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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Οκτωβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

3η Τροποποίηση της 4451/18.3.2015 (ΦΕΚ 695/
Β΄/24.4.2015) κοινής υπουργικής απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε
με τις υπ’ αριθμ. 20190/18.11.2015 (ΦΕΚ 2598/
Β΄/2.12.2015) και 6646/13.12.2018 (ΦΕΚ 5876/
Β΄/31.12.2018) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

2

Αναστολή λειτουργίας σχολικής μονάδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας - Θράκης για το σχολικό έτος 2019-2020.

3

Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
προσωπικό φύλαξης του Μουσείου Ακρόπολης,
για το έτος 2020 (ΣΟΧ 5/2019).

4

Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και νυκτερινής 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 5/2019).

5

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδας (ΦΕΕ)
για το Β΄ εξάμηνο 2019.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
6

Διόρθωση σφάλματος στην 145564/Ν1/19.9.2019
απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3628/
1.10.2019 (τ.Β΄).

Αρ. Φύλλου 3881

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4958
(1)
3η Τροποποίηση της 4451/18.3.2015 (ΦΕΚ 695/
Β΄/24.4.2015) κοινής υπουργικής απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 20190/18.11.2015 (ΦΕΚ 2598/
Β΄/2.12.2015) και 6646/13.12.2018 (ΦΕΚ 5876/
Β΄/31.12.2018) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 265)
και ιδίως των άρθρων 24 και 58 (παρ. 6) αυτού.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
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σας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 και ιδίως τα άρθρα 47, 48, 49 και
110 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του
Συμβουλίου.
5. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.
240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών
και επενδυτικών ταμείων.
6. Την με αριθμό C(2014)10128/17.12.2014 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και τις με αριθμό
C(2017)8798/18.12.2017 και C(2018)8768/13.12.2018
αποφάσεις αναθεώρησής του.
7. Την εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
8. Το π.δ. 81 (ΦΕΚ 119/8.7.2019) με θέμα «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.
9. Το π.δ. 84 (ΦΕΚ 123/17.7.2019) με θέμα «Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.
10. Τη με αριθμ. 80261/1.8.2019 (ΦΕΚ 511/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
2.8.2019) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμματέως Διαρθρωτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
11. Το ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/7.8.2019) «Επιτελικό
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης».
12. Την αριθμ. 47/2019 απόφαση (ΦΕΚ 3100/Β΄/
2.8.2019) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».
13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση συγκρότησης
της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Τροποποιείται η συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» 2014-2020, αποτελούμενη από τους κάτωθι:
I. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ορίζεται η
Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ε.Τ.Π.Α,
Τ.Σ. και Ε.Κ.Τ., η οποία εποπτεύει τη Διαχειριστική Αρχή
του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Τεύχος B’ 3881/22.10.2019

