κυρώσεως κανονισμού ορ−
γανώσεως και λειτουργίας του Λαογραφικού και Εθνο−
λογικού Μουσείου Μακεδονίας» (ΦΕΚ 361/Α΄).

6. Της παρ. 25 του αρθ. 19 Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α΄) 
για την υπαγωγή του ΛΕΜΜ−Θ στην εποπτεία του ΥΠΠΟ.

7. Του άρθρου 21 παρ. 4 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α΄) 
«Ίδρυση Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.» προ−
στασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες 
διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται ότι, για την εξυπη−
ρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί Χώροι, 
οι Συλλογές, οι πινακοθήκες που ανήκουν ή εποπτεύ−
ονται 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.

8. Της αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31−5−1989 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 11 
του Ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42/Α΄) και συμπληρώθηκε από 
τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 εδάφιο γ − δδ του 
Ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις Πολιτιστικής 
ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/Α΄).

9. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012(ΦΕΚ 2105/Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊ−
κούρα.

10. Την αριθμ. Υ27/27−6−12 (ΦΕΚ 2048/Β΄) απόφαση 
Πρωθυπουργού περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων του 

Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Κων/νου Τζαβάρα».

11. Την απόφαση του Δ.Σ. του ΛΕΜΜ−Θ της 758/13.03−
2013 συνεδρίασής του, σύμφωνα με την οποία λόγω 
της φύσης των σκοπών που καλείται να υπηρετήσει 
το προσωπικό ΔΕ Φύλαξης −Πληροφόρησης, κρίνε−
ται απαραίτητη η απασχόληση, καθ’ υπέρβαση της 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας 4 τεσσάρων 
υπαλλήλων ΙΔΟΧ κλάδου ΔΕ Φύλαξης − Πληροφόρη−
σης για τη λειτουργία των εκθέσεων του Μουσείου, 
σε ετήσια βάση κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες 
ημέρες.

12. Την αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/3/18669/8−1−2013 Εγκριτι−
κής απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 1 της Π.Υ.Σ. 
33/2006 για πρόσληψη τεσσάρων (4) υπαλλήλων ΙΔΟΧ 
κατηγορίας ΔΕ Φύλαξης−Πληροφόρησης.

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη ύψους έως 8.500,00 €, η οποία θα βαρύνει 
τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0261 και 0263 του προϋπολο−
γισμού του ΛΕΜΜ−Θ, όπου έχει προβλεφθεί η σχετική 
πίστωση για το έτος 2013 σύμφωνα με τα αριθμ. 1330/
18−12−2012 και αριθμ. 807/19.4.2013 έγγραφα του ΛΕΜΜ−Θ, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, σε 40 ώρες κατά μήνα την απασχόλη−
ση κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες, καθ’ υπέρβαση 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για τέσσερις (4) υπαλ−
λήλους ΙΔΟΧ του ΛΕΜΜ−Θ κατηγορίας και ειδικότητας: 
ΔΕ Φύλαξης − Πληροφόρησης.

2. Αρμόδιος για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω απασχόλησης καθίσταται ο Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης του ΛΕΜΜ−Θ.

3. Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της 
και μέχρι 31/12/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2013

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

F
    Αριθμ. 2/39144/0022 (4)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυρια−

κές και εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής εργασίας, για φυλακτικό προσωπικό 
που εργάζεται με αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων 
στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
για το έτος 2013.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις :
1. Του άρθρου 20 παρ. 7 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α), 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015».
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2. Την αριθμ. 2/13917/0022/17.2.2012 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 414/Β).

3. Του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α), 
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ»

4. Της αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52α/122886/19−12−2011 
απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού 
«Καθορισμός ωραρίου εργασίας του φυλακτικού προ−
σωπικού των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του 
ΥΠΠΟΤ» (ΦΕΚ 2883/Β).

5. Του Π.Δ/τος 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πο−
λιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α).

6. Του άρθρου 10 του Ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α) «Περί 
Οργανισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων & 
Απαλλοτριώσεων».

7. Της αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31−5−1989 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 11 
του Ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42/Α) 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).

8. Του άρθρου 14 παρ.3 του Ν. 3878/2010.
9. Του άρθρου 21 παρ. 4 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α) 

«Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε." προ−
στασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες 
διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται ότι, για την εξυπη−
ρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί Χώροι, 
οι Συλλογές, οι πινακοθήκες που ανήκουν ή εποπτεύ−
ονται 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.

