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  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

(1)
 Με την υπ’ αριθμ. Γ 55865/15−6−2015 απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 55, παρ. 13 και 17 
του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», η Αικατερίνη 
Χαρακοπούλου του Βάιου με Α.Δ.Τ. AM 011028, υπάλληλος 
του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αποσπά−
ται στο Αυτοτελές Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης 
του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου σε 
συνιστώμενη προσωρινή θέση διοικητικού υπαλλήλου. 

Οι αποδοχές της ανωτέρω και οι εισφορές σε ασφα−
λιστικούς οργανισμούς, για το χρόνο της απόσπασης, 
καταβάλλονται από την υπηρεσία στην οποία αποσπά−
ται με ταυτόχρονη μεταφορά πίστωσης. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουρ. Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης 2224/16−6−2015).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

F

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(2)

 Αριθμ. 2/36304/ΔΕΠ
Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών 

των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας, Παιδικού Βι−
βλίου και Λογοτεχνικής Μετάφρασης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 40 του Ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και 

ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 219/Α/23−12−2010),

β) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011),

γ) του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι−
σης εποπτείας» (ΦΕΚ 143/Α/28−6−2014),

δ) του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005),

ε) του Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α΄/28−8−2014), όπως ισχύει,

στ) του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α΄/27−1−2015),

ζ) του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 21/Α΄/27−1−2015),

η) του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών (ΦΕΚ 178/Α΄/29−8−2014),

θ) Την Υ59/16−2−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256/Β΄/20−2−2015).

2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/156752/23536/ 
19540/1167/20−9−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 471/ΥΟΔΔ/
1−10−2013) σχετικά με συγκρότηση Επιτροπών Κρατικών 
Λογοτεχνικών Βραβείων όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/38162/4995/4252/205/14−2−2014 
(ΦΕΚ 111/ΥΟΔΔ/5−3−2014) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/
258568/38249/33648/1710/31−10−2014 (ΦΕΚ 698/ΥΟΔΔ/
10−11−2014) όμοιες αποφάσεις.

3. Την αριθμ. 119607/14981/9829/5626/7−5−2015 απόφαση 
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχεί−
ρισης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΔΑ: 6ΛΡΝ465ΦΘ3−7ΔΝ), σχετικά 
με τη δέσμευση πίστωσης ύψους 7.900€ (επτά χιλιάδες 
εννιακόσια ευρώ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του 
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., που αφορά στις «Αμοιβές Μελών Επιτροπής 
Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας για τη συμμετοχή τους 
στις συνεδριάσεις» έτους 2014−2015, η οποία έχει κατα−
χωρηθεί στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Υ.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με α/α 40408 από 12−5−2015.
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4. Την αριθμ. 119698/14997/9842/5627/7−5−2015 απόφαση 
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχεί−
ρισης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΔΑ: ΩΞ2Φ465ΦΘ3−ΑΜ1), σχετι−
κά με τη δέσμευση πίστωσης ύψους 4.950€ (τέσσερις 
χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ) για την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπο−
λογισμού εξόδων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., που αφορά στις «Αμοι−
βές Μελών Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνικής 
Μετάφρασης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις» 
έτους 2014−2015, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.
ΠΑΙ.Θ. με α/α 40406 από 12−5−2015.

5. Την αριθμ. 119703/14998/9843/5628/7−5−2015 απόφαση 
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχεί−
ρισης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΔΑ: Ω50Ψ465ΦΘ3−6ΜΜ), σχετικά 
με τη δέσμευση πίστωσης ύψους 8.100€ (οκτώ χιλιάδες 
εκατό ευρώ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του 
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., που αφορά στις «Αμοιβές Μελών Επιτροπής 
Κρατικών Βραβείων Παιδικού Βιβλίου για τη συμμετοχή 
τους στις συνεδριάσεις» έτους 2014−2015, η οποία έχει 
καταχωρηθεί στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρω−
μής της Υ.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με α/α 40407 από 12−5−2015.

6. Τα αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΣΠ/ΔΕΠΠ/ΤΓΒΨΠ/67160/1779/ 
584/159/12−3−2015 και ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΣΠ/ ΔΕΠΠ/ΤΓΒ
ΨΠ/101921/2864/955/247/20−4−2015 έγγραφα της Διεύθυν−
σης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής σχετικά με από−
φαση αποζημίωσης των προαναφερόμενων Επιτροπών. 

