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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση αποφάσεως καθορισμού αριθμού 
σπουδαστών TEI και ΙΕΚ δυναμένων να ασκούνται 
πρακτικά στη Βουλή των Ελλήνων και άλλες λε-
πτομέρειες.

2 Παροχή δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης 
στους εν υπηρεσία τακτικούς δημόσιους πολιτι-
κούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυ-
νας από τους ιατρούς των ανεξάρτητων υπομονά-
δων, μονάδων, συγκροτημάτων και σχηματισμών 
του Στρατού Ξηράς (ΣΞ) και αντιστοίχων των άλ-
λων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), καθώς 
και των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ).

3 Ίδρυση Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αθηνών.

4 Ορισμός επιπέδου Οργανικής Μονάδας του Ειδι-
κού Λογαριασμού Έρευνας Κονδυλίων στο Εθνικό 
Αστεροσκοπείο.

5 Υπερωριακή Απασχόληση του προσωπικού του 
Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Πρωτ. 13637 
              Διεκπ. 8610 (1)
  Τροποποίηση αποφάσεως καθορισμού αριθμού 

σπουδαστών TEI και ΙΕΚ δυναμένων να ασκού-

νται πρακτικά στη Βουλή των Ελλήνων και άλ-

λες λεπτομέρειες.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 6 και 103 παρ.6 

του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 11 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής (μέρος 
Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106/Α/1987), όπως ισχύει,

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 20 παρ.3 εδάφιο β΄, 97, 
125, 129 και 164ΣΤ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος 
Β΄, ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως ισχύει,

3. Την υπ' αριθμ. 3041/2247/4.6.1997 (ΦΕΚ 490/
Β΄/13.6.1997) απόφαση του Προέδρου της Βουλής 

«Καθορισμός αριθμού σπουδαστών TEI δυναμένων να 
ασκούνται πρακτικά στη Βουλή των Ελλήνων και άλλες 
λεπτομέρειες», όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί 
και ισχύει,

4. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό δαπανών της 
Βουλής οικονομικού έτους 2018 και στους κωδικούς 
0355 και 0385 έχουν εγγραφεί σχετικές πιστώσεις, απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε τα εδάφια δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 
της υπ' αριθμ. 3041/2247/4.6.1997 (ΦΕΚ 490/Β/13.6.1997) 
αποφάσεως του Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύει, ως 
εξής:

εδάφιο δ΄ «έντεκα (11) αποφοίτους-καταρτιζόμενους 
των δημοσίων Δ.Ι.Ε.Κ. ανά εξάμηνο» και εδάφιο ε΄ «δύο 
(2) σπουδαστές Τμήματος Προσχολικής Αγωγής ή Βρε-
φονηπιοκομίας των Τ.Ε.Ι. ανά εξάμηνο».

Κατά τα λοιπά η υπ' αριθμ. 3041/2247/4.6.1997 (ΦΕΚ 
490/Β΄/13.6.1997) απόφαση του Προέδρου της Βουλής, 
όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί εξακολουθεί 
να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος της Βουλής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

I

Αριθμ.     Φ. 700/256/704068/Σ.516 (2)
Παροχή δικαιώματος υγειονομικής περίθαλ-

ψης στους εν υπηρεσία τακτικούς δημόσιους 

πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνι-

κής Άμυνας από τους ιατρούς των ανεξάρτητων 

υπομονάδων, μονάδων, συγκροτημάτων και σχη-

ματισμών του Στρατού Ξηράς (ΣΞ) και αντιστοί-

χων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμε-

ων (ΕΔ) καθώς και των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 55 του ν.δ. 721/ 

1970 (Α΄ 251).
2. Την περίπτ. δ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

8 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4979

59709



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ59710 Τεύχος Β’ 4979/08.11.2018

Υ68/18-9-2018 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυ-
νας Παναγιώτη Ρήγα (Β΄4085)».

3. Την υπ' αριθμ. 310/2018 εισήγηση του Προϊσταμέ-
νου των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παροχή δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης 
στους εν υπηρεσία τακτικούς δημόσιους 
πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας από τους ιατρούς των ανεξάρτητων 
υπομονάδων, μονάδων, συγκροτημάτων και 
σχηματισμών του Στρατού Ξηράς και αντιστοίχων 
των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), 
καθώς και των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ)

Στους εν υπηρεσία τακτικούς δημόσιους πολιτικούς 
υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) 
παρέχεται το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από 
τους ιατρούς των ανεξάρτητων υπομονάδων, μονάδων, 
συγκροτημάτων και σχηματισμών του Στρατού Ξηράς 
(ΣΞ) και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων 
Δυνάμεων (ΕΔ), καθώς και των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ), 
αποκλειστικά εντός των εγκαταστάσεων και σύμφωνα 
με το πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας αυτών.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

I

    Αριθμ. 186738/Δ2 (3)
Ίδρυση Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αθηνών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του 

ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
(167 Α΄) σε συνδυασμό με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 11 
του ν. 1966/1991 «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδα-
στών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (147 Α΄), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του 
ν. 3194/2003 (267 Α΄) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων 
και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄).

4. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του 

ν. 3966/2011 «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα-
ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις» (118 Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν.  4199/2013 
(216 Α΄) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές 
επιβατών-Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών 
και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την αριθμ. 
Δ16γ/05/483/Γ/11-11-2013 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης των εταιρειών 
«ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και 
«ΟΣΚ Α.Ε.» με σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία 
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»» (2856 Β΄).

6. Τις διατάξεις της περ. ιβ του άρθρου 20 του 
ν. 4270/2014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημό-
σιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (143 Α΄), όπως αντικα-
ταστάθηκε με την περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 10 του 
ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (129 Α΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κω-
δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/05 (98 Α΄).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (213 Α΄) όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 και του 
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιο-
τήτων των Υπουργείων» (221 Α΄).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες» (145 Α΄).

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

11. Την αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (2168 Β΄).

12. Το πρακτικό αριθμ. 8/12, 13-07-2018/02 της Επι-
τροπής Καλλιτεχνικών σχολείων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

13. Το με αριθμ. 15944/24-08-2018 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας.

14. Την με αριθμ. Φ3/10207/03-08-2018 εισήγηση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

15. Την αριθμ. 1852/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων (ΑΔΑ: 6Ξ50Ω6Μ-8Κ6).

16. Το αριθμ. Φ.1/Γ/417/170454/Β1/12-10-2018 έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων.

17. Την αριθμ. 146811/07-06-2018 βεβαίωση δέσμευ-
σης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Αθηναίων.

18. Την αριθμ. 1642/21-12-2017 βεβαίωση ανάληψης 
δαπάνης λειτουργικών εξόδων της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων.

19. Το αριθμ. Δ6/1629/02-02-2018 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Οικονομικής Λειτουργίας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ-
ΔΟΜΕΣ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού.

20. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλού-
νται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

α) Επί του κρατικού προϋπολογισμού
Η εκ 500 ευρώ δαπάνη οικονομικού έτους 2018 (από 
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01-11-2018 έως 31-12-2018) βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΚΑΕ 0227 «Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής 
απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης», του ειδικού φορέα 19-220 του 
τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και εντός των 
περιθωρίων αυτού και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
οι οποίες έχουν δεσμευθεί με την αριθμ. 224921/ΓΔ2/
20-12-2017 απόφαση (ΑΔΑ:Ω7ΣΖ4653ΠΣ-ΖΨΔ).

Για την κάλυψη των εκ 3.000 ευρώ ετήσια δαπάνη για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα γίνεται σχε-
τική πρόβλεψη στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

β) Επί του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων
Η εκ 2.000 ευρώ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δαπά-

νες) έτους 2018 θα καλυφθεί από την επιχορήγηση που 
θα λαμβάνει το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επι-
τροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αθηναίων 
από τον ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και εγγράφεται στον 
προϋπολογισμό έτους 2018.

Η εκ 6.000 ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουργικές 
δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα 
αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης 
πίστωσης στους ΚΑΠ του οικείου Δήμου.

Επίσης, προκαλείται δαπάνη επί του προϋπολογισμού 
της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για τις ανάγκες εξοπλι-
σμού της νεοϊδρυόμενης σχολικής μονάδας οι οποίες θα 
καλυφθούν από τα αποθέματα εξοπλιστικών ειδών της 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και από τυχόν νέες προμήθει-
ες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο προγραμμα-
τισμού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., αποφασίζουμε:

Ιδρύεται από το σχολικό έτος 2018-2019 το Καλλιτεχνι-
κό Γυμνάσιο Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων  Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. απόφ. 1136/2/2/2018 (4)
Ορισμός επιπέδου Οργανικής Μονάδας του Ειδι-

κού Λογαριασμού Έρευνας Κονδυλίων στο Εθνι-

κό Αστεροσκοπείο.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις των άρθρων:
(1) 16 παρ. 3(β), 15 παρ. 13 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, 

Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄/08-12-2014), όπως αντικαταστάθηκε 
και ισχύει.

