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Καθορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων των εκλογικών 
περιφερειών των δήμων βάσει του πληθυσμού τους (περιπτώσεις β 

και γ άρθρου 25) 

Δυνατότητα έκδοσης πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου 

Ορισμός απαραίτητων βιβλίων και αρχείων Δήμων καθώς και 
προδιαγραφών και τρόπου ψηφιακής τους τήρησης

Καθορισμός προδιαγραφών και ειδικών τεχνικών ως προς τη 
σύνθεση, το περιεχόμενο, την προσβασιμότητα και γενικότερα τη 
δημιουργία, συντήρηση, ανανέωση και λειτουργία της ιστοσελίδας 

κάθε δήμου

Ορισμός εξόδων κίνησης στους προέδρους συμβουλίων δημοτικών 
κοινοτήτων

Ορισμός εξόδων κίνησης στους προέδρους συμβουλίων τοπικών 
κοινοτήτων καιν εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων

Καθορισμός διαδικασίας καταβολής εισφορών, επί των αποδοχών 
της οργανικής θέσης, στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς 
αιρετών οργάνων του δήμου που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ΔΥΠΕ και ΜΠΥ, καθορισμός ειδικών 
ρυθμίσεων για την μεταβατική περίοδο έναρξης άσκησής τους και 

απόδοση οικονομικών πόρων στους δήμους

Μεταβίβαση στους Δήμους της άσκησης εποπτείας επί των εθνικών 
αθλητικών  κέντρων

Ολική ή μερική κατάργηση των υπηρεσιακών μονάδων της 
Περιφέρειας, που ασκούσαν τις μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες 

στους Δήμους, καθώς και των αντίστοιχων οργανικών τους θέσεων. 
Ρύθμιση μετάταξης προσωπικού των περιφερειών που κατείχε 

οργανικές θέσεις καθώς και μεταβίβαση των αντίστοιχων 
οικονομικών πόρων για την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων.

Ρύθμιση ειδικών, τεχνικών και λεπτομερειακών ζητημάτων για την 
άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων των προηγούμενων 

παραγράφων του άρθρου αυτού.

Ρύθμιση κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του 
θεσμού των συμβάσεων διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών 
επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη 

διαδικασία  πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των 
πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια.

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία συγχώνευσης των 
ΦΟ.Δ.Σ.Α. περιλαμβανομένων και των ειδικότερων ζητημάτων της 

χρονικής διάρκειας, του προσδιορισμού της έδρας, του τρόπου 
καθορισμού του ύψους των ετήσιων εισφορών των δήμων, σε 

συνάρτηση με την αποτίμηση των τυχόν περιουσιακών στοιχείων 
των συγχωνευομένων ΦΟ.Δ.Σ.Α. καθώς και της διαδικασίας λύσεως 

εκείνων που λειτουργούν υπό μορφή ανωνύμων εταιρειών.

Π.Δ. μετά από πρόταση του 
ΥΠΕΣΑΗΔ και της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ, 
ΥΠ.ΟΙΚ. και Υπ. Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης

Π.Δ με πρόταση του ΥΠΕΣΑΗΔ, Υπ.Οικ. Και Υπ. 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν γνώμης 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων

1 έτος από τη δημοσίευση του νόμου

Άμεσα με τη δημοσίευση του νόμου καθώς υπάρχει 
προθεσμία 1 μηνός για εθελούσια μετάταξη και 2 
μηνών από την δημοσίευση του νόμου για την έκδοση 
των σχετικών αποφάσεων από τον ΓΓ της Περιφέρειας

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 
και ΥΠ.ΟΙΚ

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση 
ΥΠΕΣΑΗΔ και ύστερα από γνώμη της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων
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Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία συγχώνευσης των 
ΦΟ.Δ.Σ.Α. περιλαμβανομένων και των ειδικότερων ζητημάτων της 

χρονικής διάρκειας, του προσδιορισμού της έδρας, του τρόπου 
καθορισμού του ύψους των ετήσιων εισφορών των δήμων, σε 

συνάρτηση με την αποτίμηση των τυχόν περιουσιακών στοιχείων 
των συγχωνευομένων ΦΟ.Δ.Σ.Α. καθώς και της διαδικασίας λύσεως 

εκείνων που λειτουργούν υπό μορφή ανωνύμων εταιρειών.