II. Μέλη1 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με δικαίωμα
ψήφου είναι:
α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού
και πιστοποίησης
1. Ο/Η Γενικός/η Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
(ΕΣΠΑ) με αναπληρωτή του, τον/την προϊστάμενο/η της
Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).
2. Ο/Η Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη.
3. Ο/Η Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της ΕΑΣ.
4. Ο/Η Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ).
5. O/Η Προϊστάμενος/η της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
6. Ο/Η Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων
Προγραμμάτων.
β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών
και επιτελικών δομών υπουργείων και της ΜΟΔ.
7. O/Η Γενικός/ή Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού
Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπός του/της.
8. Ο/Η Γενικός/ή Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπός του/της.
9. Ο/Η Γενικός/ή Γραμματέας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπός του/της.
10. O/Η Γενικός/ή Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπρόσωπός του/
της.
11. Ο/Η Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπρόσωπός του/της.
12. Ο/Η Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπρόσωπός του/της.
13. Ο/Η Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπρόσωπός του/της.
14. Ο/Η Γενικός/ή Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή εκπρόσωπός του/της.
15. Ο/Η Γενικός/ή Γραμματέας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή εκπρόσωπός
του/της.
16. Ο/Η Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή εκπρόσωπός του/της.
1
Για τη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνεται υπόψη ο Κανονισμός (ΕΕ) 240/2014 της Επιτροπής σχετικά με
τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο
πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων
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17. Ο/Η Γενικός/ή Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή εκπρόσωπός του/
της.
18. Ο/Η Γενικός/ή Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή εκπρόσωπός του/της.
19. Ο/Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (ΙΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
20. Ο/Η Πρόεδρος του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας
και Ανθρώπινου Δυναμικού.
21. Ο/Η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά
Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
22. Ο/Η Πρόεδρος της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης (ΜΟΔ) ΑΕ.
23. Ο/Η Διοικητής/τρια του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ή εκπρόσωπός του/της.
24. Ο/Η Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΕΟΠΠΕΠ).
25. Ο/Η Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
γ) Εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων, ομοσπονδιών και
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
26. Ο/Η Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
27. Ο/Η Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
28. Ο/Η Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).
29. Ο/Η Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας
Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).
30. Ο/Η Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕE).
31. Ο/Η Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).
32. Ο/Η Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
33. Ο/Η Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
34. Ο/Η Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).
35. Ο/Η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ ΠΟΣΔΕΠ).
36. Ο/Η Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ).
37. Ο/Η Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Λειτουργών
Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ).
38. Ο/Η Εκπρόσωπος Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ).
39. Ο/Η Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ).
40. Ο/Η Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΕΜΚΟΕ).
III. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
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Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» συμμετέχουν χωρίς
δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:
1. Ο/Η Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού
Ελέγχου (ΕΔΕΛ).
2. Ο/Η Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Επενδύσεων.
3. Ο/Η Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ).
4. Ο/Η Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής
Υποστήριξης (ΕΥΘΥ).
5. Ο/Η Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών
Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).
6. Ο/Η Εκπρόσωπος της Ε.Ε. Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής.
7. Ο/Η Εκπρόσωπος της Ε.Ε. Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης.
8. Ο/Η Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
(πρώην Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της
Διαφθοράς, του Υπουργείου Δικαιοσύνης).
9. O/Η Προϊστάμενος/η της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Εσωτερικών.
10. O/Η Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας και άλλων πόρων, της Γενικής Γραμματείας
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
11. O/Η Προϊστάμενος/η της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία».
12. Ο/Η Προϊστάμενος/η της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
13. Ο/Η Προϊστάμενος/η της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
14. Ο/Η Προϊστάμενος/η της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων /
Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας.
15. Ο/Η Προϊστάμενος/η της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων /
Τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
16. Ο/Η Προϊστάμενος/η της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
ΥΠΕΚΑΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
17. Ο/Η Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Ένταξης στην
Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
18. Ο/Η Προϊστάμενος/η της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα».
19. O/Η Προϊστάμενος/η της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
IV. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνονται από
τους αναπληρωτές τους. Κάθε φορέας που εκπροσωπείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης ορίζει εγγράφως
και γνωστοποιεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
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Διά Βίου Μάθηση» τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή του, δηλώνοντας αντίστοιχα και τις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις επικοινωνίας, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση στην επιχειρησιακή πλατφόρμα
«ΔΙΑΥΛΟΣ». Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά
που υπάρχει αντικατάσταση εκπροσώπου. Σε περίπτωση
κωλύματος και του αναπληρωματικού μέλους σε κάποια
συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, δύναται
να ορίζεται εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για συμμετοχή
στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.
V. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης
μπορούν να προσκαλούνται μη μόνιμα μέλη, όπως ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες. Επίσης δύνανται να
συμμετέχουν ως παρατηρητές στελέχη των Υπουργείων,
των Περιφερειών, των Δήμων και λοιπών φορέων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην 4451/
18.3.2015 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 695/Β΄/
24.4.2015) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
υπ’ αριθμ. 20190/18.11.2015 (ΦΕΚ 2598/Β΄/2.12.2015)
και 6646/13.12.2018 (ΦΕΚ 5876/Β΄/31.12.2018) κοινές
υπουργικές αποφάσεις.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Ι

