
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ιδρύσεις Νηπιαγωγείων Δήμου Αθηναίων Σχολι-
κού έτους 2021-2022.

2 Τροποποίηση απόφασης Ίδρυσης Σχολής Προπο-
νητών ΜΟΥΑΙΤΑΙ, Γ’ κατηγορίας στην Αθήνα.

3 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπό 
στοιχεία Α14/οικ.17100/505/2020 με θέμα «Κα-
θορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την 
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτι-
κής χρήσης σε κατηγορίες προσώπων μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα» (Β’ 1129).

4 Λήψη απόφασης επί αιτήματος ιδιοκτητών ΤΑΞΙ, 
με έδρα το Δήμο Ζίτσας και του Δήμου Ζίτσας, για 
μερική τροποποίηση της ισχύουσας απόφασης 
του Π.Σ., όσον αφορά στον καθορισμό των εδρών 
ΤΑΞΙ.

5 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 267/29-1-2021 από-
φασης του Προέδρου της Εθνικής Πινακοθή-
κης - Μουσείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ με θέμα 
«Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις 
Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2021, καθ’ 
υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργα-
σίας για το μόνιμο προσωπικό του κλάδου Διοι-
κητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στην Εθνική 
Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Φ.10/ΜΑ/52285/Δ1 (1)
Ιδρύσεις Νηπιαγωγείων Δήμου Αθηναίων Σχολι-

κού έτους 2021-2022. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των παρ. 6 και 8 του άρθρου 3 και 

των παρ.  8, 10 και 13, 14 και 15 του άρθρου 4 του 

ν. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 167) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 
5 του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 «Μεταγραφές φοιτη-
τών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 «Για 
τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 101).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδι-
κοποιητικό π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4) Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

5) Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143) και ιδίως των άρθρων 22, 23, 24, 79 και 80 αυτού.

6) Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

7) Τις διατάξεις της παρ.  15 του άρθρου 59 του 
ν. 3966/2011 «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα-
ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"» (Α΄ 118) και 
λοιπές διατάξεις.

8) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4089/2012 «Κύρω-
ση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Μεταφορά 
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-13 (Α’ 171), μεταφο-
ρά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 206).

9) Την υπ’ αρ. 50025/26-9-2018 κοινή υπουργική από-
φαση «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις 
Περιφέρειες» (Β΄ 4217).

10) Τις διατάξεις της παρ.  5 του άρθρου 39 του 
ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νε-
ολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 24).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11) Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές 
των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής 
υπουργικής απόφασης υπ΄αρ. 46274/26-09-2014, 
Β΄ 2573)» (Β΄ 2857).

12) Τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν. 4512/2018 
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Με-
ταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προ-
σαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).

13) Τις διατάξεις της παρ. Θ υποπαρ. Θ2 του άρθρου 1 
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4127/2013» (Α΄ 107).

14) Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

15) Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

16) Τις διατάξεις του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α΄ 109).

17) Την υπό στοιχεία Φ.3/897/97652/Γ1/25-09-2006 
κοινή υπουργική απόφαση «Αριθμός μαθητών ανά Τάξη 
ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο» (Β΄ 1507).

18) Την υπό στοιχεία Φ.3/898/97657/Γ1/25-09-2006 
κοινή υπουργική απόφαση «Αριθμός μαθητών ανά Τμή-
μα στα Νηπιαγωγεία» (Β΄ 1507).

19) Την υπό στοιχεία Φ.12/622/129803/Γ1/16-11-2013 
κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση - συμπλήρω-
ση των υπό στοιχεία Φ.3/897/97652/Γ1/25-09-2006 και 
Φ.3/898/97657/Γ1/25-09-2006 (Β΄ 1507) κοινών υπουρ-
γικών αποφάσεων» (Β΄ 2451).

20) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).

21) Την υπ’ αρ. 85847/11-8-2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄  3375).

22) Την υπό στοιχεία Υ 70/2020 υπουργική απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

23) Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

24) Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

25) Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

26) Τις διατάξεις του π.δ. 02/2021 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

27) Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

28) Την υπ’ αρ. 25476/07-12-2020 εισήγηση της Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας.

29) Την εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκ-
παίδευσης Αττικής, όπως καταχωρίστηκε στο πληροφο-
ριακό σύστημα myschool.

30) Την υπ’ αρ. 729/2020 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

31) Τις με υπ΄αρ. 171657/18-12-2020 εισερχομένου 
του Υ.ΠΑΙ.Θ. πέντε (05) βεβαιώσεις ανάληψης Δαπάνης 
Λειτουργικών Εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας 
Εκπ/σης του Δήμου Αθηναίων.

32) Το υπ’ αρ. 70308/16-3-2021 έγγραφο του Δήμου 
Αθηναίων για την εκτίμηση της ετήσιας προκαλούμενης 
δαπάνης των προς ίδρυση Νηπιαγωγείων

33) Την υπ’ αρ. 282669/17-12-2020 βεβαίωση δέσμευ-
σης Οικονομικών Πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομι-
κών, Τμήματος Προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων.