Καθορισμός διαστάσεων φακέλων, εντύπου γνωρίσματός και 
απόχρωσής τους  για Περιφερειακές εκλογές

Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος και κάθε άλλης λεπτομέρειας 
που αφορά το μέγεθος, το σχήμα των καλπών, καθώς και θέματα 
και αναγκαίες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την ταυτόχρονη 
διενέργεια των εκλογών των δημοτικών αρχών και των αρχών της 

περιφέρειας 

Καθορισμός αριθμού Περιφερειακών συμβούλων των εκλογικών 
περιφερειών των Περιφερειών 

Δυνατότητα έκδοσης πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του 
Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία καταβολής των 
εισφορών, επί  των αποδοχών της θέσης που κατέχουν 
περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και πρόεδροι των 

περιφερειακών συμβουλίων,  στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς.

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία καταβολής των 
εισφορών, επί  των αποδοχών της θέσης που κατέχουν  

περιφερειακοί σύμβουλοι και μέλη της οικονομικής και των λοιπών 
διοικητικών επιτροπών που υπηρετούν ως υπάλληλοι στον ιδιωτικό 

τομέα στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια.

Καθορισμός ειδικών ρυθμίσεων και μεταβατική περίοδος για την 
έναρξη άσκησης αρμοδιοτήτων των ΔΥΠΕ. Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
καθώς και των αρμοδιοτήτων των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας. 

Απόδοση αναγκαίων πόρων για την άσκηση των παραπάνω 
αρμοδιοτήτων, κατάργηση μονάδων ΔΥΠΕ και των αντίστοιχων 

οργανικών θέσεων, μετάταξη προσωπικού που κατείχε τις οργανικές 
θέσεις. 

186 VΙΙα. Καθορισμός των αποφαινομένων και γνωμοδοτικών οργάνων, 
καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας, για θέματα έργων, μελετών 
και υπηρεσιών των Περιφερειών, που υπάγονται στις διατάξεις του 

ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42 Α΄).

Καθορισμός τρόπου διενέργειας των προμηθειών των Περιφερειών, 
στο πλαίσιο σχετικού κανονισμού.

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που σχετίζονται με τον τρόπο 
άσκησης των απονεμόμενων στις Περιφέρειες αρμοδιοτήτων.

Καθορισμός διαδικασίας και προϋποθέσεων υπό τις οποίες είναι 
δυνατή η καταβολή της αμοιβής του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης από τους πόρους του άρθρ. 25 του Ν. 1828/1989, ΦΕΚ 
2Α όπως ισχύει όταν η ανάθεση προς το Ταμείο έχει γίνει από Δήμο

Προσδιορισμός ποσοστού από τις χρηματοδοτήσεις που 
διαχειρίζεται το  Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και αποτελεί τους 

πόρους του.

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση 
ΥΠΕΣΑΗΔ και ύστερα από γνώμη της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ μετά από πρόταση της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδος

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση ΥΠΕΣΑΗΔ, Υπ.ΟΙΚ. 
και Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατώπιν 
γνώμης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση των 
ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση 
ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Aποφάσεις ΥΠΕΣΑΗΔ και του, κατά 
περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση των 
ΥΠΕΣΑΗΔ Υπ. Οικ. Κατόπιν γνώμης της 
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ μετά από γνώμη 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας



Άρθρο Περιγραφή Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 Σεπ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10 Ιαν-11 Φεβ-11 Μαρ-11 Απρ-11 Μαϊ-11 Ιουν-11 Ιουν-12 Ιουλ-12192 (1α)

192 (4)

193 (2)

197 (1δ)

205 (3)

206 (2)

206 (3)

209

210 ΙΙΙ

211 (1)

211 (4)

216 (7)

219 (3) 

Προσδιορισμός ποσοστού από τις χρηματοδοτήσεις που 
διαχειρίζεται το  Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και αποτελεί τους 

πόρους του.

Καθορισμός χρήσης των εσόδων από τους τόκους των  καταθέσεων 
του Ταμείου στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε άλλη Τράπεζα. 