Αριθμ. Φ.2.1/10761
(2)
Αναστολή λειτουργίας σχολικής μονάδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας - Θράκης για το σχολικό έτος 2019-2020.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και 5 της του ν. 1566/1985
(ΦΕΚ 167/τ.Α΄/1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου
40 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29.1.2019) «Συνέργειες
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
Παραλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις 6 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ
167/τ.Α΄/1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 15 του άρθρου
59 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/24.5.2011) «Θεσμικό
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του
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Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» και την παρ. 1 του
άρθρου 246 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/τ.Α΄/17.1.2018)
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ. 2
του άρθρου 204 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7.5.2019)
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19.5.2010) «Αναβάθμιση του
ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές
διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α΄/2017)
«Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών
σχολείων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16.10.2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων
των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/
θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.3/897/97652/Γ1/25.9.2006
(ΦΕΚ 1507/τ.Β΄/13.10.2006) κοινή υπουργική απόφαση
«Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο».
8. Την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28.3.2019 (ΑΔΑ:
ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) υπουργική απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.6/58025/Δ1/12.4.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Εγγραφές μαθητών στα
Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήξη
διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2018-2019».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 74261/Δ1/13.5.2019 εγκύκλιο
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Ενέργειες προγραμματισμού του
εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το
σχολικό έτος 2019 - 2020 - Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος».
11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού.
12. Την εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Π.Ε.
Έβρου με αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/8680/10.9.2019 έγγραφο
με θέμα: «Υποβολή εισήγησης για την αναστολή λειτουργίας σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Έβρου για το σχολικό έτος 2019-2020», που
διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. Φ.2.1/8681/10.9.2019
έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Έβρου, αποφασίζουμε:
Την αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου
Λεπτής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Έβρου για το σχολικό έτος 2019-2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 9 Οκτωβρίου 2019
Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ
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Αριθμ. 7550
(3)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
προσωπικό φύλαξης του Μουσείου Ακρόπολης,
για το έτος 2020 (ΣΟΧ 5/2019).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3711/2008 «Ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 224/Α΄/5.11.2008), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3773/2009 και ισχύει και ιδίως τις
διατάξεις του άρθρου 2 αυτού,
β) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112/Α΄/13.7.2010), όπως ισχύει,
γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/
Α΄/28.6.2014),
δ) του άρθρου 20 παρ. Γ του ν. 4354/2015 «Διαχείριση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄/16.12.2015), όπως έχει
τροποποιηθεί με το άρθρο 102 παρ. 2 του ν. 4461/2017
«Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης
σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση
συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α΄/28.3.2017),
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α΄/22.4.2005), όπως εκάστοτε ισχύει,
στ) του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α΄/22.11.2010), όπως ισχύει.
ζ) το π.δ. 64/2013 «Οργανισμός του Μουσείου Ακρόπολης» (Α΄ 113/20.5.2013),
η) του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων...» (ΦΕΚ 114/Α΄/ 22.9.2015),
θ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α΄/22.1.2018),
ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α΄/9.7.2019),
