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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Φεβρουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου
μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού
και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

2

Εισαγωγή μεταβατικής ρύθμισης στην 8983/
18.12.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης (ΦΕΚ 5995 Β΄/
31.12.2018) ειδικά για το αντίτιμο εισόδου της περιόδου 1.4.2019 - 31.10.2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 4595/Δ1.1613
(1)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου
μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού
και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (A΄ 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (A΄ 29)
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (A΄ 210) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

Αρ. Φύλλου 234

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 ν. 3899/2010
(A΄ 212) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. της
27.6/4.7.1932 (A΄ 212) «Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων»,
όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν.δ. 1037/
1971 (A΄ 235) «Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών», όπως
ισχύει.
7. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 2874/
2000 (A΄ 286) «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις της υποπαρ. ΙΑ.3 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (A΄ 107) «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013», όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις των άρθρων 18 και 30 του ν. 3996/2011
(A΄ 170) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 (A΄ 138) «Για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», όπως
ισχύει.
11. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (A΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει.
12. Την οικ. 32143/Δ1.11288/11.6.2018 απόφαση της
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2401) «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» και ιδίως
την παρ. 5.17 του άρθρου 5 αυτής.
13. Την οικ. 4241/127/30.1.2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Β΄ 173) «Καθορισμός κατώτατου μισθού
και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και
τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας».
14. Την από 30.1.2019 εισήγηση της Ομάδας Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναφορικά με τον αριθμό των
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επιχειρήσεων που υποχρεούνται σε υποβολή του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο
με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της
αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες
όλης της χώρας.
15. Την ανάγκη να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία
υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) από
το σύνολο των υπόχρεων επιχειρήσεων.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του εντύπου
Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με
τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, όπως ορίζεται στην παρ. 5.17 του άρθρου 5 της οικ. 32143/
Δ1.11288/11.6.2018 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(2401 Β΄) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για κάθε μεταβολή αποδοχών
που προκύπτει από την οικ. 4241/127/30.1.2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 173) «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους
υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας»,
κατά δώδεκα (12) ημέρες.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2019
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 673
(2)
Εισαγωγή μεταβατικής ρύθμισης στην 8983/
18.12.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης (ΦΕΚ 5995
Β΄/31.12.2018) ειδικά για το αντίτιμο εισόδου της
περιόδου 1.4.2019 - 31.10.2019.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3. 8 παρ. 1 περ. δ
και παρ. 3 του ν. 3711/2008 «Ίδρυση νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 224 A΄/05.11.2008), όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 3773/2009 και ισχύει.
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2. Τις διατάξεις του ν. 736/1977 «Περί οργανισμού
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων»,
(ΦΕΚ 316 Α΄/15.10.1977), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 64/2013 «Οργανισμός του Μουσείου Ακρόπολης» (ΦΕΚ 113 Α΄/20.05.2013).
4. Τις διατάξεις 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΄/13.07.2010), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄/22.11.2010),
όπως ισχύει.
6. Την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/411176/28034/
23027/1112/23.8.2018 διορισμός μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 484/
28.8.2018).
7. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 του
Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Ακρόπολης».
8. Tηv ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης ζητημάτων ειδικά για την θερινή περίοδο του τρέχοντος έτους, τα
οποία προκαλούνται στον κλάδο των τουριστικών γραφείων. καθώς έχουν ανακοινώσει στους υποψηφίους
αποδέκτες των υπηρεσιών τους τις παλαιές τιμές αντιτίμου εισόδου. ήδη πριν τη δημοσίευση (11.1.2019) της
8983/18.12.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης (ΦΕΚ 5995/31.12.2018)
για την νέα τιμή του εισιτηρίου περιόδου 1.4.2019 31.10.2019.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη για τη δέσμευση πίστωσης, αποφασίζει:
Προσθέτει στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης αριθμ. 8983/18.12.2018
(ΦΕΚ 5995/ 31.12.2018) νέα παράγραφο 1.δ., που έχει
ως εξής:
«1.δ. Κατ’ εξαίρεση έως την 1.4.2019 και μόνον για
το τρέχον έτoς. επιτρέπεται η πώληση εισιτηρίων γενικής εισόδου με τις αρχικές τιμές της απόφασης αριθμ.
8462/17.11.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης (ΦΕΚ 4048 Β΄/ 16.12.2016), ως αυτή
είχε προ της τροποποίησής της με την παρούσα απόφαση, εφόσον σωρευτικά: α) οι πωλήσεις ανέρχονται σε
αριθμό τουλάχιστον πεντακοσίων (500) εισιτηρίων ανά
τουριστικό γραφείο, β) τα εισιτήρια έχουν προαγορασθεί
νωρίτερα της 1.4.2019, και γ) τα εισιτήρια αφορούν ημερομηνία επίσκεψης εvτός του διαστήματος από 1/4/2019
έως και 31/10/2019».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ
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