34) Το υπό στοιχεία ΥΣ.1911/Β9/Φ17/167/12-3-2021 
έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού Δημοσίων Επεν-
δύσεων, Τμήματος Α’ Κατάρτισης ΠΔΕ για τον εξοπλισμό 
των προς ίδρυση Νηπιαγωγείων.

35) Την υπό στοιχεία  Φ.1/Γ/648/173058/Β1/21-12-2020 
βεβαίωση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού 
και ΜΠΔΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
το υπ΄αρ. 070308/16-3-2021 έγγραφο του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και το υπό στοιχεία Υ.Σ. 
1911/Β9/Φ17/167/12-3-2021 έγγραφο της ΓΔΟΥ του 
ανωτέρω Υπουργείου.

36) Α) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται επιπρόσθετη δαπάνη συνολικού ύψους 9.000,00 € σε 
βάρος των πιστώσεων της Ομάδας των ΑΛΕ της μείζονος 
κατηγορίας 21 του Ε.Φ. 1019- 206-0000000 του Προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
οικονομικού έτους 2021. Για καθένα από τα επόμενα οι-
κονομικά έτη, προκαλείται δαπάνη ύψους 27.000,00 € 
από το επίδομα ευθύνης των Διευθυντών των εν λόγω 
σχολικών μονάδων.

Για το οικονομικό έτος 2021, οι πιστώσεις για την ανω-
τέρω προκαλούμενη δαπάνη έχουν δεσμευτεί με την 
υπό στοιχεία 170108/Β3/16-12-2020 απόφαση (ΑΔΑ: 
ΩΨΧΞ46ΜΤΛΗ-ΚΙΕ), ενώ για καθένα από τα επόμενα 
έτη θα γίνεται πρόβλεψη στους αντίστοιχους προϋπο-
λογισμούς.

Β) Οι λειτουργικές δαπάνες των υπό ίδρυση Νη-
πιαγωγείων ύψους 49.400,00 € περίπου ετησίως, θα 
αντιμετωπισθούν με την εγγραφή αντίστοιχης πίστω-
σης στους ΚΑΠ του οικείου Δήμου (Κ.Α.Ε. 6711.001 
Φ.0 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου 
Αθηναίων).

Γ) Η δαπάνη ύψους 4.216.000,00 € για την προμήθεια 
προκατασκευασμένων αιθουσών για τη δίχρονη προ-
σχολική αγωγή του Δήμου Αθηναίων για τα αναφερό-
μενα νηπιαγωγεία καθώς και ο εξοπλισμός αυτών θα 
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του εθνικού σκέλους 
δημοσίων επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και συγκεκριμένα 
από τη ΣΑΕ047, δυνάμει του υπ΄αρ. 220 του ν. 4610/2019. 
(Ενάριθμα 2020ΣΕ04700053, 2020ΣΕ04700054, 
2020ΣΕ04700055 και 2020ΣΕ04700056) (ΑΔΑ: 9ΝΩ-
Ε46ΜΤΛΡ-Κ53), αποφασίζουμε:

Α) Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2021-2022 τα πα-
ρακάτω Νηπιαγωγεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Αττικής, ως ακολούθως:
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Α/Α
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

1.  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α’ ΑΘΗΝΑΣ  150ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  4/θ

2. ΑΤΤΙΚΗΣ  Α’ ΑΘΗΝΑΣ  151ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  4/θ

3. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 152ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4/θ

4. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 153ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4/θ

5. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 154ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4/θ

6. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 155ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4/θ

7. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 156ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2/θ

8. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 157ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2/θ

9. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 158ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3/θ

Στα παραπάνω Νηπιαγωγεία θα δοθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών όταν λειτουργήσουν οι σχολικές 
μονάδες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 12 Μαΐου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Υφυπουργός  Υφυπουργός
Οικονομικών  Ανάπτυξης και Επενδύσεων Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

    Ι 

 Αριθμ. 206874 (2)
Τροποποίηση απόφασης Ίδρυσης Σχολής Προπονητών ΜΟΥΑΙΤΑΙ, Γ’ κατηγορίας στην Αθήνα. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 109 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. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες δια-

τάξεις» (Α’ 121), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Τ., Αναμόρφωση Οργανισμού το Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 163) και, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4726/2020 «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των 
αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, 
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 181).

γ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).
2. Την από 30/04/2021 επιστολή του Διευθυντή Σπουδών της σχολής Κόλλια.
3. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-

φασίζουμε:
Τροποποιείται η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/238852/7760/3612/1096 (Β΄ 2732/2019) απόφαση του 

Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕ
Α/252806/7122/3348/1061/29.5.2020 (Β΄ 2320) απόφαση, ως προς το άρθρο 3 «Πρόγραμμα σπουδών», αυξάνοντας 
τη δυνατότητα υλοποίησης μέρους του διδακτικού αντικείμενου με εξ αποστάσεως εκπαίδευση έως 60%, αντί του 
έως 50% που όριζε η προαναφερόμενη απόφαση.

Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2021

 Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ
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    Αριθμ. 121933 (3)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπό 

στοιχεία Α14/οικ.17100/505/2020 με θέμα «Κα-

θορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την 

χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιω-

τικής χρήσης σε κατηγορίες προσώπων μη κερ-

δοσκοπικού χαρακτήρα» (Β’ 1129).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Έχοντας υπόψιν:
1. Την παρ. 12 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968, όπως 

κωδικοποιήθηκε με το β.δ. 281/1973 «Περί κωδικο-
ποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων του ν.δ. 
49/1968 "περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορ-
τηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως" και 
των τροποποιητικών και συμπληρωματικών αυτού 
ν. 833/1971 και 1268/1972» (Α’ 84), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 29 του ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και 
εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, 
ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 30).

2. Την υπουργική απόφαση υπό στοιχεία Α14/
οικ.17100/505/2020 με θέμα «Καθορισμός προϋπο-
θέσεων και διαδικασίας για την χορήγηση άδειας κυ-
κλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης σε κατηγορίες 
προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β’ 1129).

3. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
σης του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

4. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

5. 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).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/77752/ΦΝ459/
2019 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδο-
μών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφα-
λογιάννη» (Β’ 3058).

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

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

10. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

11. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 184).

12. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποι-
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

13. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία  

Α14/οικ.17100/505/2020 με θέμα «Καθορισμός προϋ-
ποθέσεων και διαδικασίας για την χορήγηση άδειας κυ-
κλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης σε κατηγο ρίες 
προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β’ 1129) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
1. Άδειες κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων κάθε κα-

τηγορίας (φορτηγά, αρθρωτά, συρμοί) με ΜΑΜΦΟ 
άνω των 8 χιλιάδων (8.000) χιλιογράμμων χορηγούνται 
από τις υπηρεσίες μεταφορών των Περιφερειών της 
Χώρας:

α. σε Εθελοντικές Οργανώσεις ενταγμένες στο Μη-
τρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστα σίας, 
για την εξυπηρέτηση σκοπών πολιτικής προστασίας, 

β. σε ιστιοπλοϊκούς ομίλους, μέλη της ομοσπονδίας 
αθλητικών σωματείων ιστιοπλοΐας, για μεταφορά σκα-
φών του ομίλου ή των μελών του,

γ. σε ιππικούς ομίλους, μέλη της ομοσπονδίας αθλητι-
κών σωματείων ιππικών αθλημάτων, που διαθέτουν δέκα 
τουλάχιστον άλογα, για τη μεταφορά αλόγων του ομίλου 
ή των μελών του ή σε μέλη αυτών που είναι αθλητές-
ιππείς και ιδιοκτήτες πέντε τουλάχιστον αλόγων, για τη 
μεταφορά ιδιόκτητων αλόγων.

δ. σε Ιερές Μονές.
2. Για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στα πρόσω-

πα αυτού του άρθρου υποβάλλονται στην κατά τόπον 
αρμόδια υπηρεσία μεταφορών της Περιφέρειας τα εξής 
δικαιολογητικά:

α. Αίτηση από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, νομίμως 
εκπροσωπούμενο, στην οποία αναφέρεται το μεταφορι-
κό έργο που θα εξυπηρετεί το ΦΙΧ αυτοκίνητο.

β. Τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει κατά περίπτω-
ση η νόμιμη σύσταση, ο σκοπός και η εκπροσώπηση του 
νομικού προσώπου.

γ. Για τις Εθελοντικές Οργανώσεις ενταγμένες στο Μη-
τρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, 
βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώ-
σεων Πολιτικής Προστασίας.

δ. Για τους ιστιοπλοϊκούς ομίλους:
αα. βεβαίωση εγγραφής στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή 

Ομοσπονδία και
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ββ. βεβαίωση αθλητικής αναγνώρισης από τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού. 

ε. Για τους ιππικούς ομίλους:
αα. βεβαίωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας 

(ΕΟΙ) από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του ιππικού 
ομίλου στην ΕΟΙ και ο αριθμός των ενεργών αθλητικών 
ίππων που έχει στη δύναμή του και

ββ. βεβαίωση αθλητικής αναγνώρισης από τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού.

στ. Για τους αθλητές-ιππείς, βεβαίωση της ΕΟΙ από την 
οποία να προκύπτει ότι ο αθλητής είναι εγγεγραμμένος 
στο μητρώο αθλητών της ομοσπονδίας, ότι είναι ενερ-
γός αθλητής, ο ιππικός όμιλος στη δύναμη του οποίου 
ανήκει και ο αριθμός των ιδιόκτητων ενεργών αθλητικών 
ίππων του αθλητή που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο 
της ΕΟΙ.