ια) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α΄/17.7.2019).
2. Της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/
411176/28034/23027/1112/23.8.2018 (ΦΕΚ 484/
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Υ.Ο.Δ.Δ./28.8.2018) για το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης.
3. Την απόφαση της με αριθμό 29ης/2019 - 27.8.2019
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με
την υποβολή αιτήματος για την έγκριση πρόσληψης
εξήντα πέντε (65) ατόμων ως προσωπικό ασφαλείας με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη
των αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης και την ανάληψη
υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Μουσείου Ακρόπολης για την κάλυψη
μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο
της ανωτέρω πρόσληψης (αριθμ. πρωτ. 6822/27.8.2019,
ΑΔΑ: ΩΒ3Κ469ΗΤ0-ΤΟΜ).
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7146/12.9.2019 (Ορθή επανάληψη) βεβαίωση εξασφάλισης των πιστώσεων του
Προέδρου του Μουσείου για την κάλυψη της μισθοδοσίας, των ασφαλιστικών εισφορών των εξήντα πέντε (65)
ατόμων κατηγορίας ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας από τους
προϋπολογισμούς οικονομικών ετών 2019 και 2020 του
Μουσείου Ακρόπολης καθώς και για τη δημοσίευση περίληψης της Ανακοίνωσης στον τύπο.
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7145/12.9.2019 έγγραφο του
Προέδρου του Μουσείου Ακρόπολης, σχετικά με την
αιτιολόγηση της πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας και
του ορίου ηλικίας.
6. Την - σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης δημοσιευθείσα - υπ’ αριθμ. 32η/2019 - 24.9.2019 Ανακοίνωση
Πρόσληψης, του Δ.Σ. του Μουσείου για την πρόσληψη
εξήντα πέντε (65) ατόμων με ειδικότητα ΔΕ προσωπικό ασφαλείας (αριθμ. πρωτ. 1300/22.2.2019 και ΑΔΑ:
Ω3Τ2469ΗΤ0-ΣΣΒ).
7. Την κατεπείγουσα ανάγκη για την καταβολή αποζημίωσης κατά τις Κυριακές εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινή εργασία του προσωπικού ασφαλείας με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την
εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου Ακρόπολης.
8. Τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 του
Μουσείου Ακρόπολης.
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται υποχρέωση ποσού ύψους εξήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (66.500,00 €) του οικονομικού έτους 2020,
για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης για την αμοιβή εργασίας εξήντα πέντε (65) ατόμων ειδικότητας προσωπικού ασφαλείας ΔΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) - για το χρονικό διάστημα
των 6 μηνών από τις 1.1.2020 - 30.6.2020, 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 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 2020 (στον
ΚΑΕ 0263 - Αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες το ποσό των 45.000,00 € - μικτές
αποδοχές και στον ΚΑΕ 0551 το ποσό των 11.000,00 € εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ), καθώς και για νυχτερινή
εργασία μέχρι 12 ώρες ανά μήνα, προς συμπλήρωση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας με τα όρια που
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προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 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 2020 (στον ΚΑΕ 0263 - Αμοιβή
για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες το
ποσό των 8.500,00 € - μικτές αποδοχές και στον ΚΑΕ 0551
το ποσό των 2.000,00 € - εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ).
10. Την υπ’ αριθμ. 30η/2016 - 17.11.2016 Συνεδρία του
Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης κατά
την οποία αποφασίστηκε το θερινό και χειμερινό ωράριο
λειτουργίας και αντίτιμο εισόδου στο Μουσείο Ακρόπολης (ΦΕΚ 4048/Β΄/16.12.2016).
11. Τη σχετική απόφαση της με αριθμό 32η/2019 24.9.2019 συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του
Μουσείου, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε μέχρι σαράντα οκτώ (48) ώρες, κατά
μήνα, την απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες και μέχρι δώδεκα (12) ώρες ανά μήνα για νυκτερινή εργασία, εξήντα πέντε (65) υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού ασφαλείας ΔΕ του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» για το έτος 2020 προς
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας.
2. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής
της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά την υπηρεσία προϊστάμενοι των υπαλλήλων.
3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι τη λήξη της σύμβασης των προσληφθέντων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2019
Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
I

