
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 16136/22-08-2005 απόφασης 
(ΦΕΚ  1164/Β’/22-08-2005) του Ταμείου Αλληλο-
βοήθειας Υπαλλήλων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

2 3η τροποποίηση της 245/2017 απόφασης με θέμα 
«Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κα-
τανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας 
και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2017».

3 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και νυκτερι-
νής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής εργασίας για το με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικό 
φύλαξης του Μουσείου Ακρόπολης, για το έτος 
2019 (ΣΟΧ 1Α/2019).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 12183 (1)
  Τροποποίηση της 16136/22-08-2005 απόφασης 

(ΦΕΚ 1164/Β’/22-08-2005) του Ταμείου Αλληλο-

βοήθειας Υπαλλήλων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την 16136/22.08.2005 απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
«Όργανα Διοίκησης, Οργάνωση, τρόπος λειτουργίας και 
διαδικασία κάλυψης των πόρων του Ταμείου Αλληλοβο-
ήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης , Εθνικού Τυπογραφείου, 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη-
σης, των ΤΕΔΚ και της ΚΕΔΚΕ, καθώς και κάθε αναγκαί-
ας λεπτομέρειας για την υλοποίηση του άρθρου 18 του 
ν. 3345/2005» (Β’ 1164), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 
8 αυτής.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3345/2005 (Α’ 138).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-

ας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 123/
2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, 
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων» (Α’ 208) και τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του 
π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα 
Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση 
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιεί-
ας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενι-
κών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο 
Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμά-
των της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α’ 147), ως 
προς την αρμοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών.

5. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο-
ρέα που περιλαμβάνεται στο πρακτικό της Συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2018 
(Απόφαση 1736/19.12.2018).

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Στην περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 προ-

στίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Δύναται επίσης να 
προσλαμβάνει έως δύο φυσικά πρόσωπα, για την κά-
λυψη των αναγκών του, που δεν καλύπτονται από το 
υπηρετούν σε αυτό προσωπικό».

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως 
εξής: «Αδιάθετα τυχόν υπόλοιπα μηνιαίων ή και ετήσιων 
χρήσεων του Ταμείου μεταφέρονται στην επόμενη χρή-
ση του ως αποθεματικό και με αποφάσεις του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του, διατίθενται για την επίτευξη των 
εν γένει σκοπών του, καθώς και την ενίσχυση των βοη-
θημάτων της περίπτωσης δ’ του εδαφίου 4 του άρθρου 
18 του ν. 3345/2005 (Α’ 138), των εν ενεργεία μελών του 
Ταμείου, τα οποία έχουν υπαλληλική ιδιότητα».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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E

7 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 801

9609



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ9610 Τεύχος Β’ 801/07.03.2019

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 καταργείται και οι πα-
ράγραφοι 9 και 10 αναριθμούνται σε 8 και 9 αντίστοιχα.

4. Η παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Το ταμείο για την παρακολούθηση των συναλλαγών 
που πραγματοποιούνται στην διάρκεια της περιόδου, 
καθώς και των προκυπτόντων πάσης φύσεως εσόδων, 
κερδών, εξόδων, ζημιών, αγορών και πωλήσεων περιου-
σιακών στοιχείων, εκπτώσεων και επιστροφών, φόρων 
τελών και πάσης φύσεως εισφορών σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς, τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (A’ 251) «Ελ-
ληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2019

Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 28384 (2)
3η τροποποίηση της 245/2017 απόφασης με θέμα 

«Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κα-

τανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευ-

νας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2017». 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. το ν. 4429/2016 (Α’ 199) «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας 

και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως τις διατά-
ξεις του άρθρου 5 παρ. 1,

2. το π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» και 
ιδίως το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκα-
λούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις»,

3. το π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

4. το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργεί-
ων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

5. το π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

6. την Υ2/22-09-2015 (Β’ 2076) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

7. την Υ8/25.9.2015 (Β’ 2109) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κων-
σταντίνο Φωτάκη»,

8. την 288/03-04-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 173) υπουργική από-
φαση με θέμα «Συγκρότηση του Επιστημονικού Συμ-
βουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος για την Έρευνα και 
Καινοτομία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

9. την 182/ 27-1-2017 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Προϋ-
πολογισμός έτους 2017 του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευ-
νας και Καινοτομίας», (ΑΔΑ: ΩΞ4Φ4653ΠΣ-ΥΜ1),

10. την 245/2017 (Β’ 1066) υπουργική απόφαση με 
θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και 
κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας 
και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2017», όπως τρο-
ποποιήθηκε με την 223400/1.12.2017 (Β’ 4276) και την 
77320/14.05.2018 (Β’ 1959),

