
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαι-
ωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που 
αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του «Μεταλυκειακού 
έτους - Τάξης Μαθητείας» με τα επαγγελματικά 
δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικο-
τήτων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, 
επιπέδου 5.

2 Έγκριση παροχής εργασίας κατά τις Κυριακές, 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινή εργασία του 
προσωπικού ειδικότητας υπαλλήλων ταμιών και 
υπαλλήλων έκδοσης εισιτηρίων ΤΕ με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
(ΣΟΧ 3/2019) και δέσμευση πίστωσης σε βάρος 
του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού 
έτους 2019 του Μουσείου Ακρόπολης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Φ12/57421/Δ4 (1)
Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαι-

ωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που 

αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του «Μεταλυκειακού 

έτους - Τάξης Μαθητείας» με τα επαγγελματικά 

δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικο-

τήτων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, 

επιπέδου 5 .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4186/ 

2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) «Οργάνωση και 
λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης 
και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 14, 15, 16, 17 και 18.

3. Τις διατάξεις της 48077/Υ2/2018 απόφασης Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός 
Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Β΄ 1133).

4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” 
και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα».

6. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

7. 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».

8. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Το π.δ. 22/2018 (Α΄ 37) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

10. Την 52935/Υ1/30-03-2018 (Β΄ 1227) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερό-
πη Τζούφη», όπως τροποποιήθηκε με την Υ1/158719/
24-09-2018 (Β΄ 4222) όμοια απόφαση.

11. Την 132319/Γ4/2018 απόφαση του Υφυπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμά-
των «Λήξη και Ανανέωση της θητείας του Προέδρου, 
της Διευθύνουσας Συμβούλου και μελών του Διοικητι-
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κού Συμβουλίου και ορισμός νέων μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 459), σε συνδυασμό με τις 40044/
Γ1/7-3-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 142) και 188662/Γ4/2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
669) όμοιες αποφάσεις.

12. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων χορήγησης αντιστοιχί-
ας στους κατόχους τίτλων ειδικοτήτων του «Μεταλυκειακού 
έτους - Τάξης Μαθητείας» προς τα επαγγελματικά δικαιώ-
ματα και άδειες των κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτή-
των της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5.

13. Την ΔΠ/1896/25-01-2019 απόφαση εισήγησης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς την Υφυ-
πουργό, όπως ανακοινοποιήθηκε στις 19-03-2019, με 
θέμα: «Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαι-
ωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτή-
θηκαν στο πλαίσιο του “Μεταλυκειακού έτους - Τάξης 
Μαθητείας” με τα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων 
αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης, επιπέδου 5».

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού και του προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικός 
Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

15. Την αριθμ. Φ.1/Γ/109/39709/Β1/14-3-2019 Εισήγη-
ση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Στους κατόχους Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότη-

τας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που χορη-
γείται στους απόφοιτους του «Μεταλυκειακού έτους -
Τάξης Μαθητείας» του ν. 4386/2016, ειδικότητας «Συ-
ντήρηση Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης», χορηγού-
νται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 73/2002 (Α΄ 55), 
όπως ισχύει, στους κατόχους διπλώματος επιπέδου με-
ταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 
της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης».

2. Στους κατόχους Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότη-
τας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που χορη-
γείται στους απόφοιτους του «Μεταλυκειακού έτους - Τά-
ξης Μαθητείας» του ν. 4386/2016, ειδικότητας «Βοηθός 
Νοσηλευτή», χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα 
που απονεμήθηκαν με το άρθρο 3 του π.δ. 210/2001
(Α΄ 165), όπως ισχύει, το άρθρο 1 του π.δ. 268/2003 
(Α΄ 240) όπως ισχύει, και τα άρθρα 1 και 3 της Υ7β/
οικ 4756/2001 (Β΄ 1082) υπουργικής απόφασης, όπως 
τροποποιήθηκε με την Γ6Α/ΓΠ/οικ.2786/2019 (103 Β΄)
υπουργική απόφαση, στους κατόχους διπλώματος 
Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματι-
κής κατάρτισης των ειδικοτήτων «Νοσηλευτική Τραυ-
ματολογία», «Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων», 
«Νοσηλευτική Χειρουργείου», «Νοσηλευτική Ατόμων με 
Ψυχικές Παθήσεις», «Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής 
Θεραπείας», «Βοηθός τραυματολογίας ορθοπεδικής» και 
«Βοηθός Ειδικής Νοσηλευτικής» των Ινστιτούτων Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

3. Στους κατόχους Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότη-
τας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που χορη-
γείται στους απόφοιτους του «Μεταλυκειακού έτους - 
Τάξης Μαθητείας» του ν. 4386/2016, ειδικότητας «Τεχνι-
κός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού», 
χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απο-
νεμήθηκαν με τα άρθρα 4 και 5 του π.δ. 1/2013 (Α΄ 3) 
όπως ισχύουν, στους κατόχους διπλώματος Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικότητας «Τεχνικός 
Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού».

