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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για τη συγκέντρωση και αξιοποίηση νομισματικού υλικού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

2

Αναστολή των καταστατικών διαδικασιών στις
Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων
και εκλογικών διαδικασιών)- Παράταση θητείας
υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 38053 ΕΞ 2021
(1)
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για τη συγκέντρωση και αξιοποίηση νομισματικού υλικού στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
β) της παρ. 3 του άρθρου 76 και του άρθρου 77 του
ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102
και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
γ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

Αρ. Φύλλου 1314

δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 129),
ε) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 131),
στ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 45),
ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
2. Την υπό στοιχεία 36689 ΕΞ 2021/26.03.2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Την υπ’ αρ. 82558 ΕΞ 2019/23.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Διορισμός του Αθανάσιου Πετραλιά του Ιωάννη σε θέση
μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 537).
4. Το υπό στοιχεία Οικ. 2/57720/0025/05.11.2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και
Δημοσιονομικών Κανόνων.
5. Το γεγονός ότι η θητεία των μελών της συσταθείσας,
με την υπ’ αρ. 17256/12.02.2020 απόφαση, Επιτροπής για
τη συγκέντρωση και αξιοποίηση νομισματικού υλικού
(Α.Δ.Α.: Ψ6ΘΙΗ-3ΚΡ), έληξε στις 12.08.2020.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Συστήνουμε «Επιτροπή για τη συγκέντρωση και αξιοποίηση νομισματικού υλικού στο Γ.Λ. Κράτους».
Β. Ι. Συγκροτούμε την ανωτέρω Επιτροπή και ορίζουμε
τα μέλη της ως κατωτέρω:
1. Γεώργιο Μπούτο του Ιωάννη, υπάλληλο με βαθμό
Α’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων και
Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων, ως συντονιστή.
2. Παναγιώτα Κουνούκλα του Δημητρίου, υπάλληλο με
βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών που υπηρετεί
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στη Διεύθυνση Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων και
Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων.
3. Φρειδερίκη Δόση του Νικολάου, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως
Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’- Κίνησης Κεφαλαίων και
Νομισματικών Εκδόσεων της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων.
4. Ευαγγελία Κοπετινά του Βασιλείου, υπάλληλο με
βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί
στη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής.
5. Ηλία Μπαμπαγενέ του Ευθυμίου, υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη
Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του συντονιστή,
αυτός αναπληρώνεται από το ως άνω 3ο μέλος.
II. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί ο Ηλίας
Μπαμπαγενές.
Γ. Το έργο της Επιτροπής συνίσταται στα ακόλουθα:
α) Στην αναζήτηση και συγκέντρωση από την Τράπεζα
της Ελλάδος και εάν υπάρχει δυνατότητα, από άλλους
φορείς που διαθέτουν παλαιές εκδόσεις μεταλλικών ή
χάρτινων κερμάτων του Ελληνικού Κράτους ή σειρές
αναμνηστικών κερμάτων ή μεταλλίων ή γενικότερα
νομισματικό υλικό που ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών.
β) Στην παραλαβή και μεταφορά στην Ελλάδα από το
Νομισματοκοπείο των Παρισίων σημαντικού νομισματικού υλικού (μήτρες νομισμάτων, νομισματικά εργαλεία
κ.λπ.) των περιόδων των βασιλέων Όθωνα, Γεωργίου του Α’
και της Κρητικής Πολιτείας (1833 μέχρι 1901).
γ) Στην οριστική καταγραφή και τη σύνταξη πρωτοκόλλου του περιεχομένου εννέα (9) ξυλοκιβωτίων που
φυλάσσονται για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών στο Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και
Αξιών - Ι.Ε.Τ.Α. και περιέχουν σοβαρό ιστορικό νομισματικό υλικό (μήτρες νομισμάτων, προπλάσματα, εργαλεία
νομισματοκοπίας κ.λπ.) το οποίο προέρχεται από το Νομισματοκοπείο των Παρισίων.
δ) Στην οριστική καταγραφή των νομισμάτων που φυλάσσονται σε χρηματοκιβώτιο της Υπηρεσίας.
ε) Στη συνολική καταγραφή του συγκεντρωθέντος
υλικού.
στ) Στην υποβολή τελικής πρότασης για τη βέλτιστη
αξιοποίηση του νομισματικού υλικού που θα συγκεντρωθεί με τη λήξη του έργου της Επιτροπής.
Δ. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού
ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε
χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση,
η δε διάρκειά της ορίζεται σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Τεύχος B’ 1314/05.04.2021

