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Θέµα:

Πρόγραµµα Καλλικράτης - Κοινοποίηση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της
31-12-2012 (Α' 256) - Ρυθµίσεις σχετικά µε µεταβίβαση αρµοδιοτήτων τοµέα
µεταφορών από τις Περιφέρειες στους ∆ήµους

Σχετ.:

(1) Το µε αρ. πρωτ. Β1/49609/5075/19-11-2012 υπόµνηµα Γενικού Γραµµατέα
Μεταφορών προς το Υπουργείο Εσωτερικών
(2) Το µε αρ. πρωτ. Β1/οικ.53983/5524/19-12-2012 υπενθυµιστικό έγγραφό µας

1. Σας κοινοποιούµε για ενηµέρωση την από 31-12-2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α'
256), το άρθρο 1 της οποίας αφορά τον χρόνο έναρξης άσκησης των αρµοδιοτήτων τοµέα
µεταφορών που µεταβιβάζονται από τις Περιφέρειες στους ∆ήµους σύµφωνα µε το άρθρο 95
παράγραφος 1 στοιχείο (β) του ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης, Α' 87).
2. Ειδικώτερα, σε εφαρµογή της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, οι αρµοδιότητες του
άρθρου 94 παράγραφος 2 αριθµοί 33 έως και 39 του ν. 3852/2010, οι οποίες µεταβιβάζονται από
τις Περιφέρειες στους ∆ήµους, θα ξεκινήσουν να ασκούνται από τους ∆ήµους, όχι την 1-1-2013
όπως προέβλεπε αυτή η διάταξη, αλλά σε χρόνο που θα οριστεί µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονοµικών και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού. Η ρύθµιση αφορά
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τις εξής αρµοδιότητες τοµέα µεταφορών:
"[...] 33. Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων
34. Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα επιβατών και εµπορευµάτων
35. Η χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σχολών
υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών
36. Η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων, µοτοσικλετών 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".
3. Κατά συνέπεια, έως την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 1 της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 31-12-2012 (Α' 256), οι ανωτέρω αρµοδιότητες εξακολουθούν να
ασκούνται από τις Περιφέρειες της Χώρας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Νικόλαος Σταθόπουλος

Εσωτερική διανοµή: Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, Γενικό ∆ιευθυντή Μεταφορών, ∆ιεύθυνση
Εµπορευµατικών Μεταφορών (2), ∆ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών, ∆ιεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας, ∆ιεύθυνση Τεχνικού
Ελέγχου Οχηµάτων, ∆ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων, Χ. Πασχάλη
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 256
31 ∆εκεµβρίου 2012

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των
Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, ∆ηµόσιας Τάξης και Προ−
στασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της
Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιµετώπιση κατεπειγό−
ντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ∆ηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της
Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας, που είναι σκό−
πιµο να ρυθµιστούν µέχρι την παρέλευση του τρέχοντος
ηµερολογιακού έτους προκειµένου να µην δηµιουργηθούν
προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία του κράτους.
3. Την πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφα−
σίζουµε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Υπουργείο Εσωτερικών
Άρθρο 1
Ζητήµατα αρµοδιοτήτων των άρθρων 94, 95
και 204 του ν. 3852/2010
1. Ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήµους των
αρµοδιοτήτων των άρθρων 94 και 204 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87), που τους µεταβιβάζονται στο πλαίσιο των ορι−
ζοµένων στη περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 95 και στο
πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του ιδίου νό−
µου, κατά τη διάρκεια εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013 – 2016, ως
ισχύει, καθορίζεται αναλόγως µε σχετικές αποφάσεις
του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονο−
µικών σε ζητήµατα αρµοδιότητάς του, καθώς και κάθε
άλλου καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, όπου συντρέχει
περίπτωση, έπειτα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε).
Με τις αποφάσεις αυτές, ρυθµίζονται και ζητήµατα
µεταφοράς προσωπικού και απόδοσης των ανάλογων
οικονοµικών πόρων, που απαιτούνται για την άσκηση
των αρµοδιοτήτων που µεταβιβάζονται στους δήµους,

καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικό, τεχνικό, λεπτο−
µερειακό ζήτηµα.
2. Mε όµοιες αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών,
καθορίζεται αναλόγως ο χρόνος έναρξης άσκησης από
τους δήµους των αρµοδιοτήτων που µεταβιβάστηκαν σε
αυτούς στο πλαίσιο των οριζοµένων στην περ. α, της
παρ. 1, του άρθρου 95 του ν.3852/ 2010, για τις οποίες
παρέχεται διοικητική υποστήριξη.
Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, συνε−
χίζουν να έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις των παρ. 2,3
και 4 και της περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 95 και
του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 206 του
ανωτέρω νόµου, κατά παρέκκλιση της προβλεπόµενης
σε αυτά σχετικής προθεσµίας.
3. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει αντίθετα
µε τα ανωτέρω καταργείται από της δηµοσιεύσεως
του παρόντος.
Άρθρο 2
Ζητήµατα συµβάσεων ορισµένου χρόνου και
µίσθωσης έργου στους Ο.ΤΑ.
1. Αναστέλλεται η ισχύς της περίπτωσης β΄ της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που προστέθη−
κε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν.3812/2009,
για όσο χρόνο ισχύει ο περιορισµός των ετήσιων προ−
σλήψεων και διορισµών του µονίµου προσωπικού και
του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ.1 του άρθρου
14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.1
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
Σε κάθε περίπτωση κατά την εφαρµογή των ανωτέ−
ρω δεν αυξάνεται ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός
ατόµων που θα προσληφθούν µε σύµβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου ή µε σύµβαση έργου όπως
καθορίζεται µε την διαδικασία της 6/5.5.2009 Πράξης
Υπουργικού Συµβουλίου (Α΄ 70) και ισχύει κατ’ έτος.
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του
άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως αντικαταστάθηκε από
την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 3812/2009, προ−
στίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η βεβαίωση εκδίδεται κατόπιν αιτήµατος του φορέα
στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως το έργο που θα
εκτελεστεί, ο αριθµός των προσώπων που θα το εκτε−
λέσουν και οι ειδικότητες αυτών, η χρονική διάρκεια
που απαιτείται για την ολική ή τµηµατική παράδοση του
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
«1. Επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες της παρ.
1 του άρθρου 1 απαιτείται να κατέχουν ειδική προς
τούτο άδεια λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από τον
Προϊστάµενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνοµίας, ύστερα από γνώµη τριµελούς επιτροπής,
που αποτελείται από έναν Πάρεδρο του Νοµικού Συµ−
βουλίου του Κράτους, οριζόµενο µε τον, επίσης Πά−
ρεδρο, αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ,
τον Τµηµατάρχη του Τµήµατος Αντιµετώπισης του
Εγκλήµατος της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Ασφάλειας και
τον Τµηµατάρχη του Τµήµατος Όπλων και Εκρηκτικών
της ∆ιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνοµίας ή τον νόµιµο αναπληρωτή τους,
εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:».
Άρθρο 20
Επάνοδος στην υπηρεσία
α) Οι υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνοµία ή το
Πυροσβεστικό Σώµα που παραιτούνται για να ανακη−
ρυχθούν ως υποψήφιοι βουλευτές δικαιούνται να επα−
νέλθουν στην Υπηρεσία, εφόσον καταθέσουν αίτηση
προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας ή του
Πυροσβεστικού Σώµατος αντιστοίχως, εντός δύο µηνών
από τη λήξη της εκλογικής περιόδου.
β) Ο χρόνος που απέχουν από την υπηρεσία τους οι
παραιτηθέντες δεν λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής
και συντάξιµης υπηρεσίας, ως προς όλα τα δικαιώµατα
και την εξέλιξή τους. ∆εν θεµελιώνεται δικαίωµα λήψης
αναδροµικών αποδοχών ούτε δικαίωµα αναδροµικών
κρίσεων και προαγωγών, σε καµία περίπτωση.
γ) Όσοι από τους αναφεροµένους στην παρ. 1 είχαν
ήδη παραιτηθεί πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος
και δεν εξελέγησαν βουλευτές, δικαιούνται να καταθέ−
σουν την παραπάνω αίτηση εντός δύο µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
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η) Αποδέχεται και προσυπογράφει όλα τα προεδρικά
διατάγµατα, πριν αυτά αποσταλούν στο Συµβούλιο της
Επικρατείας για νοµική επεξεργασία. Μετά την επεξερ−
γασία τους από το Συµβούλιο της Επικρατείας τα απο−
στέλλει για υπογραφή στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας,
εφόσον κρίνει ότι η ∆ιοίκηση έχει συµµορφωθεί προς τις
υποδείξεις του Συµβουλίου της Επικρατείας ή ευλόγως
απείχε της συµµόρφωσης αυτής.
θ) Θεωρεί τα δοκίµια των φύλλων της Εφηµερίδας
της Κυβέρνησης, µε σκοπό τη δηµοσίευση τους από
το Εθνικό Τυπογραφείο. Αν κρίνει, µετά από σχετική
εισήγηση της νοµικής υπηρεσίας, ότι υπάρχει τυπικό
ή ουσιαστικό νοµικό κώλυµα για τη δηµοσίευση συ−
γκεκριµένης απόφασης, διαγράφει την απόφαση αυτή
και την επιστρέφει στην αρµόδια υπηρεσία, µε υποδεί−
ξεις για τη διόρθωση και ορθή επανυποβολή της. Αν
η υπηρεσία επιµένει ότι η απόφαση είναι νόµιµη και
συντρέχει κατεπείγον λόγος για τη δηµοσίευσή της, ο
Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης δίνει εντολή για
τη δηµοσίευση αυτής, µε ευθύνη της επισπεύδουσας
υπηρεσίας, και µεριµνά για τη νοµοθετική επίλυση του
προκύψαντος προβλήµατος.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Υπουργός Επικρατείας
Άρθρο 22
Μετάθεση έναρξης ισχύος διάταξης του
ν. 3845/2010 (Α΄ 65)
Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου
πέµπτου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65), όπως αυτό προστέθηκε
µε την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3899/2010
(Α΄ 212) και τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 9 του
άρθρου 3 της από 31−12−2011 Π.Ν.Π. (Α΄ 268), όπως αυτή
κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31),
αντί της ηµεροµηνίας «1.1.2013» τίθεται η ηµεροµηνία
«1.1.2014».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Αρµοδιότητες Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης

Άρθρο 23
Έναρξη Ισχύος

Άρθρο 21
Συµπλήρωση αρµοδιοτήτων

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετι−
κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος,
αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους
διατάξεις.

Στην παρ. 5 του άρθρου 74 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
προστίθενται εδάφια στ, ζ, η και θ, ως ακολούθως:
«στ) Αποδέχεται µετά από σχετική εισήγηση του Νο−
µικού Γραφείου και προσυπογράφει τα νοµοσχέδια, µε
σκοπό την προώθησή τους στη Βουλή προς ψήφιση,
λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπ’ όψη του τις σχετικές παρα−
τηρήσεις της Κεντρικής Νοµοπαρασκευαστικής Επιτρο−
πής. Οι υπηρεσίες της Βουλής δεν δικαιούνται να παρα−
λάβουν νοµοσχέδιο, αν αυτό δεν φέρει την υπογραφή
του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης.
ζ) Αποδέχεται και προσυπογράφει υπουργικές τρο−
πολογίες, νοµοτεχνικές βελτιώσεις, προσθήκες, διορ−
θώσεις ή οποιανδήποτε άλλη παρέµβαση στα κατα−
τεθειµένα νοµοσχέδια, άλλως οι ως άνω παρεµβάσεις
δεν παραλαµβάνονται από τις υπηρεσίες της Βουλής,
θεωρούνται ως µη γενόµενες και δεν εισάγονται προς
ψήφιση στην Ολοµέλεια.

Αθήνα, 31 ∆εκεµβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
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