Κατάρτιση κανονισμού οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, 
επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης τελών, δικαιωμάτων και 

εισφορών καθώς και του τακτικού και έκτακτου ελέγχου των Ταμείων

Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων που γνωστοποιούν οι 
περιφερειακές επιχειρήσεις, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής των 

στοιχείων και έκδοσης της αντίστοιχης βεβαίωσης, η διαδικασία 
δημιουργίας και τήρησης του Μητρώου, ο χρόνος έναρξης 

εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, καθώς και 
κάθε ειδικό θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή τους.

Ρύθμιση απόδοσης πόρων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχεδιασμού, έγκρισης και παρακολούθησης των σχεδίων των 

ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιών, την εκτέλεση έργων και μελετών 
για τους δήμους των περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 

Ρύθμιση απόδοσης των ανάλογων οικονομικών πόρων για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται βάσει του άρθρου 

204. 

Ρύθμιση ειδικών, τεχνικών και λεπτομερειακών ζητημάτων για την 
άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων και την παροχή 

διοικητικής υποστήριξης

Ορισμός εγγύτερου μη ορεινού δήμου που παρέχει διοικητική 
υποστήριξη για την άσκηση αρμοδιοτήτων σε ορεινό δήμο

Μεταβίβαση στη μητροπολιτική  Περιφέρεια Αττικής και στην 
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη μητροπολιτική 

Θεσσαλονίκης, επιπλέον αρμοδιοτήτων των ρητά αναφερόμενων 
τομέων δράσης που αφορούν περιφερειακές ή τοπικές υποθέσεις 

και ασκούνται από Υπουργείο ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία. 
Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή τους. Με τα ίδια 

διατάγματα μεταφέρονται οι απαραίτητοι πόροι και οι αναγκαίες 
οργανικές θέσεις προσωπικού, που προστίθενται στις οργανικές 

θέσεις των Περιφερειών και καθορίζονται οι οργανικές μονάδες που 
θα ασκούν τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.

Σύσταση ειδικού διαβαθμιδικού συνδέσμου, ως ΝΠΔΔ, με έδρα την 
Αθήνα, στον οποίο μετέχουν η μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και 

υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι του νομού Αττικής με σκοπό την 
προσωρινή αποθήκευση, την επεξεργασία, την ανακύκλωση και την 
εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, τη λειτουργία 

σχετικών εγκαταστάσεων, τον καθορισμό των ετήσιων εισφορών 
που καταβάλουν τα μέλη του συνδέσμου, την κατασκευή μονάδων 

επεξεργασίας και αξιοποίησης καθώς και την αποκατάσταση 
υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.) εντός της χωρικής 

αρμοδιότητας της περιφέρειας Αττικής.

Λύση και εκκαθάριση Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων 
Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α), ορισμός εκκαθαριστών του,  χρόνου 
αποπεράτωσης της εκκαθάρισης, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας 

λεπτομέρειας 

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τα προσόντα των 
υποψηφίων και τη διαδικασιών επιλογής του Ελεγκτή Νομιμότητας

Ρύθμιση ζητημάτων που σχετίζονται με τον ορισμό των μελών του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας 

ΟΤΑ και της διαδικασίας ενώπιον αυτού.

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ, μετά από γνώμη του ΔΣ 
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ μετά από γνώμη της 
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση 
ΥΠΕΣΑΗΔ, Υπ. ΟΙΚ.

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση 
ΥΠΕΣΑΗΔ, Υπ. ΟΙΚ.

Κοινή απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ και 
Οικονομικών

Προεδρικά διατάγματα, με πρόταση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του 
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση ΥΠΕΣΑΗΔ
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222

228 (5)

229 (2)

238 (2)

239 (1)

239 (2) 

240 (1)

241 (7)

259 (2)

259 (4)

259 (5)

259 (6) Κατανομή εσόδων από τακτικό προϋπολογισμό στους δικαιούχους 

260 (2)

260 (4)

260 (5) Κατανομή εσόδων από τακτικό προϋπολογισμό στους δικαιούχους

Ρύθμιση θεμάτων καθορισμού των οργανικών μονάδων και των 
αρμοδιοτήτων  σύστασης και κατανομής οργανικών θέσεων της 
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ. Ρύθμιση θεμάτων που 

αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της 
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. κατά παρέκκλιση του 

εκάστοτε ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα, όπως τα προσόντα και η 
διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων της 

ανωτέρω Υπηρεσίας.

Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων της διαδικασίας για τη χορήγηση 
αναστολής προσβαλλόμενων πράξεων των ΟΤΑ. 

Ρύθμιση διαδικασίας διεξαγωγής των επιτόπιων ελέγχων από την 
Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ.

Διαπίστωση έναρξης λειτουργίας κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας 
Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Μετατάξεις προσωπικού κρατικής περιφέρειας στην οικεία Αυτοτελή 
Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α (ΠΕ Διοικητικού με πτυχίο Νομικού 

Τμήματος, ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Μηχανικών διαφόρων κλάδων 
των υπηρεσιών των κρατικών περιφερειών)

Μετατάξεις προσωπικού κρατικής περιφέρειας στην οικεία Αυτοτελή 
Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α (Μόνιμοι υπάλληλοι δημοσίων 

υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ΠΕ Διοικητικού 

με πτυχίο Νομικού Τμήματος, ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Μηχανικών 
διαφόρων κλάδων, απόφοιτοι ΕΣΤΑ, ΕΚΔΑΑ)

Τοποθέτηση αποφοίτων της 3ης και 20ης εκπαιδευτικής σειράς της 
ΕΣΤΑ και ΕΣΔΔ στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ μετά από 

αίτησή τους  

Κατάρτιση πρότυπου εσωτερικού οργανισμού Οργάνωσης και 
Λειτουργίας των Περιφερειών

Αύξηση ποσοστών φόρων (ΦΕΦΝΠ, ΦΠΑ) για την κάλυψη κόστους 
μεταφοράς αρμοδιοτήτων στους Δήμους

Καθορισμός κριτηρίων, τρόπου και διαδικασίας κατανομής των ΚΑΠ 
που εγγράφονται στον Τακτικό προϋπολογισμό

Κατανομή των ΚΑΠ που εγγράφονται στον προϋπολογισμό 
Δημοσίων Επενδύσεων, καθορισμός διαδικασίας και τρόπου 

κατανομής

Αύξηση ποσοστών φόρων (ΦΕΦΝΠ και ΦΠΑ) για την κάλυψη 
κόστους μεταφοράς αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες

Καθορισμός επί των συνόλου των ΚΑΠ, του ποσοστού που 
προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 

δαπανών, το ποσοστό που προορίζεται για την κάλυψη επενδυτικών 
δαπανών, το ποσοστό που αποτελεί έσοδο της Ένωσης 

Περιφερειών Ελλάδας καθώς και ο τρόπος και η διαδικασίας 
κατανομής των ποσών που αναλογούν σε αυτά. 

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση ΥΠΕΣΑΗΔ

Κοινές Υπουργικές αποφάσεις ΥΠΕΣΑΗΔ και κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού

Προεδρικό διάταγμα με πρόταση των ΥΠΕΣΑΗΔ 
και Οικονομικών

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση του 
ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. Οικ.

Κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ και 
Οικονομικών μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων

Κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ και 
Οικονομικών μετά από γνώμη της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων

Μηνιαίες - Ετήσιες

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση του 
ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. Οικ.

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. Οικ. μετά από 
γνώμη της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

Μηνιαίες - Ετήσιες
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Ρύθμιση κάθε θέματος σχετικού με τη σύσταση, τη λειτουργία και τη 
διαχείριση του Λογαριασμού Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της 

Αυτοδιοίκησης

Καθορισμός ποσοστού των ετήσιων τακτικών του εσόδων το οποίο 
δεν μπορεί να υπερβαίνει κάθε δήμος ή περιφέρεια για τον 

προσδιορισμό του ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας 
πίστης 

Καθορισμός συνολικών του ποσοστού των συνολικών εσόδων των 
δήμων και των περιφερειών που δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

συνολικό τους χρέος για τη σύναψη δανείου 

Καθορισμός ποσοστών κατανομής των πόρων που αφορούν στις 
τοπικές και δημοτικές ενότητες 

Καθορισμός δαπανών που καλύπτονται από την πάγια 
προκαταβολή που παρέχεται σε τοπικές και δημοτικές κοινότητες 