Αριθμ. 7549
(4)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και νυκτερινής 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 5/2019).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3711/2008 «Ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 224/Α΄/5.11.2008), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3773/2009 και ισχύει και ιδίως τις
διατάξεις του άρθρου 2 αυτού,
β) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
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Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112/Α΄/13.7.2010), όπως ισχύει,
γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/
Α΄/28.6.2014),
δ) του άρθρου 20 παρ. Γ του ν. 4354/2015 «Διαχείριση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄/16.12.2015), όπως έχει
τροποποιηθεί με το άρθρο 102 παρ. 2 του ν. 4461/2017
«Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης
σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση
συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α΄/28.3.2017),
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α΄/22.4.2005), όπως εκάστοτε ισχύει,
στ) του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α΄/22.11.2010), όπως ισχύει,
ζ) το π.δ. 64/2013 «Οργανισμός του Μουσείου Ακρόπολης» (Α΄ 113/20.5.2013),
η) του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ...» (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015),
θ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α΄/22.1.2018),
ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α΄/9.7.2019),
ια) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α΄/17.7.2019).
2. Της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/
411176/28034/23027/1112/ 23.8.2018 (ΦΕΚ 484/
Υ.Ο.Δ.Δ./28.8.2018) για το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης.
3. Την απόφαση της με αριθμό 29ης/2019 - 27.8.2019
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με
την υποβολή αιτήματος για την έγκριση πρόσληψης
εξήντα πέντε (65) ατόμων ως προσωπικό ασφαλείας με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη
των αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης και την ανάληψη
υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Μουσείου Ακρόπολης για την κάλυψη
μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο
της ανωτέρω πρόσληψης (αριθμ. πρωτ. 6822/27.8.2019,
ΑΔΑ: ΩΒ3Κ469ΗΤ0-ΤΟΜ).
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7146/12.9.2019 (Ορθή επανάληψη) βεβαίωση εξασφάλισης των πιστώσεων του
Προέδρου του Μουσείου για την κάλυψη της μισθοδοσίας, των ασφαλιστικών εισφορών των εξήντα πέντε (65)
ατόμων κατηγορίας ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας από τους
προϋπολογισμούς οικονομικών ετών 2019 και 2020 του
Μουσείου Ακρόπολης καθώς και για τη δημοσίευση περίληψης της Ανακοίνωσης στον τύπο.
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5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7145/12.9.2019 έγγραφο του
Προέδρου του Μουσείου Ακρόπολης, σχετικά με την
αιτιολόγηση της πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας και
του ορίου ηλικίας.
6. Την σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης δημοσιευθείσα - υπ’ αριθμ. 32η/2019 – 24.9.2019 Ανακοίνωση
Πρόσληψης, του Δ.Σ. του Μουσείου για την πρόσληψη
εξήντα πέντε (65) ατόμων με ειδικότητα ΔΕ προσωπικό ασφαλείας (αριθμ. πρωτ. 1300/22.2.2019 και ΑΔΑ:
Ω3Τ2469ΗΤ0-ΣΣΒ).
7. Την κατεπείγουσα ανάγκη για την καταβολή αποζημίωσης κατά τις Κυριακές εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινή εργασία του προσωπικού ασφαλείας με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την
εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου Ακρόπολης.
8. Τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 του
Μουσείου Ακρόπολης.
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται υποχρέωση ποσού ύψους είκοσι δύο χιλιάδων
εξακοσίων πενήντα ευρώ (22.650,00 €) του οικονομικού
έτους 2019, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης για την
αμοιβή εργασίας εξήντα πέντε (65) ατόμων ειδικότητας
προσωπικού ασφαλείας ΔΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) - για το χρονικό
διάστημα των 2 μηνών από 1.11.2019 - 31.12.2019 για
το 2019, 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 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 (στον ΚΑΕ 0263 - Αμοιβή για εργασία
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες το ποσό των
15.250,00 € - μικτές αποδοχές και στον ΚΑΕ 0551 το ποσό
των 3.700,00 € - εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ), καθώς
και για νυχτερινή εργασία μέχρι 12 ώρες ανά μήνα, προς
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας
με τα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 102
παρ. 2 του ν. 4461/2017, για το χρονικό διάστημα από
την έναρξη έως τη λήξη της σύμβασης τους, σε βάρος
της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Μουσείου Ακρόπολης του οικονομικού έτους 2019 (στον ΚΑΕ
0263 - Αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες το ποσό των 3.000,00 € - μικτές αποδοχές
και στον ΚΑΕ 0551 το ποσό των 700,00 € - εργοδοτικές
εισφορές στο ΙΚΑ).
10. Την υπ’ αριθμ. 30η/2016 - 17.11.2016 Συνεδρία του
Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης κατά
την οποία αποφασίστηκε το θερινό και χειμερινό ωράριο
λειτουργίας και αντίτιμο εισόδου στο Μουσείο Ακρόπολης (ΦΕΚ 4048/Β΄/16.12.2016).
11. Τη σχετική απόφαση της με αριθμό 32η/2019 24.9.2019 συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του
Μουσείου, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε μέχρι σαράντα οκτώ (48) ώρες, κατά
μήνα, την απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες και μέχρι δώδεκα (12) ώρες ανά μήνα για νυκτερινή εργασία, εξήντα πέντε (65) υπαλλήλων ιδιωτικού δι-
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καίου ορισμένου χρόνου προσωπικού ασφαλείας ΔΕ του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» για το έτος 2019 προς
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας.
2. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής
της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά την υπηρεσία προϊστάμενοι των υπαλλήλων.
3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι τη λήξη της σύμβασης των προσληφθέντων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2019
Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
Ι