7. Το αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΣΠ/ΔΕΠΠ/ΤΓΒΨΠ/132302/ 
3790/1280/295/18−5−2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρ−
μογής Πολιτιστικής Πολιτικής, σύμφωνα με το οποίο οι 
ανωτέρω Επιτροπές άρχισαν το έργο τους (για το δεύ−
τερο έτος της θητείας τους τον Ιούνιο του 2014 και 
ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους τον Απρίλιο του 2015, 
καθώς και το γεγονός ότι στις Επιτροπές αυτές μετέ−
χουν πρόσωπα αναγνωρισμένης αξίας από το χώρο των 
Γραμμάτων (Μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., Συγγραφείς, Κριτικοί Λο−
γοτεχνίας, Μεταφραστές, Νεοελληνιστές, Εικονογράφοι), 
τα οποία ανταποκρινόμενα στο κύρος του θεσμού όχι 
μόνο μετέχουν στις συνεδριάσεις εκτός ωραρίου για την 
αξιολόγηση της λογοτεχνικής βιβλιοπαραγωγής αλλά και 
δεσμεύουν σημαντικό μέρος από το χρόνο τους προκει−
μένου να διαβάσουν κατ’ οίκον και να προετοιμάσουν την 
κρίση τους για τα λογοτεχνικά βιβλία, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε την κατά συνεδρίαση αμοιβή για κάθε 
ένα από τα μέλη − ιδιώτες των Επιτροπών α) Κρατικών 
Βραβείων Λογοτεχνίας έτους 2014−2015, β) Κρατικών Βρα−
βείων Παιδικού Βιβλίου έτους 2014−2015 και γ) Κρατικών 
Βραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης έτους 2014−2015, 
σε πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση και ειδικότερα:

• Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας
Εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων τα οκτώ (8) μέλη για 

δεκαοκτώ (18) συνεδριάσεις και εννιακόσια (900) ευρώ 
έκαστος συνολικά, το ένατο μέλος για δέκα (10) συ−
νεδριάσεις και πεντακόσια (500) ευρώ συνολικά και ο 
αντικαταστάτης αυτού για τέσσερις (4) συνεδριάσεις 
και διακόσια (200) ευρώ συνολικά.

• Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Παιδικού Βιβλίου
Εννέα (9) μέλη για δεκαοκτώ (18) συνεδριάσεις και 

εννιακόσια (900) ευρώ έκαστος, συνολικά.
• Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνικής Μετά−

φρασης
Εννέα (9) μέλη για ένδεκα (11) συνεδριάσεις και πεντα−

κόσια πενήντα (550) ευρώ έκαστος, συνολικά. 

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από την ως άνω απο−
ζημίωση θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Τακτικού−
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Κ.Α.Ε. 0515. 

Γ. Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει για ένα (1) έτος προ 
της δημοσίευσης της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

F

     YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
(3)

 Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 44266
Τροποποίηση της αριθμ. Α2β/Γ.Π.23695/3−4−2015 υπουρ−

γικής απόφασης με περιεχόμενο τον ορισμό μελών 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού 
Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 25 του Ν. 3984/2011 «Δωρεά και με−

ταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150/
Α΄/27−6−2011).

β) Των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/
Α΄/9−3−1999).

γ) Του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄/28−8−2014) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Υγείας».

δ) Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27−1−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τις αποφάσεις:
α) Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.23695/3−4−2015 (ΦΕΚ 223/ΥΟΔΔ/ 

6−4−2015) υπουργική απόφαση με περιεχόμενο τον ορι−
σμό μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ.

β) Την υπ’ αριθμ. Α1α/ΟΙΚ.33018/6−5−2015 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα σχετικά με τη μετακίνηση της 
Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, 
αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.23695/3−4−2015 
(ΦΕΚ 223/ΥΟΔΔ/6−4−2015) υπουργική απόφαση και ορί−
ζουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού 
Μεταμοσχεύσεων, (Ε.Ο.Μ.) την Κατσικάρου Σταυρούλα του 
Λυκούργου, με Α.Δ.Τ. Σ 570979, Προϊσταμένη της αρμόδι−
ας για τις μεταμοσχεύσεις Δ/νσης Ανάπτυξης Μονάδων 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ως τακτικό μέλος, σε αντι−
κατάσταση της Φακουκάκη Βασιλικής του Ιωάννη, η οποία 
δεν διατηρεί πλέον την ιδιότητα με την οποία διορίστηκε.

2. Η θητεία της ανωτέρω οριζόμενης λήγει μαζί με τη 
λήξη θητείας και των υπολοίπων μελών του Συμβουλίου.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη 
απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ  
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