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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθ. 742 (1)
Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση των ενεργειών του 

προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγω−
γής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομί−
ας έτους 2013.  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν.1338/1983 «Εφαρ−

μογή του Κοινοτικού δικαίου» [ΦΕΚ Α΄ 34) όπως η παρ. 1 
έχει τροποποιηθεί με την διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 
του ν.1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού EURATOM» (ΦΕΚ Α΄ 70), και του άρθρου 
3 του ν. 1338/1983 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και 
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101).

β) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν 
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄280).

γ) των άρθρων 21 και 22 του ν. 2362/1995, όπως τροπο−
ποιήθηκε με τον ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση 
και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141) και τον ν.3943/2011 «Καταπο−

λέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 66).

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα όπως τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).

στ) των άρθρων 13 έως 29 του ν.2637/1998 «Σύσταση 
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προ−
σανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποί−
ησης και επίβλεψης Γεωργικών προϊόντων, γενικών 
Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο 
Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 200), όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει.

ζ) της αριθμ. 389578/2000 (ΦΕΚ Β΄ 1470) απόφασης 
του Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού 
Διαδικασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων 
που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γε−
ωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)».

η) της αριθμ. 271562/2002 (ΦΕΚ Β΄ 1042) απόφασης του 
Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως 
Οργανισμού Πληρωμής».

θ) του ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).

ι) του ν.4015/2011 «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτι−
κούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και 
την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου − οργά−
νωση της εποπτείας του κράτους» (ΦΕΚ Α΄210).

2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α) 1234/ΕΚ/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοι−

νής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος 
κανονισμός ΚΟΑ) (L 299).

β) 917/ΕΚ/2004 της Επιτροπής «περί λεπτομερειών 
εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 797/2004 του Συμβουλίου 
σχετικά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας» 
(L 163), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

γ) 1290/ΕΚ/2005 «Περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής» (L209).
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δ) 885/ΕΚ/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση των λε−
πτομερειών εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 1290/2005 του Συμ−
βουλίου όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση 
των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων (L171).

3. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141)

4. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

5. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105Β΄) απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα»

6. Την αριθ. Ε(2010) 6054/14.9.2010 απόφαση της 
Επιτροπής «σχετικά με την έγκριση του προγράμμα−
τος για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας 
μελισσοκομικών προϊόντων που υπέβαλε η Ελλάδα 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου και με τη συνεισφορά της Ένωσης στο 
πρόγραμμα αυτό».

7. Την αριθμ. 1623/7187/18−01−2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙ6Β−3ΒΜ) 
απόφαση δέσμευσης πίστωσης συνολικού ύψους δύο 
εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ 
(2.850.000,00 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης 
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Ειδικός Φορέας 29−110, Κ.Α.Ε. 5423, οικονομικό έτος 2013, 
για την υλοποίηση του προγράμματος «Βελτίωση της 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσο−
κομίας έτους 2013».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 2.850.000,00 € για το έτος 2013, 
η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 5423, Ειδικός Φορέας 29−
110, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1:
Έγκριση Συνολικής Δαπάνης του προγράμματος

Για το οικονομικό έτος 2013 εγκρίνεται συνολική δαπά−
νη μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων 
χιλιάδων Ευρώ (5.600.000 €) για την υλοποίηση των 
ενεργειών του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσο−
κομίας έτους 2013.

Το 50% της παραπάνω δαπάνης και μέχρι του πο−
σού των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων Ευρώ 
(2.800.000 €) θα βαρύνει τον ΚΑ 5521 του ΕΛΕΓΕΠ, ενώ 
το υπόλοιπο 50% της δαπάνης και μέχρι του ποσού 
των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων Ευρώ 
(2.800.000 €) θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423 Φ29/110(ΚΔ 09.01.02903).