Αριθμ. 1777
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδας (ΦΕΕ)
για το Β΄ εξάμηνο 2019.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και
δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των
Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες
μισθολογικές διατάξεις».
β) Του από 18.1.1938 β.δ/τος Περί διοικήσεως, διαχειρίσεως και λειτουργίας εν γένει της Φιλίππου Ενώσεως
της Ελλάδος (Α΄ 15/18.1.1938) όπως τροποποιήθηκε με
τον ν. 4603/2019 (Α΄ 48/14.3.2019) και ισχύει.
γ) Του π.δ/τος 280/1996 (Α΄ 197/27.8.1996) Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Φιλίππου Ενώσεως της
Ελλάδος.
δ) Του άρθρου 2 του α.ν. 399/1968, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 47 του ν. 4603/2019.
ε) Του άρθρου 83 του ν. 4172/2013.
στ) Του ν. 4338/2015.
ζ) Του Κώδικα Ιπποδρομιών (υπουργική απόφαση
1175/1997 - Β΄ 66).
2) Την 57/7/1.8.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος για την ανάγκη, την άρτια λειτουργία της Φ.Ε.Ε. και την ανταπόκρισή
της στις επιταγές του νόμου, της εργασίας τεσσάρων (4)
μονίμων υπαλλήλων της πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας καθώς και κατά τις Κυριακές, ημέρα διεξαγωγής
των Ιπποδρομιών.
3) Το γεγονός ότι υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση
στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος η οποία δεν επιχορηγείται από τον
Κρατικό Προϋπολογισμό.
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4) Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο κόστος δεν επιβαρύνει τον Κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζει:
1. Την καθιέρωση, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους
2019, απογευματινής υπερωριακής εργασίας τεσσάρων
(4) μονίμων υπαλλήλων της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος, οι οποίοι θα εργάζονται εκτός των ωρών εργασίας
και έως την 22:00, η οποία (υπερωριακή εργασία) δεν θα
υπερβαίνει, κατά ανώτατο όριο, τις εκατόν είκοσι (120)
ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο.
2. Την καθιέρωση, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους
2019, υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές τεσσάρων (4) μονίμων υπαλλήλων της Φ.Ε.Ε, η οποία δεν θα
υπερβαίνει, κατά ανώτατο όριο, τις ενενήντα έξι (96)
ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο.
3. Για τις υπερωρίες θα εκδίδεται απόφαση συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής εργασίας, στην οποία θα
αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, ο
κλάδος, ο βαθμός και το ΜΚ στο οποίο βρίσκονται κατά
την προσφορά της υπερωριακής εργασίας, το αντικείμενο της εργασίας, το χρονικό διάστημα και οι ώρες
εργασίας συνολικά.
4. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τη βεβαίωση της υπερωριακής εργασίας και του παρασχεθέντος
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υπερωριακά έργου να ορισθεί ο Αναπληρωτής Γενικός
Διευθυντής της Φ.Ε.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρκόπουλο, 14 Οκτωβρίου 2019
Η Πρόεδρος
ΑΣΠΑΣΙΑ - ΛΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ - ΡΑΛΛΗ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην 145564/Ν1/19.9.2019 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 3628/1.10.2019 (τ.Β΄) στη σελίδα 42311, στην
Α΄ στήλη, στον 9 και 10 στίχο εκ των άνω, διορθώνεται:
Το εσφαλμένο: «στο ισόγειο»,
στο ορθό «στον πρώτο όροφο».
(Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
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