
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Tροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

2 Συμπλήρωση της αριθμ. οικ/61662/3406/
30.12.2016 (ΦΕΚ Β΄, 4413) απόφασης της Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Μεταβίβαση πε-
ριουσίας του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο 
Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσί-
ων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

3 Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
καθαριότητας για την Εφορεία Aρχαιοτήτων Πε-
ριφέρειας Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 67226/N1 (1)
Tροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολεί-

ου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου ... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 
Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α΄)«Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής ... και 4127/2013», του άρθρου 33 του 
ν. 4186/2013 (193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του 
άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ... και άλλες δια-
τάξεις»,του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων ... 
και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 
(118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες 
διατάξεις» και του άρθρου 29 του ν. 4415/2016 (159 Α΄).

3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18.11.2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του 
ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12.3.2013 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (756 Β΄).

4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3.12.2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
.. ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20.6.2013 υπουργική από-
φαση (1584 Β΄).

5. Την από 29.3.2018 αίτηση της Κακαδιάρη Ευαγγελίας 
για τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του Ιδιωτικού 
Νηπιαγωγείου ιδιοκτησίας της , ως προς την δυναμικό-
τητα του , κατόπιν ελέγχου του ΕΟΠΠΕΠ.

6. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/9975/Δ5/24.1.2014 (1157 
Β΄/7.5.2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδι-
ωτικού Νηπιαγωγείου στην ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.

7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/67979/16.12.2016 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το υπ’ αριθμ. π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 τ.Α΄ 5.11.2016) 
διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/9975/
Δ5/24.1.2014 (1157 Β΄/7.5.2014) άδεια Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου στην 
ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ως εξής:

Από το σχολικό έτος 2018 - 2019, χορηγούμε στην Κα-
καδιάρη Ευαγγελία άδεια Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου για 
μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο Ισόγειο, δυναμικότητας 
είκοσι οκτώ (28) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδι-
ωτικού Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΚΑ-
ΚΑΔΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ».

Το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο λειτουργεί στο Εύμοιρο Ξάν-
θης.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 27 Aπριλίου 2018 

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αριθμ. Β/7/οικ. 24635/2013 (2)
Συμπλήρωση της αριθμ. οικ/61662/3406/

30.12.2016 (ΦΕΚ Β΄, 4413) απόφασης της Υπουρ-

γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Μεταβίβαση πε-

ριουσίας του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο 

Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσί-

ων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 88 του 

ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - 
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστή-
ματος - Ρυθμίσεις Φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
παιγνίων και άλλες διατάξεις.»(ΦΕΚ Α΄ 85).

2. Την αριθμ. οικ/61662/3406/30.12.2016 απόφαση της 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης με θέμα «Μεταβίβαση περιουσίας 
του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο 
Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)» 
(ΦΕΚ Β΄, 4413).

3. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.80000/οικ.58192/2153/22 
Δεκεμβρίου 2016 «Έγκριση Καταστατικού του Νομικού 
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο 
Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. - 
Ν.Π.Ι.Δ.)» (Β΄ 4214).

4. Την αριθμ. πρωτ. B1/10060/58564/3300 συσχ. 55654/
3119, 53041/2984/ 13.6.2017 (ΑΔΑ: ΩΣ1Θ465Θ1Ω-ΒΡ8) 
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί «Περιγρα-
φή Ακινήτων ιδιοκτησίας του πρώην ΕΤΑΑ για τη μετα-
βίβασή τους στον ΕΦΚΑ».

5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει. (ΦΕΚ Α΄ 168).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση 
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και 
λοιπές διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
(Α΄ 210).

8. Τις διατάξεις του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
και ισχύει με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 και ιδίως 
την περίπτωση δ του άρθρου 41 και το άρθρο 90, (ΦΕΚ 
Α΄ 98).

9. Το αριθμ. πρωτ. 60243/2236/29.12.2016 έγγραφο 
της Δ/νσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης 
ΝΠΔΔ, με το οποίο εγκρίνεται η από 16.12.2016 οικο-
νομική μελέτη της εταιρείας GRANT THORNTON.

10. Την αριθμ. 356/συν.18/26.4.2018 απόφαση του 
Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, με την οποία αποφάσισε «Να ελεγχθούν 
από Ορκωτούς Λογιστές οι οικονομικές καταστάσεις του 
πρώην ΤΣΜΕΔΕ έως το 2016, με αναλυτική έκθεση ευ-
ρημάτων, προκειμένου βάσει των παραπάνω ελεγμένων 

καταστάσεων να εγκριθούν οι Απολογισμοί - Ισολογισμοί 
των τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ του τ. Ε.Τ.Α.Α.».

11. Το με αριθμ. 8220/8.8.2017 έγγραφο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε..
12. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρω-

θεί η έγκριση Απολογισμών - Ισολογισμών των Τομέων 
Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ, των οικονομικών χρήσεων 
από το 2008 έως και το 2016.

13. Την ανάγκη να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και 
ομαλή λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ. του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε..

