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ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Άρθρο 94
(παράγραφοι 2 και 4)
(Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων)
2. Στο άρθρο 75 παρ. I του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπό τον τομέα γ'
(«Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων»), προστίθενται οι
ακόλουθες αρμοδιότητες:
«15. Η μελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου
αρμοδιότητας δήμου.
16. Η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και η μελέτη, εκτέλεση και
επίβλεψη των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού του οδικού
δικτύου του δήμου.
17. Ο καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της
διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και
ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής
επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών.
18. Ο καθορισμός κομίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.
Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 18 θα ασκείται με την Υ.Α. που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 10 του
Ν.2963/2001 (Α 268), σύμφωνα με παρ. 3 του ιδίου άρθρου όπως αντικαταστάθηκε με παρ. 1 άρθρου
33 Ν.4663/2020 (Α 30).

19. Η ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και
στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και η χορήγηση των σχετικών τεχνικών
επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του π.δ. 78/2006
(ΦΕΚ 80Α’) και των σχετικών Κ.Υ.Α..
20. Η χορήγηση άδειας δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση
κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ
129Α), όπως ισχύει και η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.
21. Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας φωτοβόλων,
σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων,
καθώς και ο έλεγχος της λειτουργίας αυτών.
22. Η σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των
διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η
τήρηση αρχείων των πορισμάτων της οικείας επιτροπής, καθώς και η τήρηση μητρώου
καταναλωτών.
23. Ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων
αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.

24. Η απαγόρευση της δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
25. η παραλαβή αποσυρόμενων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων,
όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα Ο.Δ.Δ.Υ..
26. Ο καθορισμός του εξωτερικού χρωματισμού των ΤΑΞΙ.
27. Η ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο
εργασίας, εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους κατ’ άρθρο 31 του ν. 2963/2001.
28. Η περισυλλογή αδέσποτων σκύλων, καθώς και η ίδρυση ή βελτίωση
εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων σκύλων.
29. Ο καθορισμός των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και
αρτεργατών.
30. η χορήγηση βιβλιαρίων υγείας στους εκδοροσφαγείς.
31. Η χορήγηση των αδειών παραγωγών και η θεώρησή τους από τον οικείο δήμο,
όπου ο παραγωγός κατοικεί. Η αρμοδιότητα αυτή δεν αφορά την έκδοση αδειών στους
Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.
32. Η συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και η διενέργεια ελέγχων ή άλλων πράξεων
που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους.
33. Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνικών επισκευής και
συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.
34. Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών
και εμπορευμάτων. *
35. Η χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εκγυμναστών, καθώς
και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και
μοτοσυκλετών.
36. Η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και
συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών
εγκαταστάσεων, καθώς και η διενέργεια επιθεωρήσεων και ηλεκτρολογικών ελέγχων.
37. Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής
αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), καθώς και η
παρακολούθηση και ο έλεγχος των Κέντρων Ελέγχου Καυσαερίων.
38. Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής
αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων.
39. Η θεώρηση των Καρτών Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων
οχημάτων.»
Οι αρμοδιότητες ασκούνται από 1-1-2011. * Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 34 θα ασκείται από τις
Περιφέρειες μέχρις εκδόσεως σχετικής Υπουργικής Απόφασης για το χρόνο έναρξης άσκησης από
τους Δήμους, κ.λπ., σύμφωνα με την από 31-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, άρθρο 1
(ΦΕΚ Α256/31-12-2012).

4. Στο άρθρο 75 παρ. I του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπό τον τομέα στ'
(«Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού»), προστίθενται οι ακόλουθες
αρμοδιότητες:
«13. Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου
εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
14. Η συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας
οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου
κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
15. Η απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και η
ανέγερση σχολικών κτιρίων.
16. Η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση
και η συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός της

αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα,
καθώς και της κοινής χρήσης των υπόλοιπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της
κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
17. Η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφελείας ή για την
πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική
Επιτροπή.
* 18. Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης,
περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς
και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών και
λυκείων.
Το παρόν εδάφιο (18) καταργείται από 1-7-2013, σύμφωνα με το άρθρο όγδοο του Ν.4089/2012
(Α 206).

