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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

3 Μαΐου 2022

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός αριθμού προσλαμβανομένων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου σε Περιφερειακές Ενότητες και Νήσους, περιοχών με επιπλέον μοριοδότηση και περιφερειών για ένταξη
στους επικουρικούς πίνακες.

2

Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €), της Ναυτιλιακής Εταιρείας ‘’SEAJETS’’ προς την Ελληνική Αστυνομία.

3

Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων
(ΑΣΑ) του Δήμου Παξών, Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6000/14/23-α’
(1)
Καθορισμός αριθμού προσλαμβανομένων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου σε Περιφερειακές Ενότητες και Νήσους, περιοχών με επιπλέον μοριοδότηση και περιφερειών για ένταξη
στους επικουρικούς πίνακες.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2622/1998 «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής
κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 138),
β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98)
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
γ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),

Αρ. Φύλλου 2155

δ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155) και
ε. της υπό στοιχεία 80/18.07.2019 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).
2. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./39/2160 από
21-04-2022 απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006
για έγκριση πρόσληψης διακοσίων πενήντα (250) Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στην Ελληνική
Αστυνομία.
3. Την υπό στοιχεία 8000/1/2022/34-β’/28.04.2022
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 24 παρ. 5
εδ. ε’ του ν. 4270/2014, Α’ 143, όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4484/2017, Α’ 110), από την
οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού Εξόδων
(Π/Υ) των ειδικών φορέων του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Ο αριθμός των Συνοριακών Φυλάκων που θα προσληφθούν για τη στελέχωση Υπηρεσιών Διαχείρισης
Μετανάστευσης και Συνοριακής Φύλαξης, των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών και τις
Υπηρεσίες Φύλαξης θεσμοθετημένων σημείων εισόδου εξόδου της επικράτειας, ιδίως αεροδρομίων, καθορίζεται
ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
Π.Ε. Έβρου
250
2. Οι περιοχές, για τις οποίες οι υποψήφιοι, που κατοικούν σε αυτές κατά την τελευταία διετία ή κατοικούσαν
από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου
έτους της ηλικίας τους, λαμβάνουν την πρόσθετη μοριοδότηση του δευτέρου εδαφίου της περ. γ’ της παρ. 1
του άρθρου 17 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), καθορίζονται
ανάλογα με την περιοχή στην οποία προκηρύσσονται
θέσεις, ως εξής:
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
Το σύνολο των περιοχών
της Π.Ε. Έβρου

Π.Ε. Έβρου

3. Οι περιοχές, για τις οποίες οι υποψήφιοι, που κατοικούν σε αυτές κατά την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στον διαγωνισμό με την ένταξή τους στον
επικουρικό πίνακα υποψηφίων, σύμφωνα με το έβδομο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2622/1998
(Α’ 138) και το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 6000/14/17-γ’ από
31-12-2019 Απόφασης του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη «Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων» (Β’ 4937), καθορίζονται
ανάλογα με την περιοχή στις οποίες προκηρύσσονται
θέσεις, ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
ΘΕΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Το σύνολο των Περιφερειών
Π.Ε. Έβρου
της Χώρας
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2022
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ι

(2)
Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €), της Ναυτιλιακής Εταιρείας ‘’SEAJETS’’ προς την Ελληνική Αστυνομία.
Με την υπό στοιχεία 9007/11/963-A/29.04.2022 απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
(Α’ 185), κατ’ εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων
496, 498 και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η δωρεά της
Ναυτιλιακής Εταιρείας ‘’SEAJETS’’ προς την Ελληνική
Αστυνομία και συγκεκριμένα προς τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, εκτιμώμενης αξίας δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €), που αφορά πενήντα επτά (57)
ζεύγη ελαστικών επισώτρων και την τοποθέτηση αυτών
σε ισάριθμες μοτοσικλέτες στο συνεργείο ΦΕΡΜΕΛΗ Γ. ΑΣΙΔΕΡΗΣ Ν. Ο.Ε..
Ο Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ
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Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/41406/724
(3)
Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων
(ΑΣΑ) του Δήμου Παξών, Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της 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 Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της
Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων
συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς
επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 129).
2. Τον ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 160).
3. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/
1846/2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4514).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 225-247 του ν. 4555/2018
(Α’ 133).
5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).
6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
7. Τα υπ’ αρ. 811/31.03.2022 και 894/06.04.2022
έγγραφα του Δήμου Παξών (αρ. πρ. ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/
31190/216/31.03.2022 και ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/33521/232/
06.04.2022 αντίστοιχα).
8. Το γεγονός ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας δεν υφίσταται Χώρος Υγειονομικής Ταφής ο οποίος
να δύναται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες διαχείρισης των
αποβλήτων της.
9. Την ανάγκη αποτροπής της συσσώρευσης αποβλήτων σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων και
της υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας στον Δήμο Παξών.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου Παξών, αποφασίζει:
Τη μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων
(ΑΣΑ) μέγιστης ποσότητας χιλίων πεντακοσίων τόνων
(1.500t) του Δήμου Παξών, στους νόμιμα λειτουργούντες Χώρους Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ) του Φορέα
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) “Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου”, στις
Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων και Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου.
Η προσωρινή διαχείριση επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να διευκολυνθεί η
αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Παξών και να προστατευτεί η δημόσια
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υγεία και το περιβάλλον από την συσσώρευση αποβλήτων σε ΧΑΔΑ.
Στους εν λόγω χώρους υγειονομικής ταφής αποδεκτά
θα γίνονται απόβλητα με κωδικό ΕΚΑ 20 03 01 “ανάμεικτα αστικά απόβλητα”.
Ο Δήμος Παξών υποχρεούται:
α. Να μεταφέρει τα ανωτέρω Αστικά Στερεά Απόβλητα
(ΑΣΑ) στους οριζόμενους στην παρούσα νόμιμα λειτουργούντες Χ.Υ.Τ., σύμφωνα με τον προγραμματισμό του
ΦΟΔΣΑ “Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας
Ηπείρου” και καταβάλλοντας το ισχύον τέλος χρήσης,
υποχρεουμένου του ΦΟΔΣΑ να τα αποδέχεται.

21293

β. Να τηρεί αρχείο με παραστατικά στοιχεία της μεταφοράς των αποβλήτων (έντυπα αναγνώρισης, ζυγολόγια, κ.λπ.) και να τα υποβάλλει όταν ζητηθούν από κάθε
αρμόδια υπηρεσία.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι
31.12.2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 27 Απριλίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

21294
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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.

*02021550305220004*