10. Του Π.Δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπουργείων» 
(ΦΕΚ 141/Α).

11. Του Π.Δ/τος 96/2012 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 154/Α).

12. Της αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 
2105/Β).

13. Της αριθμ. Υ27/27−6−2012 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Κωνσταντίνου Τζαβάρα» (ΦΕΚ 2048/Β).

14. Το γεγονός ότι οι αναφερόμενοι στην παρούσα 
απόφαση υπάλληλοι εργάζονται σε Μουσεία και Αρχαιο−
λογικούς Χώρους της Γ.Γ.Π. του ΥΠΑΙΘΠΑ με αποφάσεις 
ασφαλιστικών μέτρων.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη ύψους 318.500,00 ευρώ, η οποία έχει 
προβλεφθεί για το έτος 2013 και θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Ταμείου 
Αρχαιολογικών Πόρων οικονομικού έτους 2013 (ΚΑΕ 
441951 και 441961), σύμφωνα με το αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/
ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/ΤΑΤΠ/Α3/131678/ 11994/16679/6900/4−12−2012 
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων, 
καθώς και τις αριθμ. 2990/1−3−2013 και 2991/1−3−2013 
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του ΤΑΠ, αποφα−
σίζουμε:

1. Καθορίζουμε, μέχρι σαράντα οκτώ (48) ώρες κατά 
μήνα την απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέ−
σιμες ημέρες, πέραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας, για καθέναν από τους εκατόν εξήντα έξι (166) 
υπαλλήλους ειδικοτήτων ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων και 
ΔΕ Νυκτοφυλάκων, που εργάζονται με αποφάσεις ασφα−
λιστικών μέτρων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.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 τη δημοσίευσή 
της και μέχρι 31−12−2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2013
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

F
    Αριθμ. 2/86762/0022 (5)
Καθορισμός αποζημίωσης των εκπαιδευτών και εξετα−

στών υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορί−
ας (ΥΠΑ), για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προ−
γράμματα στη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1 Τις διατάξεις:
α. Του Ν.Δ. 714/1970 (ΦΕΚ 238/Α) «Περί ιδρύσεως Διευ−

θύνσεως Εναέριων Μεταφορών» όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα με το Ν. 1340/1983 (ΦΕΚ 35/Α).

β. Του Π.Δ. 56/1989 (ΦΕΚ 28/Α) «Περί Οργανισμού της 
ΥΠΑ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «περί Δημοσίου Λο−
γιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλ−
λες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 
(ΦΕΚ 141/Α) «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη» σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις των νομοθετικών κειμένων 
των διατηρουμένων σε ισχύ βάσει των διατάξεων της 
παραγράφου 1 του άρθρου 112 του νόμου 2362/1995.

δ. Της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο και άλλες διατάξεις».

ε. Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α) όπως συ−
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α).

στ. Του Ν. 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α), άρθρο 13 παρ. 5 βά−
σει του οποίου η ΥΠΑ καταρτίζει, οργανώνει και εκτελεί 
προγράμματα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης προσωπικού, 
όσων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων εμπλέκονται άμεσα 
ή έμμεσα στην Ασφάλεια Πολιτικής Αεροπορίας, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 3913/2011 (ΦΕΚ 
18/Α) «Περί αναδιοργάνωσης της ΥΠΑ και άλλες διατάξεις».

ζ. Του άρθρου 11 παρ. 6 του Π.Δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α) 
βάσει του οποίου καθορίσθηκε η αποζημίωση του εκ−
παιδευτικού προσωπικού της ΥΠΑ και του άρθρου 16 
της υπ’ αριθ. ΥΠΑ/Δ14/Β/34956/912/10.9.2003 (ΦΕΚ 1393/
Β΄) «περί έγκρισης Κανονισμού Οργάνωσης, Διοίκησης 
και Λειτουργίας της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας».
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η. Των Π.Δ. 84, 85, 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α) «Περί αποδοχής 
παραίτησης Υπουργών, Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β).

3. Το γεγονός ότι η κατάρτιση, οργάνωση και εκτέλεση 
προγραμμάτων εκπαίδευσης από τη Σχολή Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΣΠΟΑ), είναι άμεσα συνδεδεμένη με το 
αεροπορικό αντικείμενο και την λειτουργία της ΥΠΑ.

4. Την αριθ. πρωτ. 2/7201/21.2.2013 απόφαση διάθεσης 
πίστωσης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής 
Κυβέρνησης.