11. την 8947/28.1.2019 απόφαση της 41ης Συνεδρί-
ασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΙΔΕΚ, που 
διαβιβάστηκε με το αριθμ. 9047/31.1.2019 έγγραφο, 
(ΑΔΑ: Ω30346Μ77Γ-ΞΟ2),

12. το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Αντικαθιστούμε την παρ. Α της 245/2017 απόφασης 
με θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και 
κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2017», όπως τροποποι-
ήθηκε με την υπουργική απόφαση 223400/19.12.2017 
και την 77320/14.05.2018 (Β’ 1959), ως εξής:

«Α. Τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων και την 
κατανομή πόρων ύψους εκατόν πέντε εκατομμυρίων 
τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 105.030.000,00), του Ελληνικού 
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 
2017, ως εξής:

1. Ποσό δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (€15.000.000,00) 
για τη χορήγηση υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτο-
ρες για τις Επιστημονικές Περιοχές: Φυσικές Επιστήμες, 
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες, Επι-
στήμες Ζωής, Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και 
Τέχνες.

Το εν λόγω ποσό αναλύεται ως εξής: α) Ποσό πέντε 
εκατομμυρίων (€ 5.000.000,00) αφορά την αύξηση της 
δημόσιας δαπάνης της αριθμ. 185494/12/31-10-2016 
1ης Προκήρυξης της ΓΓΕΤ για «Υποτροφίες ΕΛΙΔΕΚ για 
Υποψήφιους Διδάκτορες».

β) Ποσό δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00 €) 
αφορά την προκήρυξη υποτροφιών για Υποψήφιους 
Διδάκτορες.

2. Ποσό εικοσιπέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000,00 €) 
για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών.

Με το εν λόγω ποσό θα αυξηθεί η δημόσια δαπάνη 
της αριθμ. 3094/12/9-01-2017 1ης Προκήρυξης της ΓΓΕΤ 
«Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδι-
δακτόρων Ερευνητών /τριών».
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3. Ποσό σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων (44.000.000,00 €) 
για την Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών στις 
Επιστημονικές Περιοχές: Φυσικές Επιστήμες, Επιστή-
μες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες, Επιστήμες 
Ζωής, Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, 
ως εξής: Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων για μέλη ΔΕΠ 
και Ερευνητές/τριες.

Ο επιπλέον προϋπολογισμός των 11 εκατομμυρίων € 
θα πρέπει να κατανεμηθεί με έμφαση στις 2 πρώτες ει-
σαγωγικές βαθμίδες μελών ΔΕΠ ή Ερευνητών σύμφωνα 
με την προτεραιοποίηση των κατευθυντήριων αρχών 
του ΕΛΙΔΕΚ.

4. Ποσό είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00 €) για την 
ενίσχυση του Ερευνητικού Εξοπλισμού, ως εξής: Προκή-
ρυξη για την Προμήθεια Ερευνητικού Εξοπλισμού.

5. Ποσό ενός εκατομμυρίου τριάντα χιλιάδων ευρώ 
(1.030.000,00 €) για τη Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία» 
και Εμβληματικές Δράσεις, ως εξής: Προκήρυξη για την 
Ενίσχυση της Αλληλεπίδρασης Επιστήμης και Κοινωνίας, 
καθώς και Προκηρύξεις για Εμβληματικές Δράσεις».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η 245/2017 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική από-
φαση 223400/19.12.2017 και την υπουργική απόφαση 
77320/14.05.2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 1306 (3)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ-

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και νυκτε-

ρινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομα-

διαίας υποχρεωτικής εργασίας για το με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

προσωπικό φύλαξης του Μουσείου Ακρόπολης, 

για το έτος 2019 (ΣΟΧ 1Α/2019). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη τα εξής:
1. Τις διατάξεις του ν.  3711/2008 «Ίδρυση νομι-

κού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυ-
μία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 224/Α’/05.11.2008), όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 3773/2009 και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις του άρ-
θρου 2 αυτού.

2. Το π.δ. 64/2013 «Οργανισμός του Μουσείου Ακρό-
πολης» (ΦΕΚ 113/Α’/20.5.201 3).

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/411176/
28034/23027/1112/23.08.2018 για τον διορισμό των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης.

4. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α’/29-8-2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/509797/11453/11.10.2108 από-
φαση για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνο Στρατή.

6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξείς» (ΦΕΚ 112/Α’/1 3.07.2010), όπως ισχύει.

7. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α’/
28.6.2014).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α’/16.1 2.2015), όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α’/22.11.2010), όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 102 παρ.  2 του 
ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνω-
σης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνω-
μοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροπο-
ποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α’/28.3.2017)

11. Την απόφαση της αριθμ. 2η/2019-15.01.2019 συ-
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την 
υποβολή αιτήματος για την έγκριση πρόσληψης εβδο-
μήντα δύο (72) ατόμων ως προσωπικό ασφαλείας με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη 
των αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης και την ανάλη-
ψη υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋ-
πολογισμού εξόδων του Μουσείου Ακρόπολης για την 
κάλυψη μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών στο 
πλαίσιο της ανωτέρω πρόσληψης 211/15.01.2019 (ΑΔΑ: 
6Ρ6Ρ469ΗΤΟ-ΦΟΑ)

12. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./1 3/2450/21-01-2019 εγκριτι-
κή απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της 
Π.Υ.Σ. 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο 
Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α’/28-1 2-2006), όπως ισχύει.

13. Το αριθμ. 392/22-01-2019 έγγραφο του Προέδρου 
του Μουσείου Ακρόπολης, σχετικά με την αιτιολόγηση 
των απαραίτητων προσόντων.

14. Την σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης δημοσι-
ευθείσα αριθμ. 394/22.01.2019 Ανακοίνωση Πρόσληψης, 
του Δ.Σ. του Μουσείου για την πρόσληψη εβδομήντα 
δύο (72) ατόμων με ειδικότητα προσωπικού ασφαλείας 
ΔΕ (αριθμ. 1300/22.02.2019) ΑΔΑ: Ω3Τ2469ΗΤΟ-ΣΣΒ.

15. Την κατεπείγουσα ανάγκη για την καταβολή αποζη-
μίωσης κατά τις Κυριακές εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτε-
ρινή εργασία του προσωπικού ασφαλείας με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την 
εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου Ακρόπολης.

16. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 του 
Μουσείου Ακρόπολης.

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα-
λείται υποχρέωση ποσού ύψους ογδόντα πέντε χιλιάδων 
ευρώ (85.000,00€) του οικονομικού έτους 2019, για την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης, για την αμοιβή εργασίας 
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εβδομήντα δύο (72) άτομα ειδικότητας προσωπικού 
ασφαλείας ΔΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου (8 μήνες), ως εξής:

α. Τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, μέχρι 48 
ώρες κατά μήνα, προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής εργασίας με τα όρια που προβλέπουν 
οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4354/2015, 
όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 102 παρ. 2 του 
ν. 4461/2017, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη 
έως τη λήξη της σύμβασής τους σε βάρος της πίστωσης 
του προϋπολογισμού εξόδων του Μουσείου Ακρόπολης 
του οικονομικού έτους 2019 εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ 
(69.000,00€) [στον ΚΑΕ 0263 - Αμοιβή για εργασία κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες το ποσό των πενή-
ντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00€) - μικτές αποδοχές 
και στον ΚΑΕ 0551 το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων 
ευρώ (14.000,00€) -εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ], και

β. για νυχτερινή εργασία μέχρι 12 ώρες ανά μήνα, προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας 
με τα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 
20 παρ. Β του ν. 4354/2015, όπως τροποποιήθηκαν από 
το άρθρο 102 παρ. 2 του ν. 4461/2017, για το χρονικό 
διάστημα 01.04.2019-31.12.2019 η δαπάνη για το 2019 
θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των δέκα έξι χιλιάδων 
ευρώ (16.000,00€) [στον ΚΑΕ 0263 - Αμοιβή για εργασία 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες το ποσό των 
δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00€) - μικτές αποδοχές 
και στον ΚΑΕ 0551 το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ 
(3.000,00€) - εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ].

18. Την αριθμ. 30η/2016-17.11.2016 Συνεδρία του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης κατά 
την οποία αποφασίστηκε το θερινό και χειμερινό ωράριο 
λειτουργίας και αντίτιμο εισόδου στο Μουσείο Ακρόπο-
λης (ΦΕΚ 4048/Β’/16.12.2016).

19. Τη σχετική απόφαση της αριθμ. 8η/2019-21.02.2019 
συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε μέχρι σαράντα οκτώ (48) ώρες, κατά 
μήνα, την απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες και μέχρι 12 ώρες ανά μήνα για νυκτερινή 
εργασία, εβδομήντα δύο (72) υπαλλήλων ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού 
Ασφαλείας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» για το 
έτος 2019 προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο-
μαδιαίας εργασίας.

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

3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι τη λήξη της σύμβα-
σης των προσληφθέντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019

Η Υπουργός  Ο Υφυπουργός

ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ  

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