
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.38/4/38228/ 
06.11.2019 υπουργικής απόφασης με θέμα «Συ-
γκρότηση και Ορισμός Μελών της Κεντρικής Επι-
τροπής Κινητικότητας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών» (Β’ 4101).

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή 
για τους υπαλλήλους, τη σύμβουλο ακεραιότητας 
τους δημοσιογράφους και τους ειδικούς συμβού-
λους της Περιφέρειας Κρήτης, για το έτος 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.18713 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.38/4/ 

38228/ 06.11.2019 υπουργικής απόφασης με θέμα 

«Συγκρότηση και Ορισμός Μελών της Κεντρικής 

Επιτροπής Κινητικότητας του Υπουργείου Εσωτε-

ρικών» (Β’ 4101).

  Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα 

Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορί-
ζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, 
ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρου-
σης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 224),

β) των άρθρων 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδι-
κασίας (ν. 2690/1999, Α’45),

γ) της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

δ) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.38/4/38228/06.11.2019 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Συγκρότηση και 
Ορισμός Μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας 
του Υπουργείου Εσωτερικών» (Β’ 4101),

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.4414/29.01.2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών “Τροποποίηση της 
υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.38/4/38228/06.11.2019 απόφασης 
«Συγκρότηση και Ορισμός Μελών της Κεντρικής Επι-
τροπής Κινητικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών»” 
(Β’ 205),

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.38/4/19913/22.10.2020 
απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
ΔΙΔΚ/Φ.38/4/38228/06.11.2019 απόφασης «Συγκρότηση 
και Ορισμός Μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικό-
τητας του Υπουργείου Εσωτερικών»” (Β’ 4822),

5. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.18069/21.09.2021 
απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
ΔΙΔΚ/Φ.38/4/38228/06.11.2019 υπουργικής απόφασης 
με θέμα «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών της Κεντρικής 
Επιτροπής Κινητικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» 
(Β’ 4408)”,

6. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.12544/1.8.2022 
απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
ΔΙΔΚ/Φ.38/4/38228/06.11.2019 υπουργικής απόφασης 
«Συγκρότηση και Ορισμός Μελών της Κεντρικής Επι-
τροπής Κινητικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» 
(Β’ 4101)” (Β’ 4179),

7. Το υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1094/οικ.16779/ 
21.10.2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Γραμ-
ματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών,

8. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.ΑΣΕΠ/οικ.16998/26.10.2022 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Παράταση θητεί-
ας δύο (2) Αντιπροέδρων, επτά (7) Συμβούλων και Διο-
ρισμός εννέα (9) Συμβούλων του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1015) με την 
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οποία ο Κωνσταντίνος Τζήμας διορίστηκε σε θέση Συμ-
βούλου του Α.Σ.Ε.Π.,

9. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.ΑΣΕΠ/οικ.17009/26.10.2022 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαπιστωτική 
Πράξη Λήξη θητείας Συμβούλων του Ανωτάτου Συμβου-
λίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1016) με 
την οποία διαπιστώθηκε η λήξη θητείας της Ευαγγελίας 
Βλάχου ως Συμβούλου του Α.Σ.Ε.Π.,

10. Την υπ’ αρ. 5227/26.10.2022 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) όπως προκύπτει από 
το πρακτικό της υπ’ αρ. 23/26.10.2022 συνεδρίασης του 
ως άνω οργάνου, το οποίο διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 
5683/27.10.2022 έγγραφο της Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,

11. Το από 27.10.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα από το 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., με το οποίο ζητείται η αντικατάσταση του 
Κωνσταντίνου Τζήμα από τον Στέφανο Πολυμενόπου-
λο, Διευθυντή του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) 
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α,

12. Το υπό στοιχεία 24270//01/2022/11.11.2022 έγ-
γραφο του Προέδρου του Ανωτάτου Συμβουλίου Επι-
λογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) με το οποίο προτείνεται ο 
Κωνσταντίνος Τζήμας σε αντικατάσταση της Ευαγγελίας 
Βλάχου,

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.38/4/38228/ 
06.11.2019 απόφαση (Β’ 4101), ως προς την παρ. Γ.β. και 
το δεύτερο εδάφιο της παρ. Γ.ζ. και προστίθεται εδάφιο, 
ως εξής:

1. «Γ.β) Κωνσταντίνος Τζήμας του Μίνωα, Μέλος του 
Α.Σ.Ε.Π., ως Μέλος με αναπληρωτή τον Ανδρέα Καβου-
ρίνο του Σταύρου, Μέλος του Α.Σ.Ε.Π.»