Επιπλέον των ανωτέρω εγκρίνεται για το οικονομικό 
έτος 2013 δαπάνη μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιά−
δων Ευρώ (50.000 €) για την κάλυψη των εξόδων κίνησης 
(οδοιπορικών) του προσωπικού των υπηρεσιών αγρο−
τικής ανάπτυξης των Περιφερειών (Δ/νσεις Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής) της χώρας, προκειμένου 
να καταστεί εφικτή η παρακολούθηση, η αξιολόγηση 
και ο έλεγχος της υλοποίησης των δράσεων που προ−
βλέπονται στην παρούσα.

Το εν λόγω ποσό θα καλυφθεί με ισόποση μεταφορά 
πίστωσης από τον ΚΑΕ 5423−Φ29/110 (ΚΔ09.01.02903) του 
Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων στον κωδικό ΚΑ 2299−Φ073.

Άρθρο 2:
Έγκριση δαπάνης ανά ενέργεια

του προγράμματος για το έτος 2013

Στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συν−
θηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της 
μελισσοκομίας για το έτος 2013 (01/09/2012 − 31/08/2013] 
εγκρίνεται η υλοποίηση των παρακάτω Ενεργειών KL 
επιμέρους Δράσεων με τους αντίστοιχους προϋπολο−
γισμούς ως εξής:

1η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 1.385.000 € 

για τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:
1.1. Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας (K.M.) Προβλε−

πόμενη Δαπάνη: 1.200.000 €
1.2. Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας − Melinet Προ−

βλεπόμενη Δαπάνη: 5.000 €
1.3. Εκπαιδεύσεις − Έντυπα Προβλεπόμενη Δαπάνη: 

100.000 €
1.4. Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοι−

πών προϊόντων της κυψέλης. Προβλεπόμενη Δαπάνη: 
80.000 €

3η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ 
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 3.965.000 € 
για τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:

3.1. Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσε−
ων (Αντικατάσταση κυψελών) Προβλεπόμενη Δαπάνη: 
1.300.000 €

3.2. Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας
Προβλεπόμενη Δαπάνη: 2.665.000 €
4η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 200.000 € 
για την υλοποίηση «Αναλύσεων μελιού και τη στήριξη 
ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού»

6η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 50.000 € για 

την υλοποίηση «Εφαρμοσμένης έρευνας»

Άρθρο 3: Κυρώσεις

Οι εντασσόμενοι στο εν λόγω πρόγραμμα δικαιούχοι, 
έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του προγράμματος για την εκτέλεση μίας 
ή περισσοτέρων δράσεων που θα αναλάβουν. Επίσης, 
έχουν την υποχρέωση να αποδέχονται οποιοδήποτε 
έλεγχο και υποδείξεις από τα αρμόδια Εθνικά και Κοι−
νοτικά όργανα.

Μη τήρηση των σχετικών όρων και υποχρεώσεων, κα−
θώς και άρνηση ελέγχου συνεπάγεται μη καταβολή των 
ενισχύσεων ή επιχορηγήσεων και τυχόν καταβληθέντα 
ποσά επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δη−
μοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Άρθρο 4: Γενικές Διατάξεις

1. Η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και ο 
έλεγχος της υλοποίησης του προγράμματος διενερ−
γείται από τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του 
ΥπΑΑΤ, σε συνεργασία με τα Κέντρα Μελισσοκομίας, 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη Δ/νση Πλη−
ροφορικής του ΥπΑΑΤ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες των 
Περιφερειών, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
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2. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμο−
γής, οι δικαιούχοι, τα ποσά επιχορήγησης ανά δράση, 
η μεταφορά ποσών από ενέργεια σε ενέργεια, οι όροι 
και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων, 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής και γενικά 
κάθε αναγκαίο μέτρο για την υλοποίηση του παρόντος 
προγράμματος.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων είναι δυνατόν να προσαρμοστούν 
−τροποποιηθούν οι Ενέργειες του Προγράμματος και τα 
χρηματικά όρια καθεμιάς από τις Ενέργειες αυτές ή οι 
επιμέρους Δράσεις κατά τη διάρκεια του οικονομικού 
έτους, εφόσον παραμένουν σύμφωνες προς το άρθρο 
106 του Καν. (Ε.Κ.] 1234/2007, με την προϋπόθεση ότι 
δεν υπάρχει υπέρβαση του συνολικού ανώτατου ορί−
ου των ετήσιων προβλέψεων δαπανών και η Κοινοτική 
συμμετοχή δεν υπερβαίνει το 50% των δαπανών που 
αναλαμβάνονται.

Εφόσον η σχεδιαζόμενη προσαρμογή του μελισσο−
κομικού προγράμματος προβλέπει την υλοποίηση κά−
ποιας Ενέργειας η οποία δεν είχε αρχικά προβλεφθεί 
και ανακοινωθεί στο τριετές μελισσοκομικό πρόγραμμα 
της χώρας μας, κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Εν απουσία αντιρρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
η σχεδιαζόμενη προσαρμογή εφαρμόζεται την πρώτη 
ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της εν λόγω κοι−
νοποίησης.

4. Οι δράσεις που περιγράφονται στην παρούσα 
υλoπoιoύvται από 01/09/2012 μέχρι και 31/08/2013.

5. Η παρούσα έχει ισχύ από 01/09/2012 μέχρι και 
31/08/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαΐου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ   

F
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 Μεταβίβαση πιστώσεων με επιτροπικά εντάλματα 
πληρωμής σε δευτερεύοντες διατάκτες .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ. 

Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/29.2.2000 τ.Α΄).

β. Του ν. 3130/03 (ΦΕΚ 76/28−3−2003 τ.Α΄) «Μίσθωση 
ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λ.π.».

γ. Την υπ’ αριθμ. 1033511/989/00ΤΥ Ε΄ εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την παροχή οδη−
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3130/03.

δ. Του ν.1481/1984 (Α΄ − 152) «Οργανισμός Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης», όπως ισχύουν.

ε. Του Ν.2676/99 (Α΄−1) «Οργανωτική και λειτουργική 
αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και 
άλλες διατάξεις» ,όπως ισχύουν.

ζ. Του άρθρου 7 του π.δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116−Α΄) «Δια−
δικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής 
των δαπανών του Δημοσίου».

η. Του π.δ. 14/2001 (Α΄ −12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελ−
ληνικής Αστυνομίας, όπως ισχύουν».

θ. Του π.δ. 184/2009 ( Α΄ − 213) «Σύσταση Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδι−
οτήτων του».

ι. Του Ν. 3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευ−
θύνη».

ια. Του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυ−
ξη , την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/εκ».

ιβ. Του άρθρου 2 του ν. 4081/2012 «Περιστολή δημοσίων 
δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184 τ.Α΄).

ιγ. Του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και Μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών».

ιδ. Την υπ’ αριθ. 7004/3/60 από 07−09−2012 (Β΄ − 2459) 
Απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δη−
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων 
Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όρ−
γανα».

2. Του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 14/95 Κανονιστικής Δι−
αταγής «Στέγαση Υπηρεσιών» Ελληνικής Αστυνομίας

3. Το υπ’ αριθ. 2/40234/0026 από 17−07−2012 έγγραφο 
της 26ης Δ/νσης Γ.Λ.Κ.

4. Το υπ’ αριθ. 2/77620/0026 από 18−10−2012 όμοιο
5. Το υπ’ αριθ. 2/87023/0026 από 30−11−2012 όμοιο
6. Την υπ’ αριθ. Δ6Δ 1172750 ΕΞ 2012 από 14−12−2012 

απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών / Γ.Γ. Δημοσίων 
Εσόδων / Γενική Δ/νση Διοικ. Υποστήριξης / Δ/νση Ορ−
γάνωσης / Τμήμα Δ΄.

7. Την υπ’ αριθ. 8038/11/27−κ από 28−02−2013 αναφορά 
της Δ/νσης Αστυνομίας Ν/Α Αττικής.

