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Θέμα:
Σχετ.:

Κοινοποίηση υ.α. αριθμ. 121933/2021 (Β’ 2085) - Χορήγηση άδειας ΦΙΧ άνω των
8 τόνων σε μη κερδοσκοπικά πρόσωπα
Η αριθμ. Α14/οικ.22635/697/7-4-2020 (ΩΡ1Δ465ΧΘΞ-ΚΕΟ) εγκύκλιος

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υ.α. αριθμ. 121933/2021 (Β’ 2085), η οποία
τροποποιεί το άρθρο 2 της υ.α. αριθμ. Α14/οικ.17100/505/2020 (Β’ 1129) και προσθέτει τις Ιερές
Μονές στα μη κερδοσκοπικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ
μ.β. άνω των 8 τόνων απευθείας από τις Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών.
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης.
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ιδρύσεις Νηπιαγωγείων Δήμου Αθηναίων Σχολικού έτους 2021-2022.

2

Τροποποίηση απόφασης Ίδρυσης Σχολής Προπονητών ΜΟΥΑΙΤΑΙ, Γ’ κατηγορίας στην Αθήνα.

3

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπό
στοιχεία Α14/οικ.17100/505/2020 με θέμα «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης σε κατηγορίες προσώπων μη κερδοσκοπικού 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 απόφασης 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 εργασίας για το μόνιμο προσωπικό του κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στην Εθνική
Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.10/ΜΑ/52285/Δ1
(1)
Ιδρύσεις Νηπιαγωγείων Δήμου Αθηναίων Σχολικού 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

Αρ. Φύλλου 2085

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 φοιτητών 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 διατάξεις» (Α΄ 101).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό 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 δημοσιονομικής 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 Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
7) Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του
ν. 3966/2011 «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών 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 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Μεταφορά
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-13 (Α’ 171), μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 206).
9) Την υπ’ αρ. 50025/26-9-2018 κοινή υπουργική απόφαση «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 Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 24).
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Αριθμ. 121933
(3)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπό
στοιχεία Α14/οικ.17100/505/2020 με θέμα «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης σε κατηγορίες προσώπων μη κερδοσκοπικού 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 κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων του ν.δ.
49/1968 "περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών 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 προϋποθέσεων και διαδικασίας για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας 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 Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστασης του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).
4. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.» (Α’ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/77752/ΦΝ459/
2019 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (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 κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
10. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 131).

Τεύχος B’ 2085/20.05.2021

11. Τον 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).
12. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε 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 προκαλείται 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 προϋποθέσεων και διαδικασίας για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης σε κατηγορίες
προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β’ 1129)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
1. Άδειες κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων κάθε κατηγορίας (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 Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας,
για την εξυπηρέτηση σκοπών πολιτικής προστασίας,
β. σε ιστιοπλοϊκούς ομίλους, μέλη της ομοσπονδίας
αθλητικών σωματείων ιστιοπλοΐας, για μεταφορά σκαφών του ομίλου ή των μελών του,
γ. σε ιππικούς ομίλους, μέλη της ομοσπονδίας αθλητικών σωματείων ιππικών αθλημάτων, που διαθέτουν δέκα
τουλάχιστον άλογα, για τη μεταφορά αλόγων του ομίλου
ή των μελών του ή σε μέλη αυτών που είναι αθλητέςιππείς και ιδιοκτήτες πέντε τουλάχιστον αλόγων, για τη
μεταφορά ιδιόκτητων αλόγων.
δ. σε Ιερές Μονές.
2. Για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στα πρόσωπα 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 μεταφορικό έργο που θα εξυπηρετεί το ΦΙΧ αυτοκίνητο.
β. Τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει κατά περίπτωση η νόμιμη σύσταση, ο σκοπός και η εκπροσώπηση του
νομικού προσώπου.
γ. Για τις Εθελοντικές Οργανώσεις ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας,
βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων 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 ενεργός 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 απόφασης 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 εξέδωσε 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 τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ’ αρ. 8/36/25-7-2012 (Β΄ 2393), απόφαση του
«Περί καθορισμού των εδρών - διοικητικών μονάδων
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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 Περιφερειακό 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 αρμοδίου Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων που έχουν
εκδοθεί για την εφαρμογή του ως άνω Νόμου, όπως σήμερα ισχύει, ορίζεται ότι, ως έδρα TAXI, που αποτελεί
την διοικητική μονάδα για την εξυπηρέτηση της οποίας
δίδεται το δικαίωμα κυκλοφορίας αυτοκινήτου, νοούνται 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 καθορίστηκαν 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 κυκλοφορίας TAXI) και επίσης σε έδρες - ενιαίες διοικητικές
μονάδες, που δεν αφορά την περίπτωση μας, αφού αναφέρεται 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 Περιφερειακού Συμβουλίου, καθορίζονται οι έδρες οι οποίες
είναι δυνατόν να προκύψουν από συνένωση των υφιστάμενων όμορων εδρών της ίδιας Περιφερειακής
Ενότητας ή της διατηρήσεως των εδρών ως αυτές ορίζονται 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 μερική 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

