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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. απόφ. ΦΓ10/26412 (1)
Συμπλήρωση της 1/17.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2504/22.9.2014) απο−

φάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(σε Συμβούλιο) «Περί συγκροτήσεως των Τμημάτων 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 
2014 − 2015», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθη−
κε μεταγενέστερα.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4129/2013 «Κύ−

ρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
(ΦΕΚ Α΄ 52).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 4 του Ν. 1756/1988, 
5 και 20 του Ν. 2172/1993, 13 παρ. 1 του Ν. 2298/1995, 16 
παρ. 1 του Ν. 2331/1995 και 3 του Ν. 3346/2005.

3. Την 1/17.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2504/22.9.2014) απόφαση της 
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί συγκροτή−
σεως των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 
δικαστικό έτος 2014 − 2015» και δη την παρ. δ΄ αυτής.

4. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την 1/17.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2504/22.9.2014) 

απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(σε Συμβούλιο), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθη−
κε μεταγενέστερα και τοποθετούμε την Πάρεδρο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου Βασιλική Πέππα στο ΙΙ Τμήμα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για το υπόλοιπο του δικαστικού 
έτους 2014 − 2015, ήτοι μέχρι 15.9.2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ

    F 
 Αριθμ. απόφ. ΦΓ10/26414 (2)
Συμπλήρωση της ΦΓ10/64369/23.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2552/ 

24.9.2014) αποφάσεως του Προέδρου του Ελεγκτι−
κού Συνεδρίου «Περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 
2014 − 2015», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθη−
κε μεταγενέστερα.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 3, 35 και 36 του 

Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελε−
γκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α΄ 52), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 8 του Ν. 2741/1999, 2 του 
Ν. 3060/2002 και 57 παρ. 1 του Ν. 3659/2008.

3. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε τη ΦΓ10/64369/23.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2552/ 

24.9.2014) απόφασή μας «Περί συγκροτήσεως των Κλι−
μακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 
2014 − 2015», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα και τοποθετούμε την Πάρεδρο του Ελε−
γκτικού Συνεδρίου Βασιλική Πέππα στο Ζ΄ Κλιμάκιο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για το υπόλοιπο του δικαστικού 
έτους 2014 − 2015, ήτοι μέχρι 15.9.2015.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ

    F 
 Αριθμ. 2/19277/ΔΕΠ (3)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του πενθη−

μέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής ερ−
γασίας, για φυλακτικό και καθαριότητας προσωπι−
κό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου (βάσει του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994) των 
Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργεί−
ου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

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

σταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού 
και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

β) Του άρθρου 20 παρ. 7 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/
Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

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 32 παρ. 5 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/
Α΄/ 2−2−2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την 
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015».

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

στ) Του άρθρου 10 του Ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α΄/15−10−1977)
«Περί Οργανισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων 
και Απαλλοτριώσεων».

ζ) 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 Σημάτων και 
άλλες διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται ότι, για την 
εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί 
Χώροι, οι Συλλογές, οι πινακοθήκες που ανήκουν ή επο−
πτεύονται 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.

η) Του Π.Δ/τος 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α΄/28−8−2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

θ) Του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/
27−1−2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μετα−
φορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

ι) Του Π.Δ/τος 25/2014 (ΦΕΚ 21/Α΄/27−1−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31−5−1989 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτι−
σμού», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 1881/1990 
(ΦΕΚ 42/Α΄/23−4−1990) και συμπληρώθηκε από τις δια−
τάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 εδ. γ − δδ του Ν. 2557/1997 
«Θεσμοί, μέτρα και δράσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης» 
(ΦΕΚ 271/Α΄/24−12−1997).

3. Την αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52α/122886/19−12−2011 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού 
«Καθορισμός ωραρίου εργασίας του φυλακτικού προ−
σωπικού των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του 
ΥΠΠΟΤ» (ΦΕΚ 2883/Β΄/20−12−2011).

4. Την αριθ. Υ5/27−1−2015 (ΦΕΚ 204/Β΄/27−1−2015) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την αριθ. Υ59/16−2−2015 (ΦΕΚ 256/Β΄/20−2−2015) «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο−
νομικών Δημήτριο Μάρδα».

6. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/339704/ 
9606/8676/6505/29−12−2014 (ΑΔΑ ΩΞ20Γ−19Υ) υπουργική 
απόφαση «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρό−
σληψης χιλίων διακοσίων πενήντα ενός (1.251) ατόμων 
διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2015, διάρκειας έως 
επτά (7) μήνες, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού»

7. Τις αριθ. 16847/1924/1310/576/22−1−2015 (ΑΔΑ 6Ξ6ΘΓ−
9ΗΔ) και 16848/1925/1311/577/22−1−2015 (ΑΔΑ 733ΞΓ−373) 
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οι−
κονομικής Διαχείρισης.

8. Την αριθ. ΔΙΟΙΚ/Β/3490/9−4−2015 (ΑΔΑ: ΩΕ80469ΗΔΞ−
59Λ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ταμείου Αρ−
χαιολογικών Πόρων.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη συνολικού ύψους 4.165.000,00 ευρώ, 
η οποία θα καλυφθεί κατά 4.022.000,00 € από τις πι−
στώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Ταμείου Αρ−
χαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΚΑΕ 026152, 
026352, 055152) και κατά 143.000,00 € από τις πιστώσεις 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΟΠΑΙΘ (ΚΑΕ 0342, 
0352), οικονομικού έτους 2015

10. 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 με τη μεγαλύτερη 
επισκεψιμότητα, με ωράριο 08.00 − 20.00, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 παρ. 7 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου 32 
παρ. 5 του Ν. 4038/2012:

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 
εκατόν εννέα (1.109) υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (βάσει του άρθρου 
21 του Ν. 2190/1994), ειδικοτήτων ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων 
Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυκτοφυλάκων, που εργάζονται σε 
Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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β) Μέχρι τριάντα πέντε (35) ώρες κατά μήνα την 
απασχόληση πέραν του πενθημέρου και μέχρι τριά−
ντα δύο (32) ώρες κατά μήνα την απασχόληση κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για καθέναν 
από τους εκατόν είκοσι τέσσερις (124) υπαλλήλους με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
(βάσει του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994), ειδικότητας ΥΕ 
Καθαριστών, που εργάζονται σε Μουσεία και Αρχαιο−
λογικούς Χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

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 τη συμπλήρωση επτά (7) μηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Απριλίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02006321704150004*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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