ζ. Για τις Ιερές Μονές, η αίτηση της περίπτωσης α’.»

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

 Παπάγου, 10 Μαΐου 2021

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

 Ι

   Αριθμ. απόφ. 6/12/26-4-2021 (4) 
Λήψη απόφασης επί αιτήματος ιδιοκτητών ΤΑΞΙ, 

με έδρα το Δήμο Ζίτσας και του Δήμου Ζίτσας, 

για μερική τροποποίηση της ισχύουσας απόφα-

σης του Π.Σ., όσον αφορά στον καθορισμό των 

εδρών ΤΑΞΙ .

 ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (π.δ. 140/
2010 - Α’ 233), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ΄αρ. 
202855/27-12-2016 (Β΄ 4400) και 163473/24-10-2017 
(Β΄ 3878), αποφάσεις του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον υπ΄αρ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό 
λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέ-
δωσε ο Υπουργός Εσωτερικών και δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄2938).

4. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων 
’Έργων κι άλλες διατάξεις» (Α’ 82), όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει.

5. Την υπ’ αρ. 8/36/25-7-2012 (Β΄ 2393), απόφαση του 
«Περί καθορισμού των εδρών - διοικητικών μονάδων 

ΤΑΞΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του 
ν. 4070/2012 (Α’ 82)», στην Περιφέρεια Ηπείρου, όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 6/51/07-09-2016 (Β΄  3290) 
και 9/49/17-9-2018 (Β΄ 1232), όμοιες της.

6. Την επί του θέματος εισήγηση του Εκτελεστικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, Δημ. Σιώλου, όπως 
κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 20284/343/
15-2-2021) (συνημμένα με α/α: 12 στο φάκελο 1/2021 
συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), και 
στην οποία διαλαμβάνονται τα κάτωθι:

«... Προοίμιο - ισχύον πλαίσιο
- Με την υπ’ αρ. 8/36/25-7-2012 απόφαση (πρώτη, 

κύρια απόφαση του Π.Σ. σε εφαρμογή του ισχύοντος 
νόμου), που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 2393/2012, το Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο προέβη σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 83 ν. 4070/2012, στον καθορισμό των εδρών - 
διοικητικών μονάδων TAXI σόλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας 
Ηπείρου (κατά την πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ και του 
Διοικητικού Δικαστηρίου, η σχετική απόφαση του Π.Σ. 
περί καθορισμού των εδρών, θεωρείται ότι αποτελεί 
απόφαση σώρευσης ατομικών διοικητικών πράξεων, 
ήτοι ατομικών πράξεων που αφορούν κάδε επιμέρους 
διοικητική έδρα που ορίζεται ως έδρα λειτουργίας TAXI). 
Επισημαίνεται δε ως προς τον ως άνω καθορισμό των 
εδρών TAXI, ότι σύμφωνα με τον ν. 4070/2012 (Α’ 82) και 
τις ερμηνευτικές και διευκρινιστικές εγκυκλίους που αρ-
μοδίου Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων που έχουν 
εκδοθεί για την εφαρμογή του ως άνω Νόμου, όπως σή-
μερα ισχύει, ορίζεται ότι, ως έδρα TAXI, που αποτελεί 
την διοικητική μονάδα για την εξυπηρέτηση της οποίας 
δίδεται το δικαίωμα κυκλοφορίας αυτοκινήτου, νοού-
νται τα Τοπικά Διαμερίσματα που καθορίστηκαν με τον 
ν. 2539/1997 (Α’  244), σε συνδυασμό με την παρ. 4 του 
άρθρου 2 του ν. 3463/2006 (Α’ 114). Δηλαδή, με βάση 
τις διατάξεις του ως άνω νόμου, η Ελληνική Επικράτεια 
διαιρείται σε έδρες - διοικητικές μονάδες, όπως αυτές 
ορίζονται ως άνω, ήτοι τα Τοπικά Διαμερίσματα που κα-
θορίστηκαν με τον ν. 2539/1997 (Α’ 244), σε συνδυασμό 
με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) 
«Πρόγραμμα Καποδίστριας», είτε σε αυτές εδρεύει ΕΔΧ, 
είτε όχι (εν δυνάμει διοικητικές μονάδες - έδρες κυκλο-
φορίας TAXI) και επίσης σε έδρες - ενιαίες διοικητικές 
μονάδες, που δεν αφορά την περίπτωση μας, αφού ανα-
φέρεται αποκλειστικά και μόνο στην Περιφέρεια Αττικής 
και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Με δε την παρ.  3 του άρθρου 83 του ως άνω 
ν. 4070/2012 ορίζεται ότι «με απόφαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου, καθορίζονται οι έδρες οι οποίες 
είναι δυνατόν να προκύψουν από συνένωση των υφι-
στάμενων όμορων εδρών της ίδιας Περιφερειακής 
Ενότητας ή της διατηρήσεως των εδρών ως αυτές ορί-
ζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου». 
Περαιτέρω:

- Από το χρόνο ρύθμισης των εδρών με βάση την ως 
άνω απόφαση του Π.Σ., από το ίδιο όργανο και κατά με-
ρική τροποποίηση του περιεχομένου της ως άνω κύριας 
απόφασης του, μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί οι παρακάτω 
αποφάσεις: α) η υπ’ αρ. 6/51/7-9-2016 απόφαση Π.Σ., που 
δημοσιεύθηκε στο Β΄ 3290/2012, απολύτως σχετική με 
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το υπό συζήτηση θέμα της ημερήσιας διάταξης, με το πε-
ριεχόμενο της οποίας, «τροποποιείται μερικώς η ως άνω 
αρχική απόφαση του Π.Σ. και ειδικότερα όσον αφορά την 
Π.Ε. Ιωαννίνων. Ορίζεται η Ελεούσα αντί της Κληματιάς, 
ως ενιαία έδρα, των υφιστάμενων και συνενωθέντων με 
την ως άνω απόφαση του Π.Σ., εδρών του Δήμου Ζίτσας, 
ήτοι του Δ.Δ. Κληματιάς, Δ.Δ. Βουτσαρά, Δ.Δ. Ραδοβιζί-
ου και Δ.Δ. Βροσίνας, όπως και των υπολοίπων Δ.Δ. του 
Δήμου Ζίτσας, που αναφέρονται στην ίδια απόφαση. 
Κατά τα λοιπά παραμένει αμετάβλητη η ως άνω απόφα-
ση του Π.Σ. όσον αφορά την Π.Ε. Ιωαννίνων και για τις 
λοιπές ρυθμίσεις αυτής» και β) η υπ΄αρ. 9/49/17-9-2018 
απόφαση Π.Σ. που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 1232/2019, με 
το περιεχόμενο της οποίας το Π.Σ. «γνωμοδοτεί θετικά 
επί των κατατεθειμένων αιτημάτων του συνεταιρισμού 
ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. Π.Ε. Άρτας «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΣΥΝ.Π.Ε.» και του «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙ 
ΑΡΤΑΣ» και αποφασίζει την συνένωση των όμορων 
Ενιαίων Διοικητικών Μονάδων - Εδρών Ε.Δ.Χ. της Π.Ε. 
Άρτας και ειδικότερα την συνένωση της υφιστάμενης 
έδρας -ενιαίας διοικητικής μονάδας της Ράχης με αυτή 
της υφιστάμενης έδρας - διοικητικής μονάδας της Άρτας 
και επίσης με την ίδια απόφαση, προστίθεται η Τ.Κ Με-
λισσουργών στις διοικητικές μονάδες - έδρες των Ε.Δ.Χ. 
της Π.Ε. Άρτας, η οποία εκ παραδρομής δεν συμπεριλή-
φθηκε σχετικά.

Να επισημανθεί, ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 
διάφορα αιτήματα μερικής τροποποίησης της ως άνω 
αρχικής απόφασης του Π.Σ. όσον αφορά επιμέρους πε-
ριπτώσεις εδρών στις Π.Ε. Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και 
Πρέβεζας και μάλιστα σε ορισμένες των περιπτώσεων, 
με την υποβολή σχετικής απόφασης του οικείου Δήμου, 
που αιτούνται ή συναινούν στην σχετική τροποποίηση. 
Ειδικότερα, να υπομνήσω ότι παραμένει σε εκκρεμότητα 
προς λήψη σχετικής απόφασης, αφού το θέμα έχει εγ-
γραφεί προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, αλλά έχει 
αναβληθεί από το Π.Σ. η λήψη απόφασης, το αίτημα της 
συνένωσης σε ενιαία έδρα, στο Δήμο Φιλιατών, θέμα για 
το οποίο ο ίδιος Δήμος Φιλιατών με την υπ’ αρ. 5/2015 
απόφαση του Δ.Σ. υποστηρίζει και γνωμοδοτεί θετικά 
υπέρ του αιτήματος των ενδιαφερομένων.

Προτάσεις επί του συζητούμενου δέματος
- Ο Δήμος Ζίτσας, με σχετικό έγγραφο του (υπ’ αρ. 

15533/2020 έγγραφο), που απευθύνεται προς την Πε-
ριφέρεια Ηπείρου και το Περιφερειακό Συμβούλιο, ανα-
φερόμενος και επισυνάπτοντας σχετικό αίτημα που έχει 
κατατεθεί στον ίδιο Δήμο από τους αδειούχους ΤΑΞΙ 
που υπάγονται σ’αυτόν (Δήμο Ζίτσας, με έδρα την Ελε-
ούσα) και με το οποίο ζητούν την ενοποίηση της ως άνω 
ενιαίας διοικητικής μονάδος- έδρας, με την έδρα των 
Ιωαννίνων και επίσης την ληφθείσα σχετικά με το ίδιο 
θέμα, υπ’ αρ. 225/2015 απόφαση του Δημοτικού του 
Συμβουλίου, αιτείται την συζήτηση του θέματος από 
το Π.Σ. και την αποδοχή του αιτήματος των ως άνω αι-
τούντων ενδιαφερομένων. Παρόμοιο αίτημα έχει υπο-
βληθεί από τους ως άνω αδειούχους ΤΑΞΙ του Δήμου 
Ζίτσας και στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου. 
Περαιτέρω:

- Είναι γεγονός ότι ο καθορισμός των εδρών, όπως 
ορίστηκε με την ως άνω αρχική απόφαση του Π.Σ. όσον 
αφορά το Δήμο Ζίτσας και τα Δημοτικά Διαμερίσματα 
που υπάγονται σ’ αυτόν, ήτοι με διάσπαση αυτών και με 
υπαγωγή των περισσοτέρων δημοτικών διαμερισμά-
των (των Δ.Δ. των πρώην Δήμων Εκάλης και Πασσαρώ-
νος, 23 εν συνόλω), στην διοικητική μονάδα -έδρα των 
Ιωαννίνων και όλων των υπολοίπων, όπως παραπάνω 
αναφέρονται, σε άλλη μία διοικητική μονάδα - έδρα, 
την Κληματιά, δημιούργησε σχετική ανισορροπία, σύγ-
χυση και προβλήματα όσον αφορά τον ως άνω Δήμο 
και την εξυπηρέτηση των αναγκών του. Τα προβλήματα 
που προέκυψαν, επιχείρησε να άρει και διορθώσει η ως 
άνω απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (η υπ’ αρ. 
6/51/7-9-2016 απόφαση Π.Σ.), με την οποία ορίστηκε 
ως έδρα των άνω αδειούχων ΤΑΞΙ του Δήμου Ζίτσας, 
η Ελεούσα. Να αναφερθεί χαρακτηριστικά ότι, πριν τον 
ορισμό της Ελεούσας ως έδρας των ως άνω ΤΑΞΙ του 
Δήμου Ζίτσας, Ελεούσα που είναι το διοικητικό κέντρο 
και όχι μόνο του ίδιου Δήμου, τα ως άνω ΤΑΞΙ δεν μπο-
ρούσαν να σταθμεύσουν στην Ελεούσα για την εξυπη-
ρέτηση κατοίκων που προσέρχονταν ή μετακινούνταν 
προς ή από Δήμο και το διοικητικό του κέντρο, αφού το 
Δ.Δ. Ελεούσας μέχρι και σήμερα υπάγεται στην ενιαία 
διοικητική μονάδα - έδρα των Ιωαννίνων.

Παρόλα αυτά όμως, μερικώς επιλύθηκαν τελικά τα 
σχετικά προβλήματα και η προκύπτουσα εξ αντικειμέ-
νου αντινομία, με την ως άνω απόφαση του Π.Σ., που 
προέβη σε μερική τροποποίηση της αρχικής του από-
φασης όσον αφορά τον καθορισμό της Ελεούσας ως 
έδρας των ως άνω αδειούχων ΤΑΞΙ και παράλληλα, με 
ήδη το Δ.Δ. της Ελεούσας, όπως και τα ως άνω Δ.Δ. του 
ίδιου Δήμου Ζίτσας (23 εν συνόλω των πρώην Δήμων 
Εκάλης και Πασσαρώνος), να υπάγονται στην έδρα των 
Ιωαννίνων, με επακόλουθο, προκληθείσες διενέξεις και 
προβλήματα όσον αφορά την χωρική άσκηση των σχε-
τικών δικαιωμάτων των δύο όμορων εδρών, την ισχύ 
και τον επιμέρους καθορισμό των περιμετρικών ζωνών 
(ταρίφες) και εν γένει την εξυπηρέτηση των κατοίκων, 
μετακινούμενων, κ.λπ.

- Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το δεδομέ-
νο ότι ο Δήμος Ζίτσας, ως αυτοτελής και ένας από τους 
πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους Δήμους της Π.Ε. Ιω-
αννίνων, με πλήθος δραστηριοτήτων και αναγκών, απο-
τελεί παράλληλα και κατά το μεγαλύτερο του περιαστική 
περιοχή των Ιωαννίνων, πρόταση και εισήγηση μου είναι 
επί των υποβληθέντων αιτημάτων και προς την κατεύ-
θυνση της οριστικής επίλυσης του όλου ζητήματος, να 
συνενωθούν σε μία ενιαία διοικητική μονάδα - έδρα, τα 
Ιωάννινα, οι υφιστάμενες έδρες του Δήμου Ζίτσας και 
των Ιωαννιτών, με αντίστοιχη τροποποίηση της ως άνω 
απόφασης του Π.Σ.

Με την ως άνω ρύθμιση (ενοποίηση των εδρών Δ. Ζί-
τσας και Δ. Ιωαννιτών), έχω την πεποίθηση ότι θα εξυ-
πηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες των κατοίκων και της 
εν γένει περιοχής των ως άνω Δήμων.