καθώς και το ύψος αυτής, 

Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της 
απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων των νέων Δήμων καθώς και των 
διαθεσίμων χρηματικών μέσων

Καθορισμός του τύπου του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου 
και του τρόπου ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων Οικονομικών 

των Δήμων και του Ηλεκτρονικού Μητρώου Εργαζομένων που 
τηρούνται στο ΥΠΕΣΑΗΔ καθώς και των αριθμοδεικτών 

αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

Καθορισμός διαδικασίας κατάρτισης, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των ετησίων 
προγραμμάτων δράσης των περιφερειών, των οργάνων σύνταξης, 
ελέγχου και αξιολόγησής τους, καθώς και του περιεχομένου, της 

δομής και του τρόπου υποβολής τους στις Γενικές Διοικήσεις.

Καθορισμός των ποσοστών κατανομής των πόρων που αφορούν 
περιφερειακές ενότητες.

Ρύθμιση κάθε θέματος που αναφέρεται στην εφαρμογή του 
Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής - 

Κοστολόγησης για την Περιφέρεια.

Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη βεβαίωση εσόδων, στην 
ανάληψη υποχρεώσεων, στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, 

στην ευθύνη και στον καταλογισμό σε βάρος των προσώπων που τα 
εκδίδουν και τα προσυπογράφουν, στη διαδικασία και το 

περιεχόμενο του ελέγχου των χρηματικών ενταλμάτων, στη 
χρηματική διαχείριση της ταμειακής υπηρεσίας, στη λογοδοσία των 

υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα ταμία, στα βιβλία που πρέπει να 
τηρούν οι ταμειακές υπηρεσίες και γενικά στην οικονομική διοίκηση 

και στο λογιστικό των περιφερειών

Καθορισμός διαδικασίας, του τρόπος και της αποτύπωσης της 
απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων των νέων περιφερειών καθώς και 
των διαθεσίμων χρηματικών μέσων. 

Κοινή απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ, Υπ. ΟΙΚ. μετά από 
γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και της 
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ μετά από γνώμη 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ μετά από γνώμη της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ μετά από γνώμη της ΚΕΔΕΛ

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ μετά από γνώμη της ΚΕΔΕΛ

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ μετά από γνώμη της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδας

Προεδρικό Διάταγμα ύστερα από πρόταση των 
ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. ΟΙΚ.

Προεδρικό Διάταγμα ύστερα από πρόταση των 
ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. ΟΙΚ.

Κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 
και Υπ.ΟΙΚ.
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Καθορισμός διαδικασίας, του τρόπος και της αποτύπωσης της 
απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων των νέων περιφερειών καθώς και 
των διαθεσίμων χρηματικών μέσων. 

Καθορισμός τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου 
και του τρόπου ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων, καθώς και των 

αριθμοδεικτών αξιολόγησης, και κάθε άλλης αναγκαίας 
λεπτομέρειας.

Ρύθμιση του τρόπου είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης των 
εσόδων που προέρχονται από την εγκατάσταση μη δημοσίων 

υπηρεσιών στους χώρους των Χερσαίων Συνοριακών Σταθμών από 
τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια

Καθορισμός των αποφαινομένων και γνωμοδοτούντων όργανα, 
καθώς και κάθε ειδικού θέματος σχετικά με δασικά έργα, μελέτες και 

παροχή συναφών υπηρεσιών.

Καθορισμός των αποφαινομένων και γνωμοδοτούντων όργανα, 
καθώς και κάθε ειδικού θέματος σχετικά με χωροταξικές, 

πολεοδομικές μελέτες και υπηρεσίες στο πλαίσιο των διατάξεων του 
ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42 Α΄)

Κατάρτιση Οργανισμού Λειτουργίας των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων. 

Καθορισμός ποσοστού συμμετοχής της Αυτοδιοίκησης στη 
χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ

Καθορισμός της διαδικασίας μεταφοράς των πιστώσεων των 
υπουργείων στους λογαριασμούς του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ, 
καθώς και η διαδικασία αποπληρωμής των έργων, μελετών και 

ενεργειών που είναι σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται έως το τέλος 
του 2010.