19. Η εποπτεία και ο έλεγχος των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
20. Η έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων
(κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.
21. Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές,
κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.
22. Ο διορισμός και η αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που χορηγούν
υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία.
23. Η έγκριση οποιασδήποτε μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκίνητου δημόσιας
χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
24. Ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της
λειτουργίας τους.
25. Η κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και
συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
26. Η επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες
που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν την τακτική φοίτησή τους.
27. Η διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός
των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.
28. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων
(ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων
μουσικής δωματίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7Α).
29. Η συμμετοχή εκπροσώπου του οικείου δήμου στην οργανωτική επιτροπή
φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.
30. Η επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα
δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου, καθώς και όσων συμβάλλουν
στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του, ύστερα από απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.
31. Η άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται
με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Τουρισμού. Με την απόφαση αυτή, η οποία
εκδίδεται κατόπιν γνώμης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, εντός έτους από τη
δημοσίευση του παρόντος, προσδιορίζονται ειδικότερα τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα,
κατ’ αντιστοιχία προς τους οικείους δήμους, εξειδικεύονται τα θέματα που
αναφέρονται στην εποπτεία, καθώς και κάθε σχετικό τεχνικό, λεπτομερειακό και
διαδικαστικό ζήτημα.»
* Η αρμοδιότητα του εδαφίου 18 θα ασκείται από 1-7-2013 από τις Περιφέρειες, σύμφωνα με
το άρθρο έβδομο του Ν.4089/2012 (Α 206).

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Άρθρο 186
Αρμοδιότητες Περιφερειών
ΤΟΜΕΑΣ Ε. Μεταφορών – Επικοινωνιών στους οποίους περιλαμβάνονται,
ιδίως:
1. Η έκδοση απόφασης για την αλλαγή έδρας επιβατηγών οχημάτων δημοσίας
χρήσης, κατά το άρθρο 3 παρ 2 του ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38 Α).
2. Η χορήγηση άδειας σύστασης ανωνύμων εταιρειών και συνεταιρισμών από
ιδιοκτήτες επιβατηγών δημοσίας χρήσης.
3. Η χορήγηση, η αναθεώρηση και η ανάκληση των αδειών οδήγησης οχημάτων και
της ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγών δημόσιας χρήσης.
4. Ο καθορισμός των υπεραστικών γραμμών λεωφορείων, καθώς και της
αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος κάθε λεωφορειακής
γραμμής Κ.Τ.Ε.Λ.
5. Ο καθορισμός του ελάχιστου αριθμού των υποχρεωτικών δρομολογίων
κοινών, ταχέων και υπερταχέων του Κ.Τ.Ε.Λ. και n κατανομή αυτών ανά 24ωρο,
μετά από εισήγηση του Κ.Τ.Ε.Λ. και γνώμη της Τοπικής Ένωσης Δήμων
προκειμένου για υπεραστικές γραμμές.
6. Ο καθορισμός του ύψους κομίστρου στα όρια ευθύνης κάθε Κ.Τ.Ε.Λ..
7. O καθορισμός κομίστρων υπεραστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού
έργου, με βάση τις ρυθμίσεις της παραγράφου I του άρθρου 10 του ν. 2963/2001
(ΦΕΚ 268 Α).
8. Η ανάκληση άδειας κυκλοφορίας υπεραστικού λεωφορείου από τον κύκλο
εργασίας μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.
9. Η συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου επιβολής κυρώσεων σε φορείς
παροχής συγκοινωνιακού έργου και σε ιδιοκτήτες λεωφορείων.
10. Η οργάνωση του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των μηχανοκίνητων οχημάτων,
κάθε είδους, από τα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.) κάθε νομού,
σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3α του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α).
11. Ο καθορισμός του αριθμού των νέων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων
με ή χωρίς μετρητή, που είναι αναγκαίος για την αντιμετώπιση των σχετικών
μεταφορικών αναγκών κάθε νομού της περιφέρειας.
12. Η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία αυτοκινήτων επιβατηγών δημόσιας χρήσης από
δήμους ή επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς αντιμετώπιση
λειτουργικών αναγκών τους, καθώς και ο καθορισμός της χρονολογίας μέχρι της
οποίας επιτρέπεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών, περιλαμβανομένης και της
δυνατότητας παράτασης της.
13. Ο καθορισμός και άλλων χώρων της ίδιας έδρας, εκτός των προβλεπομένων,
στους οποίους οι διαπράττοντες σοβαρές παραβάσεις επιβατικών δημόσιας χρήσης
αυτοκινήτων επισύρουν πειθαρχικές, καθώς και διοικητικές κυρώσεις
14. Η διάθεση νέων αδειών κυκλοφορίας φορτηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων
σε άλλους δικαιούχους, σε περιπτώσεις παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας
άσκησης του παραχωρουμένου δικαιώματος από τους αρχικούς δικαιούχους.
15. Η κατ’ εξαίρεση χορήγηση οριστικών αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής
χρήσης αυτοκινήτων σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία
πραγματοποιούν στην Ελλάδα σημαντικές επενδύσεις ή σε επιχειρήσεις οι οποίες
υπάγονται σε αναπτυξιακούς νόμους.

