
 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

 ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ 
ΤΥΕΦΤΠ 465657/37403/35460/2389 
Τροποποίηση απόφασης διορισμού μελών Διοι-

κητικού Συμβουλίου Ταμείου Αρχαιολογικών Πό-

ρων και Απαλλοτριώσεων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 3 του ν. 736/1977 «Περί Οργανισμού 

Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων» 
(ΦΕΚ Α 316/15.10.1977), όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 2 του ν. 1064/1980 «Περί κυρώσεως της από 31 
Μαρτίου 1980 πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του 
Προέδρου της Δημοκρατίας «περί τηρητέας διαδικασί-
ας δια την παραγωγήν και πώλησιν υπό τρίτων πάσης 
φύσεως εκμαγείων, αντιγράφων, απομιμημάτων κ.λπ. 
παντός έργου, αποτελούντος περιουσίαν των μουσείων 
και αρχαιολογικών χώρων του κράτους» και άλλων τινών 
διατάξεων» (ΦΕΚ Α 167/22.7.1980), το άρθρο 7 παρ. 8α 
του ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστι-
κής ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 271/24.12.1997) και το άρθρο 
12 παρ. 3 του ν. 3711/2008 «Ίδρυση Νομικού Προσώπου 
Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟ-
ΛΗΣ» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 224/5.11.2008),

β) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτή-
των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α 
153/2.7.2002),

γ) του π.δ./τος 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28.08.2014), 
όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 1 του π.δ./τος 70/2015 «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών….» (ΦΕΚ Α 114/22.9.2015) και

ε) του π.δ./τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 210/ 
5.11.2016).

2. Την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/318427/ 
27266/25772/1770/7-8-2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 400/18.8.2017), 
υπουργική απόφαση, με την οποία διορίστηκαν τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρχαιολογικών 
Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

3. Την από 25-8-2017 επιστολή μη αποδοχής θέσης του 
Ορέστη Βαβατσιούλα στο προαναφερόμενο Διοικητικό 
Συμβούλιο, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΥΕΦΤΠ/318427/27266/25772/1770/7-8-2017 υπουρ-
γική απόφαση, με την οποία διορίστηκαν τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρχαιολογικών 
Πόρων και Απαλλοτριώσεων (νομικού προσώπου δη-
μοσίου δικαίου εποπτευόμενου από τo Υπουργείο Πολι-
τισμού και Αθλητισμού) και διορίζουμε ως Πρόεδρο, για 
το υπόλοιπο της θητείας του ανωτέρω ΔΣ (λήξη θητείας 
18-8-2020), την Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, 
με ΑΔΤ ΑΙ 015896, Οικονομολόγο.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/
ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/318427/27266/25772/1770/7-8-2017 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 400/18-8-2017) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2017

Η Υπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

8 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 568

2711

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ2712 Τεύχος ΥΟΔΔ 568/08.11.2017

*14005680811170002*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

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

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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
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