«Γ. ζ)Ειδικώς για τις αποφάσεις μετάταξης υπαλλήλων 
στον κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης, το 
μέλος του παρόντος υπό στοιχείου (ζ) ορίζεται η Πα-
ρασκευή Δραμαλιώτη του Αντωνίου, Πρόεδρος του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με αναπληρωτή τον Στέφανο Πολυμενόπουλο 
του Παναγιώτη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Επιμόρφω-
σης (ΙΝ.ΕΠ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»

2. Όσον αφορά τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών που συνεπικουρούν ως εισηγητές στο 
έργο της, την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, προ-
στίθεται το στέλεχος Ελένη Χούμου του Γρηγορίου, μό-
νιμη υπάλληλος με βαθμό Α’ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου 
Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος Κινητικότητας 
της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού».

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία 
ΔΙΔΚ/Φ.38/4/38228/06.11.2019 απόφαση (Β’ 4101), κατά 
το μέρος που δεν τροποποιείται από την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2022

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ

    Αριθμ. 373116 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-

βή για τους υπαλλήλους, τη σύμβουλο ακεραιό-

τητας τους δημοσιογράφους και τους ειδικούς 

συμβούλους της Περιφέρειας Κρήτης, για το έτος 

2023. 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

2. Το άρθρο 159 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

3. Την υπ’ αρ. 1218/16-2-2021 απόφαση της Συντονί-
στριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, «Έγκρι-
ση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε-
σίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 762).

4. Την 2/1757/0026/10.1.2017 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογη-
τικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, 
νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία» 
(Β’ 17).

5. Την υπ’ αρ. 89940/14-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΞΥ97ΛΚ-ΓΜ1) 
(σε ορθή επανάληψη) απόφαση Περιφερειάρχη Κρή-
της, «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες, 
καθώς και σε θέσεις ευθύνης του νέου Οργανισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».

6. Την υπ’ αρ. 159406/2-6-2021 απόφαση Περιφερει-
άρχη Κρήτης, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντι-
περιφερειάρχες Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 2556).