16. Η έκδοση απόφασης για προσωρινή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις
οριστική εξακολούθηση της λειτουργίας μεταφορικής επιχείρησης, σε περίπτωση
θανάτου ή φυσικής ανικανότητας ή νομικής αδυναμίας του μεταφορέα επιβατών
ή εμπορευμάτων.
17. Η έκδοση και ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών
καυσίμων – υγραερίων και μικτών πρατηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των
προεδρικών διαταγμάτων 118/2006 (ΦΕΚ 119 Α), 595/1984 (ΦΕΚ 218 Α),
πλυντηρίων, λιπαντηρίων και σταθμών αυτοκινήτων, κατά το άρθρο 23 του π.δ.
455/1976 (ΦΕΚ 169 Α), καθώς και η διενέργεια αυτοψιών γηπέδων για τη διαπίστωση
της καταλληλότητας της θέσης προς ίδρυση τους.
18. Η τήρηση Μητρώου αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και Μητρώο οδηγών Ε.Δ.Χ..
19. Η χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας
ραδιοσταθμών CB, καθώς και η σφράγισή τους.
20. Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες των κανονισμών
λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου, ειδικών
ραδιοδικτύων και ραδιοσταθμών CB, καθώς και σχετικών τηλεπικοινωνιακών
συστημάτων.
21. Η χορήγηση αδειών κατασκευής, κατοχής, εγκατάστασης και λειτουργίας
ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου και ειδικών ραδιοδικτύων,
καθώς και η ανάκληση αδειών λειτουργίας αυτών.
22. Η χορήγηση άδειας σε πλωτά μέσα, που κινούνται σε φυσικές και τεχνητές
λίμνες, καθώς και σε πλωτούς ποταμούς για την άσκηση τουριστικών και
συγκοινωνιακών πλόων.
23. Ο προγραμματισμός και η διενέργεια εξετάσεων, η συγκρότηση εξεταστικών
επιτροπών και η χορήγηση πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας οδικού
μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων στους απόφοιτους των σχολών Επαγγελματικής
Κατάρτισης Μεταφορέων.
24. Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές
και κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λπ., από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ εντός της
περιφέρειας ή σε όμορους νομούς και για δρομολόγια χωρίς διανυκτέρευση των
επιβατών, εφόσον διαπιστωθεί ανεπάρκεια τουριστικών λεωφορείων από την
προβλεπόμενη επιτροπή και ο καθορισμός της συγκρότησης και του τρόπου
λειτουργίας της ίδιας επιτροπής.
25. Ο καθορισμός, μετά από πρόταση της οικείας Δ.Ο.Υ., του χρηματικού ποσού
που καταβάλλεται από ιδιοκτήτη Ε.Δ.Χ. οχήματος, προκειμένου να του επιτραπεί να
συνεργαστεί με ιδιοκτήτη όμοιου οχήματος, που ανήκει σε άλλη διοικητική έδρα, για
την εξυπηρέτηση συγκεκριμένης τουριστικής περιοχής.
26. Η καθιέρωση νέας υπεραστικής διαπεριφερειακής γραμμής, καθώς και ο
καθορισμός των όρων συνεκμετάλλευσης αυτής στην περίπτωση που το Κ.Τ.Ε.Λ.,
στην περιοχή ευθύνης του οποίου βρίσκεται το τέρμα της γραμμής, δεχθεί τη
συνεκμετάλλευση.
27. Η ανάθεση της εκμετάλλευσης νέας υπεραστικής διαπεριφερειακής
γραμμής στο Κ.Τ.Ε.Λ. που υποβάλλει σχετική αίτηση. Στην περίπτωση που το
τέρμα της διαπεριφερειακής γραμμής βρίσκεται σε νομό άλλης περιφέρειας, η
ανάθεση της εκμετάλλευσης αυτής γίνεται με κοινή απόφαση των
περιφερειαρχών.
28. Η ανάθεση στον οικείο δήμο της εκμετάλλευσης νέας αστικής και
ενδοπεριφερειακής υπεραστικής γραμμής στην περίπτωση που η μέση πληρότητα
των πρώτων 6 μηνών λειτουργίας και εκμετάλλευσης της γραμμής από το
Κ.Τ.Ε.Λ., στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια, αποδεικνύεται ότι είναι κατώτερη του