Τυχόν ρύθμιση του ίδιου θέματος, με περιεχόμενο 
την απόσπαση όλων των Δ.Δ. του Δήμου Ζίτσας και τον 
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καθορισμό τους ως ενιαίας διοικητικής μονάδος - έδρας 
του ομωνύμου Δήμου, με έδρα την Ελεούσα, όπως σε 
διάφορα χρονικά στάδια αποτελούσε αίτημα του ίδιου 
Δήμου, εκτιμώ ότι δεν μπορεί να ισχύσει, θα είναι σε 
βάρος των εξυπηρετούμενων κατοίκων όλης της ευ-
ρύτερης περιοχής και των δραστηριοτήτων της και με 
σχετική επιβάρυνση του κομίστρου, ενόψει μάλιστα 
των ως άνω πραγματικών δεδομένων και χαρακτηριστι-
κών, που είναι αδιαμφισβήτητα και κυρίως, ότι ο Δήμος 
Ζίτσας, είναι απολύτως περιαστικός κατά το μεγαλύτε-
ρο και ουσιαστικότερο μέρος του με τα Ιωάννινα και 
συνδέεται απόλυτα με την ίδια διοικητική μονάδα των 
Ιωαννίνων».

Περαιτέρω, ο εισηγητής του θέματος, Εκτελεστικός 
Γραμματέας Σιώλος, πρότεινε συμπληρωματικά, ώστε 
να συμπεριληφθεί ως περιεχόμενο στην απόφαση του 
Π.Σ., που θα ληφθεί νια το ίδιο θέμα, να αποδεχθεί το Π.Σ. 
από σήμερα, ότι προϋποθέσεις συνένωσης εδρών ΤΑΞΙ 
με την έδρα των Ιωαννίνων, συντρέχουν μόνο για την πε-
ρίπτωση του όμορου Δήμου Ζίτσας και της αντίστοιχης 
διοικητικής μονάδας - έδρας, που έχει τα ως άνω χαρα-
κτηριστικά (περιαστικότητα, αεροδρόμιο που εκτείνεται 
στις εδαφικές περιφέρειες και του Δήμου Ζίτσας και του 
Δήμου Ιωαννίνων, ΒΙ.ΠΕ. κ.λπ.) και με κανένα άλλο όμορο 
Δήμο της Π.Ε. Ιωαννίνων.

7. Τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των συλλογι-
κών φορέων ΤΑΞΙ, όπως κατατέθηκαν στο Συμβούλιο 
(υπό στοιχεία Π.Σ.34363/580/12-3-2021 και 34384/581/
12-3-2021) (συνημμένα με α/α:13 και 14, αντίστοιχα, 
στο φάκελο 1/2021 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα 
θέματα του Π.Σ.)

8. Την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη, που πρότεινε 
να γίνει αποδεκτή η προτεινόμενη εισήγηση, για τους 
λόγους που αναφέρονται σε αυτή

9. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων 
και μελών του Π.Σ.,  αποφασίζουμε:

Α. Τη συνένωση σε μία ενιαία διοικητική μονάδα - έδρα 
ΤΑΞΙ, τα Ιωάννινα, των υφιστάμενων εδρών του Δήμου 
Ζίτσας και των Ιωαννιτών.

Με την ως άνω συνένωση, (ενοποίηση των εδρών ΤΑΞΙ 
Δ. Ζίτσας και Δ. Ιωαννιτών), θα εξυπηρετούνται καλύτερα 
οι ανάγκες των κατοίκων και της εν γένει περιοχής των 
ως άνω Δήμων, αφού ο Δήμος Ζίτσας, είναι απολύτως 
περιαστικός κατά το μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο 
μέρος του με τα Ιωάννινα και συνδέεται απόλυτα με την 
ίδια διοικητική μονάδα των Ιωαννίνων.

Β. Την τροποποίηση της υπ’  αρ. 8/36/25-7-2018 
«Περί καθορισμού των εδρών - διοικητικών μονάδων 
ΤΑΞΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του 
ν. 4070/2012 (Α’ 82)» (Β΄ 2393/2012) αρχική απόφασής 
του, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 6/51/07-09-2016
(Β΄ 3290) και 9/49/17-9-2018 (Β΄ 1232), όμοιες της, με τη 
συνένωση σε μία ενιαία διοικητική μονάδα - έδρα ΤΑΞΙ, 
τα Ιωάννινα, των υφιστάμενων εδρών του Δήμου Ζίτσας 
και των Ιωαννιτών.

