
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του 
πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής εpγασίας για προσωπικό καθα-
ριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου που εργάζεται σε Μουσεία και 
Αρχαιολογικούς Χώρους του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού με συμβάσεις διάρκειας δε-
καοκτώ (18) μηνών.

2 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για 
υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού 
Προσωπικού - Καθαριότητας, που εργάζονται σε 
Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμβάσεις 
διάρκειας επτά (7) μηνών.

3 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης α) πέραν 
του πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής εpγασίας για φυλακτικό προσωπι-
κό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου που εργάζεται σε Μουσεία και Αρχαι-
ολογικούς Χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού με συμβάσεις διάρκειας επτά (7) 
μηνών και β) πέραν του πενθημέρου, καθ’ υπέρ-
βαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας 
για προσωπικό καθαριότητας με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που εργάζε-
ται σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμ-
βάσεις διάρκειας επτά (7) μηνών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ 
ΤΔΜΠ/195011/14157/9713/2293 (1)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του 

πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας 

υποχρεωτικής εpγασίας για προσωπικό καθαρι-

ότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-

σμένου χρόνου που εργάζεται σε Μουσεία και 

Αρχαιολογικούς Χώρους του Υπουργείου Πολι-

τισμού και Αθλητισμού με συμβάσεις διάρκειας 

δεκαοκτώ (18) μηνών. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄/1994) 

«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπι-
κού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει.

β) 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.

γ) 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».

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

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

στ) Του π.δ/τος 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α΄/22-1-2018) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

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

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

2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/93860/7524/ 
3151/5-3-2018 (ΑΔΑ: 63ΚΥ4653Π4-3ΟΜ) υπουργική 
απόφαση «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρό-
σληψης εκατόν πενήντα (150) ατόμων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκει-
ας δεκαοκτώ (18) μηνών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/68190/ 
5288/3210/1496/16-2-2018 ανάλυση δαπάνης της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Δια-
χείρισης Τομέα Πολιτισμού, σύμφωνα με την οποία 
από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
συνολικού ύψους 430.000,00 ευρώ, η οποία βαραίνει 
τις πιστώσεις του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 
Απαλλοτριώσεων.

4. Την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β΄/4552/26-4-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΡ2469 
ΗΔΞ-1ΤΔ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ταμείου 
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, σύμφωνα 
με την οποία η δαπάνη που προκαλείται από την πα-
ρούσα απόφαση θα καλυφθεί από τους πιστώσεις του 
προϋπολογισμού εξόδων του Τ.Α.Π.Α. οικονομικού έτους 
2018 (ΚΑΕ 026152, 056152, 056652).

5. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η απασχό-
ληση του αναφερόμενου στην παρούσα απόφαση 
προσωπικού πέραν του πενθημέρου, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία Μουσείων και 
Αρχαιολογικών Χώρων του ΥΠΠΟΑ καθ’ όλο το έτος, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει, μέχρι τριάντα πέντε (35) ώρες κατά 
μήνα την απασχόληση πέραν του πενθημέρου, καθ’ 
υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας 
για καθέναν από τους εκατόν πενήντα (150) υπαλλή-
λους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου (βάσει του άρθρου 21 του ν. 2190/1994), 
ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού - Καθαριότη-
τας που υπηρετούν σε Περιφερειακές και Ειδικές Περι-
φερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού με συμβάσεις διάρκειας δεκαοκτώ (18) 
μηνών 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, ως προς τις συμβάσεις εργα-
σίας όσων εκ των ανωτέρω υπαλλήλων έχουν ξεκινήσει 
πριν αυτή δημοσιευθεί, έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της 
μέχρι τη λήξη των δεκαοκτάμηνων συμβάσεών τους και 
ως προς τις συμβάσεις εργασίας όσων εκ των ανωτέρω 
υπαλλήλων ξεκινούν μετά τη δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης έχει ισχύ από την έναρξη των συμβάσεων 

εργασίας τους μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) 
μηνών και σε κάθε περίπτωση μετά τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Απριλίου 2018

Η Υπουργός
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ   

 Ι 

 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ 
ΤΔΜΠ/195015/14158/9714/2294 (2)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ-

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση 

της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για 

υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-

ου ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού 

Προσωπικού - Καθαριότητας, που εργάζονται σε 

Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του Υπουρ-

γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμβάσεις 

διάρκειας επτά (7) μηνών. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄/1994) 

«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπι-
κού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει.