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την αριθμ. οικ/61662/3406/30.12.2016 
απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Μεταβίβα-
ση περιουσίας του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο 
Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έρ-
γων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)» ως εξής:

Άρθρο 1
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Τη μεταβίβαση ποσοστού 10% εκ του συνόλου των με-
τοχών της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, ήτοι 
118.467.654 τεμάχια, που περιήλθε στον Ε.Φ.Κ.Α. από τον 
Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ, στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανι-
κών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

Άρθρο 2
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Τα κατωτέρω δεκαέξι (16) ακίνητα του τέως Το-
μέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων του κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, τα 
οποία περιγράφονται αναλυτικά στην αριθμ. πρωτ. 
B1/10060/58564/3300 συσχ. 55654/3119, 53041/2984/ 
13.6.2017 (ΑΔΑ: ΩΣ1Θ465Θ1Ω-ΒΡ8 ) διαπιστωτική πρά-
ξη της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και περιήλθαν στον ΕΦΚΑ, με-
ταβιβάζεται η κυριότητά τους στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχα-
νικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) σύμ-
φωνα με τα αναφερόμενα στην 356/συν.18/26.4.2018 
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1 Παπαϊωάννου 4 και Δαγκλή Αγρίνιο
2 Κ. Παλαιολόγου 38 Αλεξανδρούπολη
3 Κοραή 65 και Πλάτωνος Βόλος
4 Σμύρνης 28 Ηράκλειο Κρήτης
5 Ν. Ζέρβα 7-9 Ιωάννινα
6 Αβέρωφ 12β και Ομονοίας Καβάλα
7 Ιατροπούλου 12Α και 

Σιδηροδρομικού Σταθμού 38
Καλαμάτα

8 Κολοκοτρώνη 1 Καρδίτσα
9 Α. Ανδρεάδη 2, Πλ. Θεοτόκη Κέρκυρα
10 Κ. Παλαιολόγου 10 και 

Ιπποκράτους
Κοζάνη

11 Αινιανών 2 και Αθ. Διάκου Λαμία
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12 Αγίου Ανδρέα - Φιλοποίμενος 
2-4 και Γαλαξειδίου

Πάτρα

13 Θεσσαλονίκης 7 και Μεραρχίας Σέρρες
14 Λαρίσης και Ελ. Βενιζέλου 3 Τρίκαλα
15 Ελ. Βενιζέλου 6 Τρίπολη
16 Πλ. Ελευθερίας 2 Χανιά

Η συνολική περιουσία που θα μεταβιβασθεί στο 
Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έρ-
γων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) θα προσδιορισθεί με νέα απόφασή μας, 
η οποία θα εκδοθεί μετά την κατάρτιση και έγκριση των 
Απολογισμών - Ισολογισμών των Τομέων Μηχανικών και 
ΕΔΕ του ΕΤΑΑ των οικονομικών χρήσεων από το έτος 
2008 έως και το 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Aπριλίου 2018 

Η Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΘ/ 
177902/125885/1798 (3)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
καθαριότητας για την Εφορεία Aρχαιοτήτων Πε-
ριφέρειας Θεσσαλονίκης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 
AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Το π.δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α΄/22.1.2018) «Περί Οργανι-

σμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Το π.δ. 70/22.9.2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «Ανα-

σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών......Ανάπτυξης και Τουρισμού 
(άρθρ. 1).

3. Το π.δ. 125/4.11.2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2015) «Κωδικοποίη-
ση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά 
όργανα».

5. Την υπουργική απόφαση ΥΠ.ΠΟ.Α./ΑΤΝΕΚΕ/115620/
350/15.3.2018 (ΦΕΚ 1255/Β΄/5.4.2018) για την “Mετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών 
και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας 
της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερει-
ακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυν-
σης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

6. Του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/9.3.1999) «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

7. Tου π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/5.8.2016) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

8. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/70600/55/26/16.2.2018 
απόφαση του ΥΠΠΟΑ για τον ορισμό δευτερευόντων 
διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

9. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».

10. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/
49541/4190/3975/2990/2.2.2018 υπουργική απόφαση 
τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής 
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όσον αφο-
ρά στην τοποθέτηση της Προϊσταμένης της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

11. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων 
και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια 
και άλλες διατάξεις».

12. Το άρθρου 12 του π.δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α΄/
3.6.1998) «Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής 
πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου».

13. Της αριθμ. 2/5091/0026/25.5.2012 (ΦΕΚ 1741/
Β΄/25.5.2012) απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Καθορι-
σμός Διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή 
δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή Χορηγημάτων και μισθω-
μάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».

14. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΘ/173732/
122820/1741/19.4.2018 (Α.Δ.Α.: 6ΔΡΦ4653Π4-ΧΔΞ) από-
φαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης, ποσού 9.100,00 €, 
καταχωρημένη με α/α 37967 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών της Δ.Υ.Ε.Ε. του Νομού Θεσσαλονίκης.

15. Την ανάγκη για «Κατ’ αποκοπή χορήγημα για κα-
θαριότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας 
Θεσσαλονίκης από εξωτερικό συνεργείο καθαρισμού», 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα, 
για το χρονικό διάστημα από 1.6.2018 έως 31.12.2018, 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, 
στο ποσό των 9.100,00 € (1.400,00 € μηνιαίως).

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋπο-
λογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 21/110 και Κωδικού 
Αριθμού Εξόδου 1232 του οικονομικού έτους 2018.

Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από 
την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρει-
ας Θεσσαλονίκης, μέσω χρηματικού εντάλματος, σύμ-
φωνα με την αριθμ. 2/5091/0026/25.5.2012 (ΦΕΚ 1741/
Β΄/25.5.2012) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, 
για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των χώρων της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους η Προϊσταμένη 
της ανωτέρω Υπηρεσίας, ως υπεύθυνη διαχειρίστρια της 
πίστωσης αυτής υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό 
σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας πλήρη δικαιολο-
γητικά στην Υπηρεσία της.

Καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πλη-
ρωμής με α/α 37967/18.4.2018 και ΑΔΑ: 6ΔΡΦ4653Π4-ΧΔΞ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 20 Απριλίου 2018

Η Προϊσταμένη

ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΠΑΛΗ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ




