
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/
71052/2165/26-07-2021 απόφασης του Υφυ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργεια «Ρυθμίσεις 
θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021  - 2022» 
(Β’ 3515).

2 Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου αριθ-
μού επιτρεπομένων κατ’ έτος ημερών κίνησης 
εκτός έδρας υπαλλήλων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙ-
ΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ - Ν.Π.Ι.Δ., κατά το 
έτος 2021.

3 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας Προέδρου, μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου, Καλλιτεχνικής Διευ-
θύντριας, ηθοποιών και τεχνικών του Δημοτικού 
Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης, έτους 2022. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/4436/104 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/

71052/2165/26-07-2021 απόφασης του Υφυ-

πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμί-

σεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 - 

2022» (Β’ 3515).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/

26-07-2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική πε-
ρίοδο 2021 - 2022» (Β’ 3515).

2. Τα άρθρα 251, 258, 259 και 261 του ν.δ. 86/1969 περί 
δασικού κώδικα, του άρθρου 11 του ν.δ. 996/1971 καθώς 
και τα άρθρα 7 και 8 του ν. 177/1975 και τα άρθρα 57, 58 
και 59 του ν. 2637/1998.

3. Το άρθρο 255 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστά-
θηκε με την παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 2637/1998 
(Α’ 200).

4. Τον ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικο-
συστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγ-
μάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει 
εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 303).

5. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρη-
ση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της 
ευρώπης», όπως κυρώθηκε με τον ν. 1335/1983 (Α’ 32).

6. Τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία 
των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιο-
τόπων», η οποία κυρώθηκε με τον ν. 191/1974 (Α’ 350).

7. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας».

8. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «Περί διατηρήσε-
ως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
της 2ας Απριλίου 1979», όπως κωδικοποιήθηκε με την 
οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 «περί της δι-
ατηρήσεως των αγρίων πτηνών».

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

10. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

11. Τον ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

12. Την περ.  β της παρ.  1 του άρθρου  6 του 
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδι-
οτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221).

13. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α’ 160).

14. Το π.δ. 70/2015 περί «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύστα-
ση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και  μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και  Νησιωτικής Πολιτι-
κής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής 
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Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμο-
διοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

16. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων» (Α’ 122).

17. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
18. Την υπ’ αρ. 35/20.1.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανά-

θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).
19. Το υπ’ αρ. 81/13.01.2022 «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ» έγγραφο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ελλάδος «Αί-

τημα για την παράταση της θήρας του Αγριόχοιρου έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2022» (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/
ΔΔΔ/3394/95/13.01.2022).

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-07-2021απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 - 2022» (Β’ 3515), ως ακολούθως:

Παρατείνουμε την χρονική περίοδο θήρας του αγριόχοιρου (Sus scrofa) μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022. Η σχε-
τική εγγραφή του είδους στον «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ/ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ» της προαναφερόμενης απόφασης, διαμορ-
φώνεται ως εξής:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ

3. Αγριόχοιρος (Sus scrofa) 15/9 - 28/2 Τετ - Σαβ - Κυρ Χωρίς περιορισμό

Επιτρέπεται, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για τη θήρα του είδους αυτού 
κατά τις επιτρεπόμενες ημέρες.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-07-2021 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 - 2022» (Β’ 3515).

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2022 

Ο Υφυπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

    Ι 

 Αριθμ. 51/12309 (2)
Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου αριθ-

μού επιτρεπομένων κατ’ έτος ημερών κίνησης 

εκτός έδρας υπαλλήλων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡ-

ΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ - Ν.Π.Ι.Δ., κατά 

το έτος 2021 .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) Της παρ. 1 του άρθρου 3, της υποπαρ. Δ9 της 

παρ. Δ’ του άρθρου 2 του Μέρους Β του ν. 4336/2015 
(Α’ 94).

β) Της περ. δ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 14Β 
του ν. 3429/2005 (Α’ 314). 

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4235/2014 (Α’ 32).
δ) Των άρθρων 20, 24, 66, 68 και 77 του ν. 4270/2014, 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-

σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2015, Α’ 98) 
και διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. α) Το π.δ. 70/2015 περί ανασύστασης, μεταξύ άλλων,  
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α’ 114).

β) Του π.δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

γ) Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α’ 138). 

δ) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών», (Α’ 181).

ε) Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών - Υφυπουργών (Α’ 155).

στ) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων».
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ζ) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 (Β’ 4805) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη.

4. Την υπ’ αρ. 188763/10.10.2011 κοινή υπουργική 
απόφαση «Σύσταση Οργανισμού “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ” και συγχώνευση επο-
πτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων νομικών προσώπων» (Β’ 2284).

5. Την υπ’ αρ. 184675/31.10.2011 διαπιστωτική πρά-
ξη (επανάληψη στο ορθό) του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 597/68668/15.6.2012 όμοια διαπιστωτική πράξη.

6. Την υπ’ αρ. 919/131869/20.10.2014 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οργανισμός του Ελληνικού 
Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ - (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ) - Ν.Π.Ι.Δ.» (Β’ 2889).

7. Την υπ’ αρ. 893/138106/21.12.2017 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού 
και τροποποίηση Οργανισμού του Ελληνικού Γεωργικού 
Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ), άρθρο 37» 
(Β’ 4800).

8. Την υπ’ αρ. 1952/290181/27-10-2021 εισήγηση του 
Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.

9. Την υπ’ αρ. 405/65823/08.03.2021 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπό-
μενων κατ ’έτος ημερών εκτός έδρας μετακινούμενων 
προσώπων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-
ΔΗΜΗΤΡΑ, για το έτος 2021 και για κάθε επόμενο έτος» 
(Β’ 1105).

10. Την υπ’  αρ. 1054/154170/23.6.2020 (ΑΔΑ: 
ΩΨΧΘ4653ΠΓ-Ξ21) υπουργική απόφαση έγκρισης ανά-
ληψης πολυετούς υποχρέωσης της Διεύθυνσης Προϋπο-
λογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με 
την οποία παρέχεται έγκριση για ανάληψη υποχρέω-
σης για το έτος 2021 ποσού 3.252.211 ευρώ, για το έτος 
2022 ποσού 2.754.981 ευρώ και για το έτος 2023 ποσού 
2.277.228 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ θα μεριμνήσει για 
την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολο-
γισμό των επόμενων οικονομικών ετών, χωρίς να γίνεται 
υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του ΜΠΔΣ.

11. Το υπ’ αρ. 53316/14-10-2021 έγγραφο του ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ για έγκριση 
υπέρβασης του ανωτάτου αριθμού επιτρεπόμενων ημε-
ρών μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων του ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

12. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά-
νης (από την υπέρβαση των ημερών) που θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Οργανισμού θα καλυφθεί από το 
σύνολο των εγγεγραμμένων για το σκοπό αυτό πιστώ-

σεων για μετακινήσεις, του Προϋπολογισμού έτους 2021 
στον κωδικό λογιστικής 64.01 «Έξοδα ταξιδίων» που 
ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:

I. Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου 
αριθμού επιτρεπομένων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός 
έδρας τριών υπαλλήλων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ - Ν.Π.Ι.Δ., κατά το έτος 2021, 
που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας, ως εξής:

Μέχρι δέκα (10) ημέρες για κατηγορίες - ειδικότητες: 
ένας (1) υπάλληλος ΠΕ Κτηνιάτρων, ένας (1) υπάλληλος 
ΠΕ Γεωπόνων και ένας (1) ΤΕ Ζωικής Παραγωγής.

II. H υπέρβαση του ανωτάτου ορίου κατά δέκα (10) 
ημέρες το έτος 2021, για τις εκτός έδρας μετακινήσεις 
των ειδικοτήτων που αναφέρονται στην προηγούμενη 
παράγραφο, υπαλλήλων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ είναι αναγκαία, προκειμένου 
να διευκολυνθεί η άσκηση συγκεκριμένων υπηρεσιακών 
καθηκόντων λόγω των αυξημένων αναγκών σε επιτόπι-
ους ελέγχους, τόσο τακτικούς όσο και αιφνιδιαστικούς, 
όπως: α) η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε αγροτικές 
επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, σε μονάδες τυποποίη-
σης και συσκευασίας προϊόντων φυτικής και ζωικής προ-
έλευσης, επιτόπιων ελέγχων αγοράς, β) επιθεωρήσεων 
επίβλεψης ιδιωτικών φορέων ελέγχου και πιστοποίησης, 
γ) ελέγχων ισοζυγίων γάλακτος και κρέατος, σύμφωνα 
με όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στην εθνική 
και την κοινοτική νομοθεσία, για την τήρηση της οποίας 
ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ λογοδοτεί σε Εθνικά και Κοινοτικά 
όργανα σε ετήσια βάση.

Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ δύο (2) μηνών 
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2022 

  Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Αγροτικής Ανάπτυξης
Υπουργός Οικονομικών  και Τροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

    Ι 

 Αριθμ. 376 (3)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας Προέδρου, μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου, Καλλιτεχνικής Δι-

ευθύντριας, ηθοποιών και τεχνικών του Δημοτι-

κού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης, έτους 2022. 

  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
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2. Το άρθρο 8 του π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Α’ 229).
3. Την υποπαρ. Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 

Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμ-
φωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94).

4. Την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).
5. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015, «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως το τελευταίο προστέθηκε 
με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016.

6. Την υπ’ αρ. 14026/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΥΟΔΔ 250) περί διορισμού της Συντονί-
στριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Κοζυράκη Μαρίας.

7. Το υπ’ αρ. 12276/13-01-2022 έγγραφο του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης, αναφορικά με το αντι-
κείμενο του θέματος.

8. Το υπ’ αρ. 12276/13-01-2022 έγγραφο του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης, με το οποίο βεβαιώνεται 
ότι στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στους Κωδικούς 61.01.00.0000, 
61.01.00.0023, 64.01.00.0001, 64.01.00.0003, 64.01.01.0003 συνολικού ποσού 21.900€, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας της Προέδρου, των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας, των ηθοποιών και των τεχνικών του Δημοτικού Περιφε-
ρειακού Θεάτρου Κρήτης για το έτος 2022, ως κατωτέρω:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ

Π.Ε. Πρόεδρος - Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 10

Π.Ε. Καλλιτεχνική Διευθύντρια 30

Π.Ε.- Δ.Ε. Ηθοποιοί 25

Τ.Ε. - Δ.Ε. - Υ.Ε. Τεχνικοί 40

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 17 Ιανουαρίου 2022 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02001562101220004*
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