Καθορισμός του περιεχομένου, των πόρων, του συστήματος 
διοίκησης, των διαδικασιών κατάρτισης, των κριτηρίων ένταξης και 

κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας του ΕΛΛΑΔΑ.

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος 
ΕΛΛΑΔΑ, καθορισμός του έργου και του τρόπου αξιολόγησης του 

καθώς και θεμάτων λειτουργίας, υποστήριξης και κάθε άλλης 
αναγκαίας λεπτομέρειας

Εξειδίκευση προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ ως προς τη διάρθρωση, της 
χρηματοδότηση, τη διοίκηση και κάθε άλλης λεπτομέρειας.

Καθορισμός χρόνου έναρξης άσκησης από τους δήμους και τις 
περιφέρειες των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 94 παρ. 

5 και 186 παρ. Η’ 1,2 καθώς και οι αντίστοιχοι οικονομικοί πόροι 

Εξειδίκευση διοίκησης, λειτουργίας και εκλογής οργάνων της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων και των ΠΕΔ

Αποτύπωση όλων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων 
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αυτοί προκύπτουν από τις 
συνενώσεις του άρθρου 1 με λεπτομερή αναγραφή του συνολικού 

πληθυσμού καθενός ΟΤΑ και αναλυτικά του πληθυσμού των 
δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, καθώς και του πληθυσμού των 

περιφερειακών με βάση τα επίσημα αποτελέσματα της γενικής 
απογραφής πληθυσμού του έτους 2001

Κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ.ΟΙΚ.

Προεδρικό Διάταγμα, με πρόταση των ΥΠΕΣΑΗΔ, 
ΥΠΕΚΑ, Αγροτικής Ανάπτυξης και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων

Προεδρικό Διάταγμα, με πρόταση των 
ΥΠΕΣΑΗΔ και ΥΠΕΚΑ

Προεδρικό Διάταγμα, με πρόταση των ΥΠΕΣΑΗΔ και Yπ. 
ΟΙΚ.

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ, Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Οικονομικών μετά από γνώμη της ΚΕΔΚΕ 
και της ΕΝΑΕ

Απόφαση των ΥΠΕΣΑΗΔ,, Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Οικονομικών

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ, Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Οικονομικών μετά από γνώμη της ΚΕΔΚΕ 
και της ΕΝΑΕ

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ μετά από 
γνώμη ΚΕΔΚΕ και ΕΝΑΕ

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ, Υπ.ΟΙΚ, Υπ. 
Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων.

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση ΥΠΕΣΑΗΔ μετά από γνώμη 
ΚΕΔΚΕ

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση ΥΠΕΣΑΗΔ μετά από 
γνώμη ΕΝΑΕ
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Αποτύπωση όλων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων 
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αυτοί προκύπτουν από τις 
συνενώσεις του άρθρου 1 με λεπτομερή αναγραφή του συνολικού 

πληθυσμού καθενός ΟΤΑ και αναλυτικά του πληθυσμού των 
δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, καθώς και του πληθυσμού των 

περιφερειακών με βάση τα επίσημα αποτελέσματα της γενικής 
απογραφής πληθυσμού του έτους 2001

Αποτύπωση όλων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων 
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αυτοί προκύπτουν από τις 
συνενώσεις του άρθρου 1 με λεπτομερή αναγραφή του συνολικού 

πληθυσμού καθενός ΟΤΑ και αναλυτικά του πληθυσμού των 
δημοτικών και τοπικών κοιν

Κύρωση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης των 
αποτελεσμάτων του πραγματικού πληρθυσμού της απογραφής του 2001

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση ΥΠΕΣΑΗΔ μετά από 
γνώμη ΕΝΑΕ



Π.Δ. μετά από πρόταση του ΥΠΕΣΑΗΔ και της Κεντρικής Ένωσης ΔήμωνC14:

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ, ΥΠ.ΟΙΚ. και Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής ΑσφάλισηςC24:

Π.Δ με πρόταση του ΥΠΕΣΑΗΔ, Υπ.Οικ. Και Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν γνώμης της Κεντρικής Ένωσης ΔήμωνC26:

1 έτος από τη δημοσίευση του νόμουC27:

Άμεσα με τη δημοσίευση του νόμου καθώς υπάρχει προθεσμία 1 μηνός για εθελούσια μετάταξη και 2 μηνών από την δημοσίευση του νόμου για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων από τον ΓΓ της ΠεριφέρειαςC28:

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ και ΥΠ.ΟΙΚC30:

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση ΥΠΕΣΑΗΔ και ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης ΔήμωνC36:

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ μετά από πρόταση της Ένωσης Περιφερειών ΕλλάδοςC47:

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση ΥΠΕΣΑΗΔ, Υπ.ΟΙΚ. και Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατώπιν γνώμης της Ένωσης Περιφερειών ΕλλάδαςC53:

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση των ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και ΔικτύωνC55:

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και ΝαυτιλίαςC57:

Aποφάσεις ΥΠΕΣΑΗΔ και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου ΥπουργούC59:

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση των ΥΠΕΣΑΗΔ Υπ. Οικ. Κατόπιν γνώμης της Ένωσης Περιφερειών ΕλλάδαςC62:

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης ΔήμωνC63:

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και ΝαυτιλίαςC65:

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και ΝαυτιλίαςC67:

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ, μετά από γνώμη του ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου ΑνάπτυξηςC69:

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ μετά από γνώμη της Ένωσης Περιφερειών ΕλλάδαςC71:

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση ΥΠΕΣΑΗΔ, Υπ. ΟΙΚ.C73:

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση ΥΠΕΣΑΗΔ, Υπ. ΟΙΚ.C75:

Κοινή απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ και ΟικονομικώνC77:

Προεδρικά διατάγματα, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου ΥπουργούC81:

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση ΥΠΕΣΑΗΔC91:

Κοινές Υπουργικές αποφάσεις ΥΠΕΣΑΗΔ και κατά περίπτωση αρμόδιου ΥπουργούQ101:

Προεδρικό διάταγμα με πρόταση των ΥΠΕΣΑΗΔ και ΟικονομικώνC105:

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση του ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. Οικ.C107:

Κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ και Οικονομικών μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης ΔήμωνC109:

Κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ και Οικονομικών μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης ΔήμωνC111:

Μηνιαίες - ΕτήσιεςD113:

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση του ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. Οικ.C115:

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. Οικ. μετά από γνώμη της Ένωσης Περιφερειών ΕλλάδαςC117:

Μηνιαίες - ΕτήσιεςD119:

Κοινή απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ, Υπ. ΟΙΚ. μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Περιφερειών ΕλλάδαςC121:

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης ΔήμωνC123:

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης ΔήμωνC125:



Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ μετά από γνώμη της ΚΕΔΕΛC127:

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ μετά από γνώμη της ΚΕΔΕΛC129:

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ μετά από γνώμη της Ένωσης Περιφερειών ΕλλάδαςC137:

Προεδρικό Διάταγμα ύστερα από πρόταση των ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. ΟΙΚ.C139:

Προεδρικό Διάταγμα ύστερα από πρόταση των ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. ΟΙΚ.C141:

Κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ.ΟΙΚ.C143:

Κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ.ΟΙΚ.C149:

Προεδρικό Διάταγμα, με πρόταση των ΥΠΕΣΑΗΔ, ΥΠΕΚΑ, Αγροτικής Ανάπτυξης και Υποδομών, Μεταφορών και ΔικτύωνC151:

Προεδρικό Διάταγμα, με πρόταση των ΥΠΕΣΑΗΔ και ΥΠΕΚΑC153:

Προεδρικό Διάταγμα, με πρόταση των ΥΠΕΣΑΗΔ και Yπ. ΟΙΚ.C155:

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών μετά από γνώμη της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕC157:

Απόφαση των ΥΠΕΣΑΗΔ,, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ΟικονομικώνC159:

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών μετά από γνώμη της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕC161:

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ μετά από γνώμη ΚΕΔΚΕ και ΕΝΑΕC165:

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ, Υπ.ΟΙΚ, Υπ. Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.C167:

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση ΥΠΕΣΑΗΔ μετά από γνώμη ΚΕΔΚΕC169:

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση ΥΠΕΣΑΗΔ μετά από γνώμη ΕΝΑΕC171:
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