20% και το Κ.Τ.Ε.Λ. αρνηθεί την εκμετάλλευση της γραμμής, εφόσον όμως δεν
έχει αρνηθεί την πρόταση για κάλυψη των απωλειών εσόδων στο ποσοστό του
20%.
29. Η δυνατότητα ανάθεσης της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιού, που
διενεργείται από Κ.Τ.Ε.Λ. νομού της ηπειρωτικής χώρας σε δήμο του νησιού μετά
από σχετική αίτηση του και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Κ.Τ.Ε.Λ. του νομού
αυτού.
30. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς και η
ανάκληση, προσωρινά ή οριστικά, της άδειας, αν διαπιστωθεί ότι έπαυσαν να ισχύουν
οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκε.
31. Η χορήγηση κοινοτικής αδείας για διεθνή οδική μεταφορά επιβατών, για
λογαριασμό άλλου, με πούλμαν και λεωφορεία, στο έδαφος της Κοινότητας, βάσει
του άρθρου 13α του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου
1992, όπως τροποποιήθηκε με Καν. (ΕΚ) αριθ. 11/98.
32. Η έκδοση Βιβλιαρίου Φύλλων Πορείας για διεθνή έκτακτα δρομολόγια που
πραγματοποιούνται με πούλμαν και λεωφορεία μεταξύ κρατών – μελών, βάσει του
άρθρου 11 του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 και για έκτακτα δρομολόγια
ενδομεταφορών, βάσει του άρθρου 6 του Kαν. (EK) αριθ. 12/98.
33. H χορήγηση βεβαίωσης για οδικές μεταφορές, για ίδιο λογαριασμό, που
εκτελούνται με πούλμαν και λεωφορεία μεταξύ κρατών που είναι είτε κράτη –
μέλη της Ε.Ε. είτε κράτη της ΕΖΕΣ, βάσει του άρθρου 13 του Καν. (ΕΟΚ) αριθ.
684/92.
34. Η έκδοση Βιβλίων Φύλλων Ελέγχου για απελευθερωμένες έκτακτες διεθνείς
μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, προβλεπόμενα από τις
πολυμερείς συμφωνίες ASOR και INTERBUS (82/505/ΕΟΚ της 12ης Ιουλίου
1982 και 2002/917/ΕΚ της 3ης Οκτωβρίου 2002 Αποφάσεις του Συμβουλίου
αντίστοιχα).
35. Η έκδοση ειδικών αδειών ρυμούλκησης για E.I.X. και Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα.
36. Η χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών σε εισαγόμενα
μεταχειρισμένα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
37. Η διενέργεια εξετάσεων και η χορήγηση πτυχίου χειριστή ασυρμάτου και
ραδιοερασιτέχνη, καθώς και η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος
ραδιοηλεκτρολόγου και ραδιοτεχνίτη.
38. Η έκδοση των αδειών δοκιμαστικής κυκλοφορίας (Δ.Ο.Κ.) Επιβατηγών
Φορτηγών και Μοτοσυκλετών.
39. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σχολών επαγγελματικής
κατάρτισης
οδηγών
οχημάτων
μεταφοράς
επικίνδυνων
εμπορευμάτων
(Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.).
Οι αρμοδιότητες ασκούνται από 1-1-2011.