7. Το γεγονός ότι η υποστελέχωση των υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνδυασμό με το πλήθος 
πολυσύνθετων αρμοδιοτήτων που ασκεί το σύνολο 
των υπηρεσιών, βάσει των διατάξεων του ν. 3852/2010 
όπως ισχύουν, της λοιπής κείμενης νομοθεσίας και 
του Οργανισμού της, μεταξύ των οποίων αναφέρο-
νται ενδεικτικά η διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχων, 
η διερεύνηση καταγγελιών, η διεκπεραίωση αιτημά-
των πολιτών, η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών, η 
διαχείριση και αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών 
που προκύπτουν λόγω χιονοπτώσεων, πλημμυρών, 
καταπτώσεων και λοιπών θεομηνιών, η αντιμετώπιση 
πυρκαγιών και προετοιμασία διακλαδικών ασκήσεων, 
επιθεωρήσεων, η μελέτη και επίβλεψη τεχνικών έρ-
γων, η διαχείριση κυκλοφορίας, η φωτεινή σηματοδό-
τηση, η οδοποιία, η εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής 
προστασίας, η σύγκληση και διοικητική υποστήριξη 
σε έκτακτα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασί-
ας (ΣΟΠΠ) μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς 
και φυσικές καταστροφές, η προώθηση και εφαρμογή 
των περιφερειακών και εθνικών στρατηγικών στόχων 
και η παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της 
Περιφέρειας, αναφορικά με την επιχειρηματικότητα, 
έρευνα και καινοτομία, η προετοιμασία υλοποίησης 
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έναρξης του Περιφερειακού προγράμματος Ανάπτυ-
ξης, η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η εφαρμογή 
προγραμμάτων για την κοινωνική προστασία και τις 
ευπαθείς ομάδες, για την τουριστική ανάπτυξη και 
προβολή, την προώθηση της απασχόλησης, την αγρο-
τική ανάπτυξη, η προαγωγή και η ανάπτυξη του πολι-
τισμού και του αθλητισμού, η διαχείριση των οικονο-
μικών πόρων, η εκτέλεση συμβάσεων και προμηθειών, 
η εκκαθάριση δαπανών, η εκκαθάριση μισθοδοσίας 
και πάσης φύσεως αποζημιώσεων και αμοιβών, η λει-
τουργία των συλλογικών οργάνων και επιτροπών, η 
διοργάνωση τελετών και εκδηλώσεων, η ψηφιοποίηση 
αρχείων, η πληροφόρηση και ενημέρωση των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης και η δημοσιογραφική κάλυψη 
γεγονότων γενικού ενδιαφέροντος για ενημέρωση 
της κοινής γνώμης, η διαδικτυακή ενημέρωση και 
ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών, η μεταφορά των 
μαθητών, η υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτι-
κής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και 
επικοινωνιών του φορέα, η κάλυψη των αναγκών σε 
υποδομές, η εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης 
(ΚΠΑ) και Συστημάτων Ολικής Ποιότητας, η υλοποίηση 
και εφαρμογή των νόμων 4795/2021 και 4797/2021 
για τον εσωτερικό έλεγχο και την κρατική αρωγή, η 
δημιουργία και διαρκής επικαιροποίηση ηλεκτρονι-
κού μητρώου υπαλλήλων, η διαχείριση του ανθρώπι-
νου δυναμικού και εν γένει η διοικητική υποστήριξη 
όλων των ανωτέρω, για την αντιμετώπιση των οποίων 
δεν είναι εφικτός ο εκ των προτέρων σχεδιασμός και 
πρόκειται για την αντιμετώπιση έκτακτων, εποχικών 
ή επειγουσών υπηρεσιακών που συνδέονται με την 
εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, απαιτούν άμεση 
επίλυση προκαλώντας πρόσθετα καθήκοντα για το 
προσωπικό και με δεσμευτικές ή αποκλειστικές ημε-
ρομηνίες ολοκλήρωσης (π.χ. μητρώο υπαλλήλων, δα-
κοκτονία, κοινωφελή εργασία, εκκαθάριση δαπανών, 
πληρωμές ειδικά στη λήξη του οικονομικού έτους, 
κινητικότητα, προσλήψεις λόγω πανδημίας κ.τ.λ.) και 
καθιστούν επιβεβλημένη την απασχόλησή του πέραν 
του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές ώρες 
των εργάσιμων ημερών του έτους 2023.

8. Τις ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες των Γραφείων Περι-
φερειάρχη και Αντιπεριφερειαρχών, που σχετίζονται με 
την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και τις έκτακτες 
ανάγκες που προκύπτουν λόγω προγραμματισμένων 
ή μη συσκέψεων, συμβουλίων, επισκέψεων επισήμων, 
κατά τις οποίες δεν είναι προβλέψιμη η ώρα και η ημέρα 
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων, γεγονός 
το οποίο εξαρτάται από τη διάρκεια και το πέρας κάθε 
συνάντησης.

9. Την ανάγκη προστασίας των εργαζομένων, λόγω 
πρόσθετης απασχόλησης και τη διασφάλιση των αρχών 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της οικονομι-
κότητας αλλά και της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των 
δημόσιων πόρων.

