
 

 

                                                         

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                     Αθήνα  22/05/2012 

                                                     Αρ. Πρωτ. ΟΙΚΟΝ. : 2643 

 

 

Θέμα:  «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης για την επιχορήγηση της έκδοσης 

μετάφρασης του ελληνικού έργου με τον τίτλο «Το παιχνίδι των τεσσάρων» των 

συγγραφέων Κ. Μουρσελά, Α. Σουρούνη, Γ. Σκούρτη, Π. Τατσόπουλο στην Τουρκική 

γλώσσα, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΡΑΣΙΣ-FRASIS TRANSLATION FUNDING 

PROGRAMME FOR GREEK BOOKS».» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις των άρθρων 21 και  22
α
 του ν.2362/95 «περί Δημοσίου Λογιστικού» 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του ν.3871/2010 

2. τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2273/1994, όπως το άρθρο αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις της παρ. 3 της με αρ. 

ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/22501/2.5.1995 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 430/Β/17.5.1995), 

όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/34389/3.7.2001 τοιούτη (ΦΕΚ 

928/Β/19.7.2001) και ισχύει 

3. του π.δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

4. την με αρ. αρ. ΥΠΠΟ/ΕΚΟΝ:/Β/Φ06/64005/07.07.2011 & 66608/08.07.2011 

απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Τ. 

5. τις από 223-08/09/2011 και 226-22/11/2011 αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

6. την με αρ. 22.03.2012 απόφαση της Επιτροπής του Προγράμματος «ΦΡΑΣΙΣ-FRASIS 

TRANSLATION FUNDING PROGRAMME FOR GREEK BOOKS».  

7. την ανάγκη κάλυψης της δαπάνης για την επιχορήγηση της έκδοσης μετάφρασης 

του ελληνικού έργου με τον τίτλο «Το παιχνίδι των τεσσάρων» των συγγραφέων Κ. 

Μουρσελά, Α. Σουρούνη, Γ. Σκούρτη, Π. Τατσόπουλο στην Τουρκική γλώσσα από 

τον εκδοτικό οίκο Albatros, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΡΑΣΙΣ-FRASIS 

TRANSLATION FUNDING PROGRAMME FOR GREEK BOOKS». σε συνάρτηση με τους 
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σκοπούς του ΕΚΕΒΙ σύμφωνα με τον  ιδρυτικό του νόμο 2273/1994  (βλ. Αρ. 9 Παρ.  

2 του Νόμου 2273/1994) 

8. το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός 

του εγκεκριμένου ποσού διάθεσης από το Δ.Σ., στον Τακτικό Προϋπολογισμό του 

Εθνικού Κέντρου Βιβλίου για το έτος 2012. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους 600,00 € (Εξακόσια  Ευρώ)  για την πληρωμή ισόποσης 

δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΕΚΕΒΙ για το 

οικονομικό έτος 2012   για την επιχορήγηση της έκδοσης μετάφρασης του ελληνικού 

έργου με τον τίτλο «Το παιχνίδι των τεσσάρων» των συγγραφέων Κ. Μουρσελά, Α. 

Σουρούνη, Γ. Σκούρτη, Π. Τατσόπουλο στην Τουρκική γλώσσα, στο πλαίσιο του 

προγράμματος «ΦΡΑΣΙΣ-FRASIS TRANSLATION FUNDING PROGRAMME FOR GREEK 

BOOKS» στον  εκδοτικό οίκο Albatros που εδρεύει στην Τουρκία. 

       

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

Η Διευθύντρια του 

Εθνικού Κέντρου Βιβλίου 

Κατρίν Α. Βελισσάρη 

 

Οικονομική Υπηρεσία  

Στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου  

Ελέγχθηκε 

  

Και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη  600,00 € (Εξακόσια  Ευρώ) είναι εντός του 

διαθέσιμου ποσοστού πίστωσης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το  έτος 2012 

(κατηγορία  εξόδου 61 - Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων του Ε.Γ.Λ.Σ.)  

 

Η Οικονομική Διαχειρίστρια 

του   Εθνικού Κέντρου Βιβλίου 

Ειρήνη Α. Πρωτογεράκη 
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