5. Το γεγονός, ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2013 ποσού ύψους 132.000,00 € περίπου, η οποία βαρύνει 
τις πιστώσεις Προϋπολογισμού ΥΠΑ, του ειδικού φορέα 
35720 και ΚΑΕ 0881, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την αποζημίωση των εκπαιδευτών και 
εξεταστών υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αερο−
πορίας (ΥΠΑ), για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα στη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ), 
στο ποσό των είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά ώρα, και μέχρι 
δέκα (10) ώρες ανά μήνα σε έκαστο για το έτος 2012. Ο 
συνολικός αριθμός ωρών που πραγματοποιήθηκαν για 
το έτος 2012 ανέρχεται σε 5.280 ώρες περίπου.

2. Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται στους δικαι−
ούχους υπαλλήλους, αφού ολοκληρωθεί η συμμετοχή 
τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

3. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται στους υπαλλή−
λους ΥΠΑ, όταν τα εκπαιδευτικά προγράμματα εκτελού−
νται εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας και στους ιδιώτες 
που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπό 
την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση οι σχετικές 
υπηρεσίες βεβαιώνονται από τη ΣΠΟΑ.

4. Για την καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης και τη 
διενέργεια κρατήσεων ακολουθείται η διαδικασία των 
προσθέτων αποδοχών.

5. Η απόφαση αυτή, ισχύει ένα (1) έτος πριν τη δημο−
σίευσή της, και μέχρι 31.12.2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
    Αριθ. 2/61301/0026 2/79972/0026 2/33585/0026 (6)
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την 

αναπλήρωση πλαστών χαρτονομισμάτων που εντοπί−
ζονται κατά την κατάθεση των εισπράξεων των Δ.Ο.Υ. 
στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε εμπορικές τράπεζες.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 45 παρ. 10α του ν. 4071/2012 «Ρυθμί−

σεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (Α΄85),

β) των άρθρων 26 παρ. 1 και 68 παρ. 3 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄247), όπως ισχύουν,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ./τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα»(Α΄98).

2. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).

3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού.

3. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη για τον καθο−
ρισμό της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την 
πληρωμή των δαπανών που αφορούν στην αναπλήρω−
ση των πλαστών χαρτονομισμάτων που εντοπίζονται 
κατά την κατάθεση των εισπράξεων των Δ.Ο.Υ. στην 
Τράπεζα της Ελλάδος ή σε εμπορικές τράπεζες, μετά 
την κατάργηση του άρθρου 37, του ν. 2362/1995, όπως 
ίσχυε, καθώς και της παρ. 3, του άρθρου 68, του ιδίου 
νόμου, κατά το μέρος που περιέχει διατάξεις αντίθετες 
στο άρθρο 45, παρ. 10, του ν. 4071/2012, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Πληρωμή δαπανών

1. Ορίζουμε, όπως οι δαπάνες για την αναπλήρωση 
πλαστών χαρτονομισμάτων που εντοπίζονται κατά την 
κατάθεση των εισπράξεων των Δ.Ο.Υ. στην Τράπεζα της 
Ελλάδος ή σε εμπορικές τράπεζες, ελέγχονται, εκκαθα−
ρίζονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου 
(Υ.Δ.Ε.) και εντέλλονται προς πληρωμή αποκλειστικά και 
μόνο με χρηματικά εντάλματα.

2. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν υπόκεινται στον προλη−
πτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αρθ. 45 παρ. 
10α ν. 4071/2012).

Άρθρο 2
Διαδικασία και δικαιολογητικά

Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δι−
καιολογητικά για την πληρωμή των ανωτέρω δαπανών, 
ως ακολούθως:

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Κατά την έναρξη του οικείου οικονομικού έτους 

αναλαμβάνονται οι σχετικές δεσμεύσεις και εκδίδονται 
από τα αρμόδια όργανα, οι αποφάσεις ανάληψης υπο−
χρεώσεων, για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων 
πιστώσεων.