10. Το γεγονός ότι η δράση του Συμβούλου Ακε-
ραιότητας απαιτεί, μεταξύ άλλων, συνεχή παρουσία 
στους πολλούς και διαφορετικούς χώρους εργασίας 
του προσωπικού της Περιφέρειας Κρήτης, όπως και 

του προσωπικού των εποπτευόμενων απ’ αυτήν άλλων 
φορέων, καθώς και συναντήσεις με υπαλλήλους, εντός 
και εκτός ωραρίου, για θέματα τυχόν παραβατικών 
περιστατικών, όπως επίσης και για θέματα εκπαίδευ-
σης. Επίσης και για την καταγραφή των προτάσεων 
που αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτι-
κών και προτύπων ακεραιότητας. Σημειώνεται δε ότι 
το Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας δεν 
έχει στελεχωθεί με υπαλλήλους προς υποβοήθηση 
της δράσης.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους, 778.350,00 €, η οποία είναι εγγεγραμμέ-
νη στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023, της 
Περιφέρειας Κρήτης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη-
σης, με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες, για τους 
υπαλλήλους της Περιφέρειας Κρήτης (έδρας και Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και 
Χανίων), για το έτος 2023.

Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα απασχοληθεί υπε-
ρωριακά συνολικά για την Περιφέρεια Κρήτης, ανέρχεται 
στους οκτακόσιους έξι (806), συμπεριλαμβανομένων 
μίας (1) Συμβούλου Ακεραιότητας, δύο (2) δημοσιογρά-
φων και δεκαέξι (16) ειδικών συμβούλων και οι ώρες 
υπερωριακής απασχόλησης δεν μπορούν να υπερβαί-
νουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο/δημο-
σιογράφο/ειδικό σύμβουλο, κάθε εξάμηνο.

Ειδικότερα:
- Για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης (έδρα) και 

της Π. Ε. Ηρακλείου θα απασχοληθούν συνολικά τετρα-
κόσιοι είκοσι τρεις (423) υπάλληλοι.

- Για την Π. Ε. Λασιθίου θα απασχοληθούν ενενήντα 
τρεις (93) υπάλληλοι.

- Για την Π. Ε. Ρεθύμνης θα απασχοληθούν εκατό δε-
καπέντε (115) υπάλληλοι.

- Για την Π. Ε. Χανίων θα απασχοληθούν εκατό εβδο-
μήντα πέντε (175) υπάλληλοι.

Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων 
θα είναι μέσα στο όριο των πιστώσεων του Προϋπο-
λογισμού της Περιφέρειας Κρήτης και θα αιτιολογείται 
πλήρως η συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων 
για την καθιέρωση της πρόσθετης απασχόλησης.

Για κάθε Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης θα εκδο-
θεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής 
απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά 
οι συμμετέχοντες υπάλληλοι και το χρονικό διάστημα 
απασχόλησής τους.

Η παρακολούθηση και βεβαίωση της υπερωριακής 
απασχόλησης θα γίνεται με ευθύνη των Προϊσταμένων 
των Διευθύνσεων. Οι σχετικές καταστάσεις θα θεωρού-
νται από τους οικείους Αντιπεριφερειάρχες για τις υπη-
ρεσίες που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες, 
ενώ για τις υπηρεσίες της έδρας της Περιφέρειας, θα 
θεωρούνται από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή και σε 
περίπτωση που δεν υφίσταται, από το Γενικό Διευθυντή 
Εσωτερικής Λειτουργίας.

Για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης έχουν 
προβλεφθεί πιστώσεις για την πληρωμή αμοιβής υπε-
ρωριακής απασχόλησης, οικονομικού έτους 2023 στον 
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φορέα 072-00  - ΚΑΕ 0511.01 στον προϋπολογισμό 
i) της Ενότητας Περιφέρειας 00, ποσού 131.000,00 €, 
ii) της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 01, ποσού 
210.000,00 €, iii) της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 
04 ποσού 120.000,00 €, iv) της Περιφερειακής Ενότητας 
Ρεθύμνης 02 ποσού 70.000,00 € και v) της Περιφερεια-
κής Ενότητας Χανίων 03 ποσού 247.350,00 €, σύμφωνα 
με τις 345345/8.11.2022, 345349/8.11.2022 βεβαιώσεις 
της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης και 
τις 353028/15.11.2022, 355916/16.11.2022, 352343/ 
14-11-2022 βεβαιώσεις των Διευθύνσεων Διοικητικού - 

Οικονομικού - Τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης Π. Ε. 
Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων, αντίστοιχα.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 30 Νοεμβρίου 2022

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02061330112220004*
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