4. Στους κατόχους Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότη-
τας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που χο-
ρηγείται στους απόφοιτους του «Μεταλυκειακού έτους 
- Τάξης Μαθητείας» του ν. 4386/2016, ειδικότητας «Τε-
χνικός Οχημάτων», χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαι-
ώματα που απονεμήθηκαν με την Ε/6742/23.3.1999 (Β΄ 
416) απόφαση, τα άρθρα 2, 3 και 5 του ν. 1575/1985 (Α΄ 
207), όπως ισχύουν, το άρθρο 18 του ν. 3185/2003 (Α΄ 
229) όπως ισχύει, και τα άρθρο 4 και 5 του π.δ. 113/2012
(Α΄ 198) όπως ισχύουν, στους κατόχους διπλώματος επι-
πέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης 
(Ι.Ε.Κ.), ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοκινήτων - Οχημάτων».

5. Στους κατόχους Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότη-
τας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που χορη-
γείται στους απόφοιτους του «Μεταλυκειακού έτους -
Τάξης Μαθητείας» του ν. 4386/2016, ειδικότητας «Βοη-
θός Βρεφονηπιοκόμων», χορηγούνται τα επαγγελματικά 
δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το ν. 2817/2000 (Α΄ 78)
όπως ισχύει, και το άρθρο 7 της Δ22/οικ. 11828/293/ 
13.03.2017 (Β΄ 1157) απόφασης της Αναπληρώτριας 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, όπως ισχύει, στους κατόχους διπλώ-
ματος επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής 
κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικότητας «Προσχολικής Αγωγής 
Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης».

6. Στους κατόχους Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότη-
τας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που χορη-
γείται στους απόφοιτους του «Μεταλυκειακού έτους -
Τάξης Μαθητείας» του ν. 4386/2016, ειδικότητας «Αισθη-
τικής Τέχνης», χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα 
που απονεμήθηκαν με το άρθρο 1 της Α5/2005/20.04.1999 
(Β΄ 749) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, 
όπως ισχύει, στους κατόχους διπλώματος επιπέδου με-
ταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 
ειδικότητας «Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής».

7. Στους κατόχους Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότη-
τας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που χορη-
γείται στους απόφοιτους του «Μεταλυκειακού έτους -
Τάξης Μαθητείας» του ν. 4386/2016, ειδικότητας «Τεχνι-
κός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και 
Δικτύων», χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα 
που απονεμήθηκαν με το π.δ. 108/2013 (Α΄ 141) όπως 
ισχύει, στους κατόχους διπλώματος επιπέδου μεταδευτε-
ροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικότη-
τας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων».

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 11 Απριλίου 2019

Ο Υπουργός Η Υφυπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ    ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

 Ι 

   Αριθμ. 3148 (2)
Έγκριση παροχής εργασίας κατά τις Κυριακές, 

εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινή εργασία του 

προσωπικού ειδικότητας υπαλλήλων ταμιών και 

υπαλλήλων έκδοσης εισιτηρίων ΤΕ με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

(ΣΟΧ 3/2019) και δέσμευση πίστωσης σε βάρος 

του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού 

έτους 2019 του Μουσείου Ακρόπολης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3711/2008 «Ίδρυση νομικού 

προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “ΜΟΥ-
ΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 224/Α΄/ 
05.11.2008), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3773/2009 
και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 2 αυτού.

2. Το π.δ. 64/2013 «Οργανισμός του Μουσείου Ακρό-
πολης» (113/Α΄/20.5.2013).

3. 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 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010), όπως ισχύει.

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/
Α΄/8.6.2014).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Α-Β του ν. 4354/ 
2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις εφαρμογής της συμφωvίας δημοσιονομικών στό-
χων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/
Α΄/16.12.2015), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 102 
παρ. 2 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητι-
κής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Κέντρα 
Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοση-
μάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του 
ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α΄/ 28.3.2017).

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

7. Tηv 2η/2019 - 15.01.2019 απόφαση συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την υποβολή 
αιτήματος για την έγκριση πρόσληψης είκοσι εννέα (29) 
ατόμων ως προσωπικό ταμιών ΤΕ και υπαλλήλων έκδο-
σης εισιτηρίων 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 Ακρόπο-

λης για την κάλυψη μισθοδοσίας και ασφαλιστικών ει-
σφορών στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσληψης (αριθμ. 
212/15.01.2019, ΑΔΑ: 75ΤΤ469ΗΤΟ-4ΩΘ).

