
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 
(ΑΣΑ) της Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νή-
σων.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/
ΔΤΑΕΥ/Τ ΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/
16-11-2018 (Β’  5207) κοινής υπουργικής απόφα-
σης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής 
του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός 
και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 
5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94).

3 Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού 
προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος.

4 Κατανομή είκοσι επτά (27) εισακτέων σπουδα-
στών στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ. και εκατό (100) εισακτέων σπουδαστών στη 
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για το ακαδημαϊ-
κό έτος 2021-2022, του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/79191/1604 (1)
Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 

(ΑΣΑ) της Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. γ) της παρ. 2, του άρθρου 55, του ν. 4819/ 

2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των 
αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 
2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 
94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευ-
ασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και 
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξι-
κές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες 
ρυθμίσεις» (Α’ 129).

2. Την υπό στοιχεία Η.Π. 29407/3508/2002 κοινή 
υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την υγειονο-
μική ταφή αποβλήτων» (Β’ 1572).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Τα άρθρα 225-247 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση 
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης...» 
(Α’ 133).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Το π.δ. 4/2014 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συ-
ντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων» (Α’ 9).

7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκη-
σης» και ιδίως του άρθρου 111 «Οργανωτικές Διατάξεις 
Υπουργείων» (Α’ 133).

8. Το υπ’ αρ. 567/12.08.2021 έγγραφο του Περιφερει-
ακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων 
Νήσων ΑΕ (αρ. πρ. ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/76591/757/16.08.2021), 
με το οποίο ζητείται η κατά προτεραιότητα διάθεση 
80.000m3 χύδην αποτεθειμένων ΑΣΑ κατάντη της εγκα-
τάστασης ενδιάμεσης διαχείρισης και 10.000 τεμ. Δε-
ματοποιημένων ΑΣΑ, στους προκύψαντες διαθέσιμους 
κενούς χώρους και εφόσον υπάρχει υπολειπόμενη χω-
ρητικότητα του υπό αποκατάσταση ενοποιημένου ΧΥΤΑ 
Τεμπλονίου μέχρι την επίτευξη του προβλεπόμενου τελι-
κού απορριμματικού αναγλύφου βάση της εγκεκριμένης 
μελέτης αποκατάστασης και των σχεδίων αυτής.

9. Την υπ’ αρ. 87932/19/14.06.2019 (ΑΔΑ 6ΘΕΠΟΡ1Φ-
ΞΑΙ) ΑΕΠΟ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
υπ’ αρ. 56906/27-04-2020 (ΑΔΑ ΩΤ81ΟΡ1Φ-6ΝΕ) Απόφα-
ση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

10. Το γεγονός ότι στην Περιφερειακή Ενότητα της 
Κέρκυρας δεν υφίσταται χώρος υγειονομικής ταφής ο 
οποίος να δύναται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες διαχεί-
ρισης των αποβλήτων της.

11. Την ανάγκη αποτροπής της συσσώρευσης αποβλή-
των σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων και 
της υποβάθμισης και προστασίας του περιβάλλοντος 
καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας 
στην Περιφερειακή Ενότητα της Κέρκυρας.

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

Την κατά προτεραιότητα διάθεση 80.000m3 χύδην 
αποτεθειμένων ΑΣΑ κατάντη της εγκατάστασης ενδιάμε-
σης διαχείρισης και 10.000 Δεμάτων ΑΣΑ, στους προκύ-
ψαντες διαθέσιμους κενούς χώρους και εφόσον υπάρχει 
υπολειπόμενη χωρητικότητα του υπό αποκατάσταση 
ενοποιημένου ΧΥΤΑ Τεμπλονίου μέχρι την επίτευξη του 
προβλεπόμενου τελικού απορριμματικού αναγλύφου 
βάση της εγκεκριμένης μελέτης αποκατάστασης και των 
σχεδίων αυτής.

Η προσωρινή διαχείριση επιβάλλεται για λόγους δη-
μοσίου συμφέροντος προκειμένου να προστατευθεί η 
δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη συσσώρευση 
των απορριμμάτων και να πραγματοποιηθεί η διάθεση 
αυτών, η οποία δεν επιδέχεται αναβολή.

Ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων Ιονίων Νήσων ΑΕ υποχρεούται στη λήψη όλων 

των απαραίτητων τεχνικών και βέλτιστων προληπτικών 
μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης οποιασδήποτε πε-
ριβαλλοντικής βλάβης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διάθεσης αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Αυγούστου 2021

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   

Ι

 Αριθμ. οικ. 405371 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/

ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/

16-11-2018 (Β’ 5207) κοινής υπουργικής απόφα-

σης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής 

του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνι-

κός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες δι-

ατάξεις» (Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το 

άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 56Β του ν.  2725/1999 «Ερασιτεχνι-

κός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 121), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 5 του
ν. 4479/2017 «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94),

β) της περ. iv της παρ. 2ε  «Γενική Γραμματεία Αθλητι-
σμού» του άρθρου 27 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών» 
του ν. 1558/1985 (Α’ 137),

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

δ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

στ) της υπό στοιχεία Υ2/9-7-19 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901),

ζ) της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

η) της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/
29-7-2019 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» 
(Β’ 3099),
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θ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ι) της υπό στοιχεία Υ22/17-6-2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/
21902/2725/603/4-10-20 17 (Β’ 3568) κοινή υπουργική 
απόφαση περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής 
του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και 
επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), 
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 
(Α’ 94), καθώς και τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/
ΤΤΠΑΑΕ/422670/17340/2220/446/31-8-2018 (Β’ 3727), 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/Τ ΤΠΑΑΕ/583276/23085/
3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/
ΤΤΠΑΑΕ/458806/15961/2214/446/29-8-2019 (Β’ 3358) 
και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/448617/14219/1815/
274/20-8 -2020 (Β’ 3473) τροποποιήσεις αυτής.

3. Την υπ’ αρ. 387137/12-8-2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ. Πολιτισμού 
και Αθλητισμού.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την προθεσμία του άρθρου 2 της υπό 
στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/
3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207) κοινής υπουργικής από-
φασης έως 31-8-2022.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/
16-11-2018 (Β’ 5207) κοινή υπουργική απόφαση.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Προστασίας 
Υπουργός Οικονομικών του Πολίτη
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός Πολιτισμού Αναπληρωτής 
και Αθλητισμού Υπουργός Εσωτερικών
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΗΛ/69/12115 (3)
Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού 

προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 (Α’ 220), 

σύμφωνα με την οποία «ειδικά όρια ηλικίας που απαιτού-
νται από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων 
των προς πλήρωση θέσεων μπορεί να καθορίζονται με 
την οικεία προκήρυξη, μετά από γνώμη του οικείου φο-
ρέα και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

2. Το 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), το π.δ. 2/2021  
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’123).

3. Το υπ’ αρ. 75/07-04-2021 έγγραφο της Τράπεζας της 
Ελλάδος σχετικά με τον καθορισμό ανωτάτου ορίου ηλι-
κίας διορισμού.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού, για 
το προσωπικό τεχνικού κλάδου ειδικότητας ΔΕ Βιβλιο-
δετών της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω της ιδιάζουσας 
φύσης και των ιδιαιτεροτήτων των καθηκόντων του, το 
τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος.

Η αναγκαιότητα καθορισμού ανωτάτου ορίου ηλι-
κίας διορισμού, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της 
Τράπεζας της Ελλάδος, προκύπτει από το γεγονός ότι οι 
υπάλληλοι της εν λόγω ειδικότητας θα εργάζονται «σε 
ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον στις εγκαταστάσεις του 
Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών, σε 
υπόγειους χώρους με έντονο θόρυβο, θα πρέπει να δι-
αθέτουν αντοχή σε καταπόνηση, ευελιξία και δεξιότητα 
στις κινήσεις δεδομένου ότι θα χειρίζονται και θα εφοδι-
άζουν με δεσμίδες χαρτιού μεγάλου βάρους, καθ’ όλην 
τη διάρκεια της εργασίας τους μηχανές εκτύπωσης, κο-
πής, συσκευασίας και βιβλιοδεσίας βαρέως τύπου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Αυγούστου 2021

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./165/15443 (4)
Κατανομή είκοσι επτά (27) εισακτέων σπουδα-

στών στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.

ΑΚΤ. και εκατό (100) εισακτέων σπουδαστών στη 

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για το ακαδημα-

ϊκό έτος 2021-2022, του Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 

ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων...» 
(Α΄ 105) την παρ. 24 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 
(Α΄ 54) και το άρθρο 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

2. Το 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), το π.δ. 84/2019  
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
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κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α’ 123) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπ’ αρ. 42/30-09-2020 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψε-
ων έτους 2021», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
25/23.6.2021 όμοια πράξη.

4. Το υπ. αρ. 2421.6/55708/2021/30.07.2021 έγγραφο 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2
ου ν. 4765/2021 (Α’ 6).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή είκοσι επτά (27) σπουδαστών στη Σχο-
λή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εκατό (100) 
σπουδαστών στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, προερχόμενων εξ ιδιωτών 
μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, του Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Αυγούστου 2021

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

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