ΤΟΜΕΑΣ Η – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
21. «Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης,
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς μαθητών σχολείων ειδικής
αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των
απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης
αυτής.»
2. Συμβάσεις Δήμων για τη μεταφορά μαθητών που συνάφθηκαν βάσει
της κ.υ.α. αριθ. 35415/28-7-2011 (Β 1701) ή άλλες υφιστάμενες συμβάσεις

μεταφοράς μαθητών με διάρκεια πέραν της 1-7-2013 λύονται
αυτοδικαίως και αζημίως μετά την ημερομηνία αυτή.
3. Από 1-7-2013 η δαπάνη της μεταφοράς μαθητών βαρύνει τους
προϋπολογισμούς των Περιφερειών. Από την ανωτέρω ημερομηνία οι
απαιτούμενες πιστώσεις προς κάλυψη της σχετικής δαπάνης, καθώς και
των υφισταμένων μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία οφειλών των
Περιφερειών για τη μεταφορά μαθητών, μεταφέρονται από πόρους των
Δήμων στις Περιφέρειες, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Εσωτερικών.
Με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομικών, καθορίζεται από το έτος 2014 και εφεξής,
η αύξηση των ποσοστών των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ.1 του άρθρου
260 του ν.3852/2010, σε βάρος των ποσοστών των περιπτώσεων α’ και β’
της παρ. 1 του άρθρου 259 του ίδιου νόμου και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Το εδάφιο 21 του τομέα Η του άρθρου 186 προστέθηκε με το άρθρο έβδομο του Ν.4089/2012 (Α
206) με έναρξη ισχύος από 1-7-2013.

ΜΕΡΟΣ Δ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ
Άρθρο 204 (ΤΟΜΕΑΣ Δ)
Αρμοδιότητες νησιωτικών δήμων
Στους δήμους των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίου
μεταφέρονται, πλέον των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 94, οι εξής
αρμοδιότητες των καταργούμενων οικείων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων:
Δ. Από τους Τομείς Μεταφορών και Επικοινωνιών:
1. O καθορισμός των υπεραστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της
διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος κάθε λεωφορειακής γραμμής Κ.Τ.Ε.Λ.
εντός του νησιού, καθώς και ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και
των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών.
2. Ο καθορισμός του ελάχιστου αριθμού των υποχρεωτικών δρομολογίων
κοινών, ταχέων και υπερταχέων του Κ.Τ.Ε.Λ. και η κατανομή αυτών ανά 24ωρο,
μετά από εισήγηση του Κ.Τ.Ε.Λ., καθώς και ο καθορισμός του ύψους κομίστρου
στα όρια ευθύνης κάθε Κ.Τ.Ε.Λ..
3. O καθορισμός κομίστρων υπεραστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού
έργου, με βάση τις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2963/2001.
4. H ανάκληση άδειας κυκλοφορίας υπεραστικού λεωφορείου από τον κύκλο
εργασίας μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.
5. Η συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου επιβολής κυρώσεων σε φορείς
παροχής συγκοινωνιακού έργου και σε ιδιοκτήτες λεωφορείων.
6. Ο καθορισμός του αριθμού των νέων επιβατηγών δημόσιας χρήσης
αυτοκινήτων με ή χωρίς μετρητή, που είναι αναγκαίος για την αντιμετώπιση των
σχετικών μεταφορικών αναγκών του δήμου.
7. H ανάθεση της εκμετάλλευσης νέας υπεραστικής γραμμής στην περίπτωση
που η μέση πληρότητα των πρώτων 6 μηνών λειτουργίας και εκμετάλλευσης της
γραμμής από το Κ.Τ.Ε.Λ., στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια, αποδεικνύεται ότι