8. Tηv ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./13/2450/21-01-2019 εγκριτική 
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΄/28-12-2006), όπως 
ισχύει για την έγκριση κίνησης διαδικασιών πρόσληψης 
εκατόν πέντε ( 105) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
(Ι.Δ.Ο.Χ.). στο Μουσείο Ακρόπολης.

9. Το αριθμ. 904/12-02-2019 έγγραφο του Προέδρου 
του Μουσείου Ακρόπολης, σχετικά με την αιτιολόγηση-
των απαραίτητων προσόντων.

10. Tηv σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης δημο-
σιευθείσα αριθμ. 2967/05.04.2019 ανακοίνωση πρό-
σληψης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου για 
την πρόσληψη είκοσι εννέα (29) ατόμων με ειδικότητα 
υπαλλήλων ταμιών και υπαλλήλων έκδοσης εισιτηρίων 
ΤΕ (αριθμ. 2967/05.04.2019 και ΑΔΑ Ψ1ΟΟ469ΗΤΟ-Θ28).

11. Tηv κατεπείγουσα ανάγκη για την καταβολή αποζη-
μίωσης κατά τις Κυριακές εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτε-
ρινή εργασία του προσωπικού ειδικότητας υπαλλήλων 
ταμιών και υπαλλήλων έκδοσης εισιτηρίωv ΤΕ με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
για την εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου Ακρόπολης.

12. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 του 
Μουσείου Ακρόπολης.

13. Το γεγονός ότι με τηv παρούσα απόφαση προκα-
λείται υποχρέωση ποσού είκοσι τριών χιλιάδων τριακο-
σίων πενήντα ευρώ (23.350,00 €) εντός του οικονομικού 
έτους 2019. για τηv αμοιβή εργασίας είκοσι εννέα (29) 
ατόμων ειδικότητας υπαλλήλων ταμιών ΤΕ και υπαλλή-
λων έκδοσης εισιτηρίων για 6 μήνες τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, μέχρι 48 ώρες κατά μήνα προς συ-
μπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας 
για το χρονικό διάστημα από τηv έναρξη έως τη λήξη 
της σύμβασής τους, που θα καλυφθεί από δεσμευμέvες 
πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού 
έτους 2019 του Μουσείου Ακρόπολης σε βάρος του ΚΑΕ 
0263 (Αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές, τις εξαιρέ-
σιμες ημέρες και τις νυκτερινές ώρες- ποσό 15.700,00 € -
μικτές αποδοχές) και του ΚΑΕ 0551 (ποσό 3.900,00 € - 
εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ), καθώς και για τηv αμοιβή 
νυκτεριvής εργασίας μέχρι 12 ώρες ανά μήνα, προς συ-
μπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας 
για το χρονικό διάστημα από την έvαρξη έως τη λήξη 
της σύμβασής τους, που θα καλυφθεί από δεσμευμένες 
πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού 
έτους 2019 του Μουσείου Ακρόπολης σε βάρος του ΚΑΕ 
0263 (Αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές τις εξαιρέ-
σιμες ημέρες και τις νυκτεριvές ώρες - ποσό 3.000,00 € -
μικτές αποδοχές) και του ΚΑΕ 0551 (ποσό 750,00 € - ερ-
γοδοτικέ ς εισφορές ΕΦΚΑ).

14. Tηv αριθμ. 30η/2016-17.11.2016 Συνεδρία του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης, κατά 
τηv οποία αποφασίστηκε το θερινό και χειμερινό ωράριο 
λειτουργίας και αντίτιμο εισόδου στο Μουσείο Ακρόπο-
λης (ΦΕΚ 4048/Β΄/16.12.2016), αποφασίζουμε:
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Καθορίζουμε μέχρι 48 ώρες κατά μήνα προς συμπλή-
ρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για 
τηv παροχή εργασίας είκοσι εννέα (29) ατόμων ειδικό-
τητας υπαλλήλων ταμιών ΤΕ και υπαλλήλων έκδοσης 
εισιτηρίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου (6 μήvες) τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες, καθώς και μέχρι 12 ώρες κατά μήνα, για 
νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαί-
ας υποχρεωτικής εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων 
για το χρονικό διάστημα από την έναρξη έως τη λήξη 
της σύμβασής τους.

Αρμόδιοι για την διαπίστωση πραγματικής παροχής 

της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά τηv 
υπηρεσία προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι τη λήξη της σύμβασης 
των προσληφθέντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος

     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ

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