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/29021/993
(2)
Αναστολή των καταστατικών διαδικασιών στις
Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων
και εκλογικών διαδικασιών) - Παράταση θητείας
υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 260 «Κυνηγετικαί περιφέρειαι» και 266 «Κυνηγετικαί οργανώσεις» του ν.δ. 86/1969
«Δασικός Κώδικας» (Α’ 7) και ειδικότερα την παρ. 7 του
άρθρου 266 αυτού.
2. Την υπ’ αρ. 25234/1637/7-4-1976 απόφαση Υπουργού Γεωργίας «Περί εγκρίσεως καταστατικού Κυνηγετικών Συλλόγων, Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας» (Β΄ 640).
3. Την υπ’ αρ. 223005/4109/77 απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας «Περί ιδρύσεως και αναγνωρίσεως Κυνηγετικών Συλλόγων» (Β΄ 690).
4. Την υπ’ αρ. 223006/4106/77 απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας «Περί ιδρύσεως και αναγνωρίσεως Κυνηγετικών Συλλόγων» (Β΄ 691).
5. Την υπ’ αρ. 223015/4286/77 απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας «Περί αναγνωρίσεως Κυνηγετικών Συλλόγων
ως Συνεργαζόμενων μετά του Υπουργείου Γεωργίας»
(Β΄ 714).
6. Την υπ’ αρ. 93770/1728/05 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός
εποπτικών αρχών κυνηγετικών οργανώσεων» (Β΄ 492).
7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε
σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α’ 133).
8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης», (Α’ 133).
9. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 6 του
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221).
10. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α’ 160).
11. Το π.δ. 70/2015 «περί μετονομασίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
(Α’ 114).
12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 122).
14. Το π.δ. 2/2020 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
15. Την υπ’ αρ. 35/20.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
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«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).
16. Το με υπ’ αρ. 298/01.03.2021 έγγραφο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/
ΔΔΔ/21407/767/03.03.2021).
17. Την αναγκαιότητα παράτασης των Γενικών Συνελεύσεων των Κυνηγετικών Οργανώσεων των συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και της
αδυναμίας σύγκλησης Γενικών Συνελεύσεων, λόγω των
συνεχιζόμενων έκτακτων μέτρων και ρυθμίσεων και των
επιπρόσθετων κατά περίπτωση ειδικότερων περιοριστικών μέτρων προστασίας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα,
που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Οι Γενικές Συνελεύσεις όλων των βαθμίδων των
αναγνωρισμένων και συνεργαζόμενων με την Πολιτεία
Κυνηγετικών Οργανώσεων, που δεν έχουν συνέλθει και
τελεστεί εντός του τρέχοντος έτους, όπως προβλέπεται από τα ενιαία εγκεκριμένα καταστατικά τους, λόγω
της πανδημίας του κορωνοϊού και των συνεχιζόμενων
έκτακτων μέτρων και ρυθμίσεων που λαμβάνονται για
την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του, αναστέλλονται μέχρι τις 31.12.2021 από της
δημοσίευση της παρούσας και παρατείνεται η θητεία
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των υφισταμένων Διοικητικών Συμβουλίων τους για ίδιο
χρονικό διάστημα.
2. Κατ’ εξαίρεση για το τρέχον έτος και για τις περιπτώσεις των Κυνηγετικών Οργανώσεων που εμπίπτουν στην
παράγραφο 1 οι απολογισμοί του προηγούμενου έτους
2020 και οι προϋπολογισμοί του επόμενου έτους 2021,
συντάσσονται από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται με πράξη της άμεσα εποπτεύουσας
αυτών Δασικής Αρχής.
3. Οι άμεσα εποπτεύουσες τις Κυνηγετικές Οργανώσεις
Δασικές Αρχές πραγματοποιούν άμεσα τους προβλεπόμενους οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους.
4. Τυχόν επιβολή πρόσθετης για τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες ή έκτακτης εισφοράς για τους Κυνηγετικούς
Συλλόγους, αποφασίζονται από τα υφιστάμενα Διοικητικά Συμβούλια αυτών και εγκρίνονται από την άμεσα
εποπτεύουσα Αρχή, στο πλαίσιο έγκρισης του Προϋπολογισμού του επομένου έτους 2021.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ
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Τεύχος B’ 1314/05.04.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02013140504210004*