είναι κατώτερη του 20%, το Κ.Τ.Ε.Λ. αρνηθεί την εκμετάλλευση της γραμμής και
υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν έχει αρνηθεί την πρόταση για κάλυψη των
απωλειών εσόδων σε ποσοστό 20%.
8. Η έκδοση απόφασης για την αλλαγή έδρας επιβατηγών οχημάτων δημόσιας
χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν.3109/2003 (ΦΕΚ 38Α).
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες θα ασκούνται από τις Περιφέρειες μέχρις εκδόσεως σχετικών
Υπουργικών Αποφάσεων για το χρόνο έναρξης άσκησης από τους Δήμους, κ.λπ., σύμφωνα με το
άρθρο 1 της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α256/31-12-2012).

Άρθρο 205 (Παρ. 1 και 2)
Αρμοδιότητες νησιωτικών περιφερειών
1. Οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίου είναι αρμόδιες
και για το σχεδιασμό, την έγκριση και την παρακολούθηση των σχεδίων των
ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιών.
2. Οι αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου ασκούνται από τις
περιφέρειες από την 1.7.2011.
ΜΕΡΟΣ Ε
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Άρθρο 210 (Παρ. 1 και ΤΟΜΕΑΣ Γ)
Μητροπολιτικές λειτουργίες
Ι. H μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και η μητροπολιτική ενότητα
Θεσσαλονίκης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ασκούν πλέον των
αρμοδιοτήτων του άρθρου 186 και αρμοδιότητες μητροπολιτικού χαρακτήρα, στο
πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος και του προϋπολογισμού που
καταρτίζονται από το περιφερειακό συμβούλιο. Οι λειτουργίες μητροπολιτικού
χαρακτήρα αφορούν τους τομείς περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, χωρικού
σχεδιασμού και αστικών αναπλάσεων, μεταφορών και συγκοινωνιών, πολιτικής
προστασίας και ασφάλειας, που υπερβαίνουν το διοικητικά όρια δήμου και είναι οι
εξής:
Γ. Τομέας μεταφορών και συγκοινωνιών, στους οποίους περιλαμβάνονται,
ιδίως:
1. Η εκπόνηση μελετών, προγραμμάτων και σχεδίων συγκοινωνιακών έργων.
2. Η κατασκευή συγκοινωνιακών έργων και οι εργασίες συντήρησης
συγκοινωνιακών έργων μητροπολιτικού επιπέδου.
3. Ο συντονισμός των φορέων που λειτουργούν οε επίπεδο μητροπολιτικής
αυτοδιοίκησης και παρέχουν συγκοινωνιακές υπηρεσίες, στο πλαίσιο λειτουργίας
της αντίστοιχης μητροπολιτικής επιτροπής.
4. Η επί τόπου εφαρμογή των μελετών, η συμπλήρωση και προσαρμογή
μελετών συγκοινωνιακών έργων, καθώς και η κατάρτιση συμπληρωματικών
μελετών συγκοινωνιακών έργων.
5. H εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και ο
έλεγχος, από κυκλοφοριακής απόψεως, των μελετών αυτών.
6. O συντονισμός και η εποπτεία συγκοινωνιακών έργων που εκτελούνται στα
όρια της μητροπολιτικής αυτοδιοίκησης.