β) 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.

γ) 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».

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

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», διά του οποίου ορίζεται 
ότι, για την εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι 
Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Συλλoγές 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 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 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α΄/22-1-2018) «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

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

2. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31-5-1989 κοινή 
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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), όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/92520/7445/ 
3079/5-3-2018 (ΑΔΑ: 6Δ5Ι4653Π4-Α55) απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση για την 
κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων τριακοσίων 
δεκατεσσάρων (1.314) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου, διάρκειας επτά (7) μηνών, σε Υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει.

4. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/97347/7406/7-3-2018 
(ΦΕΚ 875/Β΄/13-3-2018) κοινή υπουργική απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 
69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργού-
νται από τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου 
(Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».

5. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/96476/7322/ 
4412/2289/13-3-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋ-
πολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτι-
σμού, σύμφωνα με το οποίο από την παρούσα απόφαση 
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 45.868,00 ευρώ, 
η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(ΚΑΕ 0342, 0352).

6. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η απασχόληση 
του αναφερόμενου στην παρούσα απόφαση προσωπι-
κού κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προκειμέ-
νου να λειτουργήσουν τα Μουσεία και οι Αρχαιολογικοί 
Χώροι, κυρίως με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, με 
διευρυμένο ωράριο, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, μέχρι 
τριάντα δύο (32) ώρες κατά μήνα την απασχόληση κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθ’ υπέρβαση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για καθέναν από 
τους σαράντα ένα (41) υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (βάσει του άρθρου 
21 του ν. 2190/1994), ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσω-
πικού - Καθαριότητας που εργάζονται σε Περιφερειακές 
και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμβάσεις διάρκειας επτά 
(7) μηνών 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, ως προς τις συμβάσεις εργα-
σίας όσων εκ των ανωτέρω υπαλλήλων έχουν ξεκινήσει 
πριν αυτή δημοσιευθεί, έχει ισχύ από τη δημοσίευσή 
της μέχρι τη λήξη των επτάμηνων συμβάσεών τους και 
ως προς τις συμβάσεις εργασίας όσων εκ των ανωτέρω 
υπαλλήλων ξεκινούν μετά τη δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης έχει ισχύ από την έναρξη των συμβάσεων 
εργασίας τους μέχρι τη συμπλήρωση επτά (7) μηνών και 
σε κάθε περίπτωση μετά τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Απριλίου 2018

Η Υπουργός
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ   

 Ι 

 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ 
ΤΔΜΠ/195010/14156/9712/2292 (3)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης α) πέραν 

του πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαι-

ρέσιμες ημέρες καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας 

υποχρεωτικής εpγασίας για φυλακτικό προσωπι-

κό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-

νου χρόνου που εργάζεται σε Μουσεία και Αρχαι-

ολογικούς Χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού με συμβάσεις διάρκειας επτά (7) 

μηνών και β) πέραν του πενθημέρου, καθ’ υπέρ-

βαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας 

για προσωπικό καθαριότητας με σχέση εργασί-

ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που ερ-

γάζεται σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με 

συμβάσεις διάρκειας επτά (7) μηνών. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄/1994) 

«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπι-
κού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει.

β) 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.

γ) 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».

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

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

στ) Του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/
Α΄/15-3-2000) «Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 
2004 Α.Ε." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Ση-
μάτων και άλλες διατάξεις», διά του οποίου ορίζεται 
ότι, για την εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι 
Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Συλλoγές 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.

ζ) Του π.δ/τος 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α΄/22-1-2018) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
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η) Του άρθρου 1 του π.δ/τος 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/
22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ...».