Γ. Προϋποθέσεις συνένωσης εδρών ΤΑΞΙ με την έδρα 
των Ιωαννίνων, συντρέχουν μόνο για την περίπτωση του 
όμορου Δήμου Ζίτσας και της αντίστοιχης διοικητικής 

μονάδας - έδρας, που έχει τα ως άνω χαρακτηριστικά 
(περιαστικότητα, αεροδρόμιο που εκτείνεται στις εδα-
φικές περιφέρειες και του Δήμου Ζίτσας και του Δήμου 
Ιωαννίνων, ΒΙ.ΠΕ. κ.λπ.) και με κανένα άλλο όμορο Δήμο 
της Π.Ε. Ιωαννίνων.

Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ΄αρ. 8/36/
25-7-2012 (Β΄ 2393) απόφαση του Π.Σ., όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με τις υπ΄αρ. 6/51/07-09-2016 (Β΄ 3290) 
και 9/49/17-9-2018 (Β΄ 1232/2019), όμοιές της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ

Ι

    Αριθμ. 1055 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 267/29-1-2021 απόφα-

σης του Προέδρου της Εθνικής Πινακοθήκης - 

Μουσείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ με θέμα 

«Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις 

Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2021, καθ’ 

υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργα-

σίας για το μόνιμο προσωπικό του κλάδου Διοι-

κητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στην Εθνική 

Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου». 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ - 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του ν. 1079/1980 «Περί Οργανισμού και Λειτουργίας 

της ΕΠΜΑΣ» (Α΄ 239).
β) Της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2819/2000 «Ίδρυση 

Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε." προστασία Ολυ-
μπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 84), δια του οποίου ορίζεται ότι για την εξυπηρέτηση 
του κοινού τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί χώροι, οι Συλ-
λογές, οι πινακοθήκες που ανήκουν ή εποπτεύονται από 
το Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν και φυλάσσονται 
σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο προσωπικό ανά 
κλάδο ή ειδικότητα κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες

γ) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176).

δ) Της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 «Ρυθ-
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

ε) Της κοινής υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία 
ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31-05-89 «Ρύθμιση θεμάτων του 
Υπουργείου Πολιτισμού», η οποία κυρώθηκε με το άρ-
θρο 11 του ν. 1881/1990 (Α΄ 42) και συμπληρώθηκε από 
τις διατάξεις των εδ.γ-δδ της παρ. 8 του άρθρου 7 του 
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ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις της Πολιτιστι-
κής ανάπτυξης» (Α΄ 271).

στ) Του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114).
ζ) Της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ158406/

14679/13863/1084/01-06-2017 (ΑΔΑ: 60ΥΒ4653Π4-
82Μ), απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, που δημοσιεύθηκε στο ΥΟΔΔ 267 που αφορά 
στο διορισμό του Δ.Σ. της ΕΠΜΑΣ

η) Την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΜΑΣ, κατά τη συνε-
δρίαση της 13ης Ιουνίου 2017, που αφορά στην εκλογή 
Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΔΣ της ΕΠΜΑΣ

2) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλεί-
ται δαπάνη ύψους 4.249,92 ευρώ, για το προσωπικό της 
παρ. 1 της παρούσας που θα βαρύνει τον προϋπολογι-
σμό εξόδων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(ΑΛΕ 2120202001), και μετά από ισόποση μείωση του 
προϋπολογισμού της ΕΠΜΑΣ, σύμφωνα με το υπ΄αρ. 
740008/18-01-2021 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, σε απάντηση του υπ΄αρ. 3190/
24-12-2020 εγγράφου της ΕΠΜΑΣ

3) Την υπ’ αρ. 35292/28-01-2021 (ΑΔΑ: 6Ι7Χ4653Π4-
2Ο8), απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά στη 
δέσμευση πίστωσης, σε βάρος του Προϋπολογισμού 
Εξόδων του ΥΠ.ΠΟ.Α. και μετά από ισόποση μείωση 
του Προϋπολογισμού της ΕΠΜΑΣ, για την αποζημίωση 
απασχόλησης Κατά Κυριακές και Εξαιρέσιμες του προ-
σωπικού της παρ. 1.

4) Την υπ’ αρ. 267/29-1-2021 απόφαση του Προέδρου 
του Δ.Σ. της ΕΠΜΑΣ με το ίδιο θέμα, η οποία τροποποι-
είται με την παρούσα ως προς τον αριθμό των αναφε-
ρόμενων υπαλλήλων και το ύψος της σχετικής δαπάνης, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε σε 16 ώρες τον μήνα την απασχόληση 
κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες του έτους 2021, 
καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργα-
σίας τεσσάρων (4) μονίμων υπαλλήλων, του κλάδου ΔΕ 
Διοικητικού - Οικονομικού, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα 
ελεγκτή εισόδου και διάθεσης εντύπων στα πωλητήρια 
της ΕΠΜΑΣ που πλαισιώνουν την παρουσίαση των εκ-
θέσεων έργων τέχνης.

2. Η ωριαία αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. Α3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

3. Αρμόδιοι για την διαπίστωση πραγματικής παρο-
χής της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά την 
υπηρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Απριλίου 2021
Ο Πρόεδρος 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΟΤΣΟΣ   

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