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1 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Ελέγχου
Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.)
της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.) του Υπουργείου Οικονομικών.

2

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

3

Έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του
Τμήματος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου UNION (Σερβίας)
για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 152018 ΕΞ 2021
(1)
Έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Ελέγχου
Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.)
της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.) του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 του π.δ. 88/2021 (Α΄ 205) «Τροποποίηση
διατάξεων του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου
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Οικονομικών» (Α΄ 181) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου 32 του ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 2), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19
του ν. 2443/1996 (Α΄ 265),
β) των άρθρων 76 και 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) της περ. ε) της παρ. 5 του άρθρου του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
δ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 131),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116 και Α΄126 Διορθώσεις Σφαλμάτων),
στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181) και ιδίως του άρθρου 64Α αυτού,
2. Το από 24.11.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης της Γ.Δ.Ε.Σ.Π.
3. Την υπό στοιχεία 151859 ΕΞ 2021/30.11.2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών.
4. Την ανάγκη άμεσης λειτουργίας της Διεύθυνσης
Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γ.Γ.Δ.Π.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της
Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανά-
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καμψης και Ανθεκτικότητας και των Τμημάτων της την
3η Δεκεμβρίου 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/112749/3711
(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 παρ. 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», όπως ισχύουν (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).
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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 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεώργιο Αμυρά» (Β΄ 178).
16. Το υπό στοιχεία Α.Π. 1498 /21.10.2021 έγγραφο
της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος «Παράταση
αναστολής εκτέλεσης Γενικών Συνελεύσεων και αρχαιρεσιών» (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/99537/3235/22.10.2021).
17. Την αναγκαιότητα παράτασης των Γενικών Συνελεύσεων των Κυνηγετικών Οργανώσεων των συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
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 προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας.
18. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/29021/993/2021/2021
(Β΄ 1314) απόφαση με θέμα «Αναστολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών
Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών) - Παράταση
θητείας υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων».
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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 προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» που λαμβάνονται, αναστέλλονται
μέχρι την 31.3.2022 για τους Κυνηγετικούς Συλλόγους,
μέχρι την 30.4.2022 για τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και
μέχρι την 31.5.2022 για την Κυνηγετική Συνομοσπονδία
Ελλάδος και παρατείνεται από τη λήξη της, η θητεία των
υφισταμένων Διοικητικών Συμβουλίων τους μέχρι την
τέλεση των Γενικών Συνελεύσεων με αρχαιρεσίες, σύμφωνα με το εγκεκριμένο καταστατικό τους, ήτοι μέχρι
τον Απρίλιο του 2022 για τους Κυνηγετικούς Συλλόγους,
μέχρι τον Μάιο του 2022 για τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και μέχρι τον Ιούνιο του 2022 για την Κυνηγετική
Συνομοσπονδία Ελλάδος.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιλίσια, 26 Νοεμβρίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ
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Αριθμ. απόφ. 954/26.11.2021
(3)
Έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του
Τμήματος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου UNION (Σερβίας) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ειδικότερα τις
διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 43,
2. την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13.3.2018 υπουργική
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών
ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της
αλλοδαπής» (Β΄ 972),
4. τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018
(Α΄ 102),
5. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195),
6. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83),
7. το π.δ. 85/31.5.2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α΄ 124),
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8. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος»
(Α΄189),
9. το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ (14η συνεδρίαση,
10.6.2021), κατά την οποία εγκρίθηκε το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου UΝΙΟΝ (Σερβίας) για εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής με συνεπίβλεψη,
10. τον κανονισμό εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ (Β΄4235/2019),
11. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και της Νομικής Σχολής
του Πανεπιστημίου UNION (Σερβίας),
12. το απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(35η συνεδρία, 29.7.2021),
13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του
Τμήματος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου UNION (Σερβίας) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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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.

*02055920112210004*