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

2. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31-5-1989 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού» και την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/25125/
16-6-1988 κοινή υπουργική απόφαση «Πρόσθετες αμοι-
βές φυλάκων αρχαιοτήτων» (ΦΕΚ 431/Β΄/21-6-1988), οι 
οποίες κυρώθηκαν με το άρθρο 11 του ν. 1881/1990 
(ΦΕΚ 42/Α΄/23-4-1990) όπως συμπληρώθηκε με τις δια-
τάξεις 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 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός ωραρίου εργασίας του 
φυλακτικού προσωπικού των Μουσείων και Αρχαιολογικών 
Χώρων του ΥΠΠΟΤ» (ΦΕΚ 2883/Β΄/20-12-2011).

4. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/92520/7445/ 
3079/5-3-2018 (ΑΔΑ: 6Δ5Ι4653Π4-Α55) υπουργική από-
φαση «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσλη-
ψης χιλίων τριακοσίων δεκατεσσάρων (1.314) ατόμων 
διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, σε 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», 
όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/96476/7322/ 
4412/2289/13-3-2018 ανάλυση δαπάνης της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα 
Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη συνολικού ύψους 4.115.099,00 ευρώ, η 
οποία βαραίνει τις πιστώσεις του Ταμείου Αρχαιολογικών 
Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

6. Την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β΄/4553/26-4-2018 (ΑΔΑ 6ΜΓ8469 
ΗΔΞ-Θ4Α) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ταμείου 
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, σύμφωνα 
με την οποία η δαπάνη που προκαλείται από την παρού-
σα απόφαση θα καλυφθεί από τους πιστώσεις του προ-
ϋπολογισμού εξόδων του Τ.Α.Π.Α., οικονομικού έτους 
2018 (ΚΑΕ 026152, 026352, 056152, 056652).

7. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η απασχόληση 
του αναφερόμενου στην παρούσα απόφαση προσωπι-
κού πέραν του πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες προκειμένου να λειτουργήσουν 
τα Μουσεία και οι Αρχαιολογικοί Χώροι, κυρίως με τη 
μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, με διευρυμένο ωράριο, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει:

α) μέχρι σαράντα (40) ώρες κατά μήνα την απασχόλη-
ση πέραν του πενθημέρου και 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 
διακόσιους εξήντα δύο (1.262) υπαλλήλους με συμ-
βάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
(βάσει του άρθρου 21 του ν. 2190/1994), ειδικοτήτων 
ΔΕ Φύλαξης - Πληρoφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρ-
χαιοτήτων και ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης, Νυκτοφυ-
λάκων Αρχαιοτήτων, που εργάζονται σε Περιφερειακές 
και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμβάσεις διάρκειας επτά 
(7) μηνών και απασχολούνται με τη φύλαξη Μουσείων 
και Αρχαιολογικών Χώρων που υπάγονται στο ΥΠΠΟΑ,

β) μέχρι τριάντα πέντε (35) ώρες κατά μήνα την απα-
σχόληση πέραν του πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για καθέναν από 
τους σαράντα ένα (41) υπαλλήλους με συμβάσεις ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (βάσει του 
άρθρου 21 του ν. 2190/1994), ειδικότητας ΥΕ Βοηθη-
τικού Προσωπικού - Kαθαριότητας που υπηρετούν σε 
Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμβάσεις 
διάρκειας επτά (7) μηνών και απασχολούνται με την κα-
θαριότητα και τον ευπρεπισμό Μουσείων και Αρχαιολο-
γικών 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, ως προς τις συμβάσεις εργα-
σίας όσων εκ των ανωτέρω υπαλλήλων έχουν ξεκινήσει 
πριν αυτή δημοσιευθεί, έχει ισχύ από τη δημοσίευσή 
της μέχρι τη λήξη των επτάμηνων συμβάσεών τους και 
ως προς τις συμβάσεις εργασίας όσων εκ των ανωτέρω 
υπαλλήλων ξεκινούν μετά τη δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης έχει ισχύ από την έναρξη των συμβάσεων 
εργασίας τους μέχρι τη συμπλήρωση επτά (7) μηνών και 
σε κάθε περίπτωση μετά τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Απριλίου 2018

Η Υπουργός
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ  

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