8. Την υπ’ αριθ. 40125/13/318412 από 04−03−2013 ανα−
φορά της Αστυνομικής Δ/νσης Δράμας.

9. Την υπ’ αριθ. 48392/13/315414 από 04−03−2013 ανα−
φορά της Αστυνομικής Δ/νσης Φλώρινας.

10. Την υπ’ αριθ. 54185/13/350687 από 11−03−2013 ανα−
φορά της Αστυνομικής Δ/νσης Φωκίδας.

11. Την υπ’ αριθ. 65882/13/408293 από 22−03−2013 ανα−
φορά της Αστυνομικής Δ/νσης Αχαΐας.

12. Την υπ’ αριθ. 35245/13/391641 από 19−03−2013 ανα−
φορά της Δ/νσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

13. Την υπ’ αριθ. 6239Α/13/318479 από 04−03−2013 ανα−
φορά της Αστυνομικής Δ/νσης Πρέβεζας.

14. Την υπ’ αριθ. 50908/13/427088 από 27−03−2013 ανα−
φορά της Αστυνομικής Δ/νσης Τρικάλων.

15. Την υπ’ αριθ. 8039/11010/13/02012013 από 14−02−2013 
απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστα−
σίας του Πολίτη.

16. Την υπ’ αριθ. 8039/11010/13/20012013 από 14−02−2013 
απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστα−
σίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την μεταβίβαση επιπλέον πιστώσεων 
στους Δευτερεύοντες Διατάκτες, με αντίστοιχα επιτρο−
πικά εντάλματα της Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη, σε βάρος των πιστώσεων 



20602−20606 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

του Προϋπολογισμού Εξόδων της ΕΛ.ΑΣ. οικονομικού έτους 2013 του E.S. 43−110 του Κ.Α.Ε 9811 «Οφειλόμενα Μι−
σθώματα Κτιρίων» και του ΚΑΕ 0813 «Μισθώματα κτιρίων», προς το σκοπό έγκαιρης εξόφλησης των μισθωμάτων 
κτιρίων στέγασης Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας όπως εμφαίνονται στον ακόλουθο διανεμητικό πίνακα:

1. Στο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ, ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ 

2013
ΚΑΕ 0813 1.869,82 € 22.437,84 € Υ.Δ.Ε. στη Νομαρχία Αθηνών

2. Στον Αστυνομικό Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δράμας

ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΡΑΜΑΣ Μίσθωμα για το από
01−01−2013 έως και 27−01−2013

Υ.Δ.Ε. Ν. Δράμας

ΚΑΕ 0813 137,89 €
3. Στον Αστυνομικό Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας

ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΧΑΪΑΣ
Μίσθωμα για το από 13−03−2013 

έως και 31−03−2013, που αφορά την 
Α.Υ. Αιγίου, λόγω αναμίσθωσης

519,26 € Υ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας
4. Στον Αστυνομικό Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φωκίδας

ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ Οφειλόμενα Μισθώματα έτους 2012
ΚΑΕ 9811 1.330,86 € Υ.Δ.Ε. Ν. Φωκίδας

5. Στον Αστυνομικό Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλώρινας

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 2012
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΑΕ 9811 3.197,76 € Υ.Δ.Ε. Ν. Φλώρινας
6. Στον Αστυνομικό Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας

ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΧΑΪΑΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 2012
ΚΑΕ 9811 75,31 € Υ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας

7. Στον Αστυνομικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης

Δ/νση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 2012
ΚΑΕ9811 2.436,24 Υ.Δ.Ε. Ν. Θεσσαλονίκης

8. Στον Αστυνομικό Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πρέβεζας

ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 2012
ΚΑΕ9811 31.592,76 Υ.Δ.Ε. Ν. Πρέβεζας

9. Στον Αστυνομικό Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων

ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 2012
ΚΑΕ9811 114.45 € Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 29 Μαΐου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ  
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