2. α. i) Όταν εντοπίζονται πλαστά χαρτονομίσματα 
κατά την κατάθεση των εισπράξεων των Δ.Ο.Υ. η Τράπε−
ζα, στην οποία έχουν κατατεθεί, τα παραδίδει στη Δ.Ο.Υ. 
από την οποία προέρχονται, με σχετικό έγγραφο της.

ii) Η ανωτέρω Δ.Ο.Υ. αυθημερόν ή το αργότερο την 
επομένη αποστέλλει στο κατά τόπο αρμόδιο αστυνομικό 
τμήμα τα πλαστά χαρτονομίσματα. Παράλληλα ενημερώ−
νει με σχετικό έγγραφο την αρμόδια Δ/νση Επιθεώρησης 
Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Επιθεώρησης, 
αναφέροντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εισπρά−
χθηκαν τα υπόψη χαρτονομίσματα, καθώς και τον αριθμό, 
την αξία τους και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορεί 
να φανεί χρήσιμο στην έρευνα, η οποία θα ακολουθήσει.

β. Σε περίπτωση που τα πλαστά χαρτονομίσματα πα−
ρακρατούνται από την Τράπεζα, χορηγείται στην οικεία 
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Δ.Ο.Υ. σχετική απόδειξη, στην οποία αναγράφονται τα 
στοιχεία αυτών.

γ. Βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από την 
έρευνα, ο αρμόδιος Επιθεωρητής αποφαίνεται για την 
αναπλήρωση ή μη των πλαστών χαρτονομισμάτων.

3. Η οικεία Δ.Ο.Υ. αποστέλλει τα δικαιολογητικά των 
παρ. 3 και 4 της Ενότητας Β στη Δ/νση Οικονομικής Δι−
αχείρισης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
η οποία μετά την προσθήκη σ'αυτά των δικαιολογητικών 
των παρ. 1 και 2, τα διαβιβάζει στην Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου 
Οικονομικών, για την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλ−
μάτων στο όνομα των δικαιούχων ταμιών ή διαχειριστών.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου, για την ανά−

ληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου.
2. α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) 

αντίτυπα που περιλαμβάνει: i) το Φορέα/Ειδικό Φορέ−
α/Κ.Α.Ε., σε βάρος των οποίων καταλογίζεται η δαπάνη, 
ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου 
βαρύνει η δαπάνη, iii)τα στοιχεία δικαιούχου (ονομα−
τεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ), 
iv) την αιτία, ν)το πληρωτέο ποσό και νi) την αρμόδια 
Δ.Ο.Υ.

β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊ−
στάμενο της οικείας υπηρεσίας.

3. Έγγραφο της οικείας Τράπεζας με τα στοιχεία των 
πλαστών χαρτονομισμάτων που παρακράτησε ή επέ−
στρεψε.

4. Πορισματική Έκθεση του αρμόδιου Οικονομικού Επι−
θεωρητή, με την οποία εισηγείται την αναπλήρωση των 
πλαστών χαρτονομισμάτων.

Άρθρο 3
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Δικαιολογητικά δαπανών της παρούσας που εκ−
κρεμούσαν προς πληρωμή στις οικείες Δ.Ο.Υ. κατά την 
11.5.2012, ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της 
παρ. 10 α του άρθρου 45 του ν. 4071/2012, διαβιβάζονται 
στις οικείες Υ.Δ.Ε. και πληρώνονται κατ’ εφαρμογή των 
οριζομένων με την παρούσα.

2. Σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων παραμένουν σε 
ισχύ χωρίς να απαιτείται ανάκληση ή τροποποίηση των 
σχετικών πράξεων.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις αριθ. 
1035789/1746/ Δ0016/1−7−2002 (Β΄ 852) και 1037933/2883/ 
0016/18−4−2003 Α.Υ.Ο., όπως ισχύουν.
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Αριθμ. 22158/18616 (7)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπη−

ρεσιών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού Δήμου Βύρωνα».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο−

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).

4. Την υπ’ αριθ. 21/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού Δήμου Βύρωνα» περί καθιέρωσης διαφορετικού 
ωραρίου των υπηρεσιών αυτού, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε α) την λειτουργία των ανοιχτών και 
κλειστών αθλητικών χώρων του ΝΠΔΔ «Οργανισμός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα», από 07:00 
έως 24:00, όλες τις ημέρες του μήνα, καθώς και Σάββα−
τα, Κυριακές και αργίες (διεξαγωγή επισήμων αγώνων 
ποδοσφαίρου, χειροσφαίρισης Α΄ εθνικής κατηγορίας, 
πετοσφαίρισης Α2 κατηγορίας, αγώνες καλαθοσφαί−
ρισης Α΄ εθνικής κατηγορίας, αγώνες ποδοσφαίρου 
ερασιτεχνικών κατηγοριών, αγώνες γυμναστικής, ενόρ−
γανης, ρυθμικής, τζούντο, τένις, σε διασυλλογικό επί−
πεδο, παραχώρηση εγκαταστάσεων στις αθλητικές 
ομοσπονδίες για την διεξαγωγή πανελληνίων πρω−
ταθλημάτων),