(ΙΙ) Το π.δ. 62/1986 «Οργανισμός του Εθνικού Αστερο-
σκοπείου Αθηνών» (ΦΕΚ Α΄ 21.1986), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

(2) 87 παρ. 5 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουρ-
γία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευ-
να και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/Α/4-8-17)

IIΙ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπο-
λογισμού του ΕΑΑ που θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0238, 
αποφασίζει:

1. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήρι-
ξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευ-
νας (ΕΛΚΕ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) 
καθορίζεται ως Αυτοτελές Τμήμα του ΕΑΑ.

2. Στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ συνιστάται Γραφείο Ταμειακής 
Διαχείρισης το οποίο είναι αρμόδιο για την εξόφληση 
των δαπανών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΕΙΩΝΗΣ

I

    Αριθμ. 713 7Α (5)
Υπερωριακή Απασχόληση του προσωπικού του 

Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Β΄του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές 

ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.ΤΑ.) πρώτου και δεύτε-
ρου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
(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 και άλλες μισθο-
λογικές διατάξεις».

β) Του υπ' αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγγρά-
φου του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄του 
ν. 4354/2015».

γ) Του ν. 645/1977 «Περί ιδρύσεως Ευρωπαϊκού Πολι-
τιστικού Κέντρου Δελφών» (ειδικότερα των άρθρων 2 
και 3) και του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α΄ 271) «Θεσμοί, μέτρα 
και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ειδικότερα του 
άρθρου 7 παρ. 2περ. α).

δ) Του π.δ/τος 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) και του Π.Δ/τος 
73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116).

ε) Του άρθρου 20 περ. 1 του Κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354/2015 περί έγκρισης της υπερωριακής εργασί-
ας του προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ. από το Διοικητικό τους 
Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο 
από αυτό όργανο.

2. Την από 30.10.2018 εξουσιοδότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελ-
φών προς τον Διευθυντή του Ε.Π.Κε.Δ.
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3. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη για την 
ως άνω αποζημίωση, ύψους συνολικά 22.000,00 ευρώ, 
έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου 
Δελφών έτους 2019, στους αντίστοιχους κωδικούς μι-
σθοδοσίας:

Εγκρίνουμε για το έτος 2019 την υπερωριακή, νυκτε-
ρινή και κατά τις Κυριακές-εξαιρέσιμες ημέρες απασχό-
ληση, για είκοσι (20) εργαζομένους αορίστου χρόνου και 
για επτά (7) εργαζομένους ορισμένου χρόνου, προκει-
μένου να αντιμετωπισθούν οι επείγουσες υπηρεσιακές 
ανάγκες, για τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας, του 
Συνεδριακού Κέντρου, του Υπαιθρίου Θεάτρου και του 
Ξενώνα στους Δελφούς, όλες τις η μέρες της εβδομάδας, 
για την πραγματοποίηση συνεδρίων και εκδηλώσεων πο-
λιτιστικού περιεχομένου στους Δελφούς και την Αθήνα, 
καθώς και τη διάθεση των χώρων και των υπηρεσιών του 
για τους ανωτέρω σκοπούς, ως εξής:

Α) ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ του 2019:
α) Την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με 

αμοιβή, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο.
β) Την νυχτερινή εργασία με αμοιβή, μέχρι διακόσιες 

σαράντα (240) ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτι-
κής κατά την εβδομάδα εργασίας και ενενήντα έξι (96) 
ώρες καθ'υπέρβαση αυτής, ανά υπάλληλο.

γ) Την εργασία Κυριακών-εξαιρέσιμων ημερών με 
αμοιβή, μέχρι διακόσιες ογδόντα οκτώ (288) ώρες προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής κατά εβδομάδα εργα-
σίας και ενενήντα έξι (96) ώρες καθ' υπέρβαση αυτής, 
ανά υπάλληλο.

Β) ΓΙΑ ΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019:
α) Την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με 

αμοιβή, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο.
β) Την νυχτερινή εργασία με αμοιβή, μέχρι διακόσιες 

σαράντα (240) ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτι-
κής κατά την εβδομάδα εργασίας και ενενήντα έξι (96) 
ώρες καθ'υπέρβαση αυτής, ανά υπάλληλο.

γ) Την εργασία Κυριακών-εξαιρέσιμων ημερών με 
αμοιβή, μέχρι διακόσιες ογδόντα οκτώ (288) ώρες προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής κατά εβδομάδα εργα-
σίας και ενενήντα έξι (96) ώρες καθ' υπέρβαση αυτής, 
ανά υπάλληλο.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
και μέχρι 31.12.2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2018

Ο Διευθυντής

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02049790811180004*
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