7. Η μελέτη των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού του
επαρχιακού οδικού δικτύου.
8. Η εκτέλεση ή η επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης,
ως και ηλεκτροφωτισμού του επαρχιακού οδικού δικτύου.
9. Η συγκέντρωση και η εισήγηση για την κατάρτιση προσχεδίων προγραμμάτων
εκτέλεσης έργων του άρθρου 6 παρ. 3α του ν.2503/1997.
10. Οι αρμοδιότητες για τα έργα του άρθρου 15 του π.δ. 69/1988.
11. Ο καθορισμός του εξωτερικού χρωματισμού των ΤΑΞΙ.
Οι αρμοδιότητες ασκούνται από 1-1-2011.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ
Μεταβατικές – Τελικές – Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων – Καταργητικές
διατάξεις – Έναρξη ισχύος
Άρθρο 282 (Παρ. 1)
Γενικές Μεταβατικές Διατάξεις
1.α. Για τις αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που
περιέρχονται στις περιφέρειες του παρόντος νόμου και στους δήμους, αντιστοίχως,
και για τις οποίες οι διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων, που τις
οριοθετούν, προβλέπουν, ως αρμόδια όργανα άσκησής τους το Νομάρχη, το
Νομαρχιακό Συμβούλιο και τη Νομαρχιακή Επιτροπή, από την έναρξη άσκησης
των σχετικών αρμοδιοτήτων, για μεν τις περιφέρειες νοούνται, ως αρμόδια όργανα
άσκησής τους, ο περιφερειάρχης, το περιφερειακά συμβούλιο και η οικεία
οικονομική επιτροπή της περιφέρειας, για δε τους δήμους ο δήμαρχος, το
δημοτικό συμβούλιο και η οικεία επιτροπή.
β. Για τις αρμοδιότητες των κρατικών περιφερειών οι οποίες μεταβιβάζονται
στις περιφέρειες του παρόντος νόμου και των οποίων η άσκηση, από τις ειδικές
διατάξεις που τις διέπουν, ορίζουν, ως αρμόδιο όργανο το Γενικό Γραμματέα της
κρατικής περιφέρειας, από την έναρξη ασκήσεως καθηκόντων των νέων αιρετών
οργάνων νοείται ο περιφερειάρχης.

Άρθρο 283 (Παρ. 3)
Τελικές Ρυθμίσεις
3. Λοιπές αρμοδιότητες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως είχαν ορισθεί
και ασκούνταν με διατάξεις τυπικών νόμων και κανονιστικών πράξεων και οι
οποίες δεν έχουν απονεμηθεί στις περιφέρειες με το άρθρο 186 του παρόντος, ούτε
έχουν μεταβιβασθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους δήμους
ασκούνται, μετά την εγκατάσταση των οικείων αιρετών οργάνων, από την
Περιφέρεια, με εξαίρεση θέματα διαχείρισης και προστασίας των δασών, καθώς
και θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος, η άσκηση των οποίων περιέρχεται
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Άρθρο 286
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1.1.2011 εκτός των διατάξεων που
περιλαμβάνονται στα κεφάλαια Α και Β του πρώτου, δευτέρου και τρίτου μέρους, σε
σχέση με τη διενέργεια των εκλογών, των άρθρων 100, 204 παράγραφος ΣΤ, 216, 219,
222, 239, 240, 256, 257, 258, 264, 265, 267 παράγραφος 7, 269 παράγραφος 5, 272,
274, 280 παράγραφοι VI και VIII, 282 παράγραφοι 7, 8, 11 και 14, 283 παράγραφοι 9,
10, 11, 12, 13, 16, 17 και 18, 284 και 285, καθώς και των εξουσιοδοτικών διατάξεων
προς έκδοση κανονιστικού χαρακτήρα πράξεων, που ισχύουν από τη δημοσίευση του
παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΛΟΥΚΙΑ – ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΑΡΙΑ – ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