β) τη λειτουργία του δημοτικού κινηματογράφου 
«Λουΐζα», των καλλιτεχνικών εργαστηρίων και των δύο 
δημοτικών θεάτρων, από 08:00 έως 24:00, όλες τις ημέ−
ρες του μήνα, καθώς και Σάββατα, Κυριακές και αργίες 
(πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, έκθεση 
βιβλίου, φεστιβάλ βράχων, χριστουγεννιάτικες − απο−
κριάτικες εκδηλώσεις, λογοτεχνικές βραδιές, πολιτι−
στικά αφιερώματα, χορωδιακές εκδηλώσεις, συναυλίες, 
χειμερινές συναντήσεις, εκθέσεις εικαστικών τεχνών, 
μαθητικό φεστιβάλ, πολιτιστικές διαδρομές, κ.τ.λ.),

γ) καθημερινό ωράριο απασχόλησης σε βάρδιες (1η 
βάρδια: 07:00 έως 15:00, 2η βάρδια: 13:30 έως 21:30, 3'1 
βάρδια: 16:00 έως 24:00), όλες τις ημέρες του μήνα, 
καθώς και Σάββατα, Κυριακές και αργίες, καθώς και πεν−
θήμερη εβδομάδα εργασίας από Τρίτη έως και Σάββατο, 
καθιερούμενης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας, 
των φυλάκων γηπέδων της Υπηρεσίας Φύλαξης Αθλη−
τικών Χώρων του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα», όπως αναφέρεται στην υπ' 
αρ. 21/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου 
Βύρωνα».

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη ύψους 55.000,00 € περίπου σε βάρος 
του προϋπολογισμού 2013 του ΝΠΔΔ που θα βαρύνει 
τους ΚΑ: 15.6012 και 15.6022, ανάλογη δαπάνη ύψους 

160.000,00 € θα προκληθεί και τα επόμενα τρία έτη που 
θα βαρύνει τους ίδιους κωδικούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2013 
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. 1592 (8)
Τροποποίηση της αριθ. 3342/11−6−2012 απόφασης «Συ−

γκρότηση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυ−
σης Διαφορών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβε−
νών για τη διετία 2012 − 2013».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282 παραγρ. 1, 283 πα−

ραγρ. 2 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ: 87Α΄/7−6−2010)» καθώς και 
τις διατάξεις του άρθρου 186 του ιδίου νόμου, όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4061/2012 «Διαχεί−
ριση και προστασία ακινήτων Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων − Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ: 66Α΄/22−3−2012)

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2010 «Οργανισμός της Πε−
ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ: 239Α΄/27−12−2010)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4061/2012 «Διαχεί−
ριση και προστασία ακινήτων Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων − Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ: 66Α΄/22−3−2012)

4. Την αριθ. 3342/11−6−2012 απόφασή μας «Συγκρότηση 
της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών 
της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για τη διετία 
2012 − 2013» (ΦΕΚ: 2086Β΄/4−7−2012, ΑΔΑ: Β4ΓΣ7ΛΨ−ΥΩΨ)

5. Την καλή και εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω Επι−
τροπής.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 3342/11−6−2012 απόφασή μας 
«Συγκρότηση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης 
Διαφορών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για τη 
διετία 2012 − 2013» (ΦΕΚ: 2086Β/4−7−2012, ΑΔΑ: Β4ΓΣ7ΛΨ−
ΥΩΨ) και ορίζουμε γραμματέα της ανωτέρω Επιτροπής 
τον Πάντο Σωκράτη του Βασιλείου (ΑΔΤ: ΑΖ 297541) υπάλ−
ληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτην/κής της 
Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών του κλάδου ΠΕ Γεωπό−
νων με βαθμό Ε΄, στη θέση της Καμαρούλη Αθανασίας του 
Λάμπρου (ΑΔΤ.Ν 713948) με αναπληρωτή την Καραγιάννη 
Μαρία του Χρήστου (ΑΔΤ: Λ 627751) υπάλληλο της ίδιας 
Δ/νσης του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων με βαθμό Γ΄.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 3342/11−6−2012 απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Γρεβενά, 10 Απριλίου 2013
Ο Περιφερειάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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