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ΘΕΜΑ: Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η
Ιουλίου 2011
Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 186
ν.3852/2010, στις αρμοδιότητες που ασκούνται από 1-7-2011 από τις Περιφέρειες,
περιλαμβάνονται, κατά τομείς, οι εξής :
Α. Tομείς Προγραμματισμού – Ανάπτυξης1, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως :
1. Ο περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η υλοποίηση των
σχετικών με αυτόν δράσεων και η παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της
περιφέρειας.
2. Η εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής, στο
επίπεδο της περιφέρειας, η υλοποίηση των διαδικασιών του Δημοκρατικού
Προγραμματισμού, για τα ετήσια και μεσοχρόνια προγράμματα ανάπτυξης.
3. Η σύνταξη προτάσεων για τη διαμόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής.
4. Η προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων.
5. Η διαχείριση, ο έλεγχος και η εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013, όπως αυτή οριοθετείται από το Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), για τα περιφερειακά όργανα στις διατάξεις του ν. 3614/2007
(ΦΕΚ 267 Α), όπως ισχύει, περιλαμβανομένης και της υποστήριξης του συνόλου των φορέων
της ΑυτοΔιοίκησης, καθώς και της κατάρτισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.).
6. Η κατάρτιση του αναπτυξιακού προγράμματος της περιφέρειας.
7. Η έγκριση των μεσοχρόνιων αναπτυξιακών προγραμμάτων, που εκπονούνται στο πλαίσιο
των αντίστοιχων περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
8. Ο συντονισμός των φορέων εκτέλεσης και η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του
αναπτυξιακού προγράμματος της περιφέρειας.
9. Η διατύπωση προς τους κεντρικούς φορείς του δημόσιου τομέα προτάσεων για έργα και
μέτρα πολιτικής, εθνικής σημασίας, που αφορούν την περιφέρεια, αλλά εντάσσονται στο
μεσοχρόνιο εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα.
10. Η εκπόνηση γενικών και ειδικών αναπτυξιακών μελετών που αφορούν τη χωρική
αρμοδιότητα της περιφέρειας.
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11. Η συνεργασία με φορείς της περιφέρειας για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων
υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται από τις κοινοτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα
διαπεριφερειακής συνεργασίας.
12. Η τελική διαμόρφωση, η μέριμνα για την έγκριση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης
των ετήσιων Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων περιφερειακού επιπέδου.
13. Η πορεία υλοποίησης, η διενέργεια ελέγχων, ως δικαιούχος, στους φορείς υλοποίησης
έργων, για την τήρηση των δεσμεύσεων, τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, την
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και την αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων.
14. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται με εθνικούς
πόρους, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλους πόρους.
15. Η κατανομή των πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
16. Η κατανομή των αντίστοιχων ποσών και η έγκριση της εκταμίευσης τους από τους
λογαριασμούς, που τηρεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
17. Ο προσδιορισμός των δικαιούχων των πιστώσεων, που εγκρίνονται κατά πρόγραμμα και
διαρθρωτικό ταμείο.
18. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση γεωγραφικών, δημογραφικών,
οικονομικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν την περιφέρεια.
19. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης όλων των
αναπτυξιακών και θεσμικών παρεμβάσεων στη χωρική αρμοδιότητα της.
20. Η Σύσταση Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, η οποία γνωμοδοτεί για τις αιτήσεις
υπαγωγής επενδύσεων ή προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, σύμφωνα με
τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων.
21. Η παραλαβή των αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων, ο έλεγχος των στοιχείων, η
αξιολόγηση τους, η εισήγηση στην Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, η έκδοση της
απόφασης υπαγωγής, οι αποφάσεις τροποποίησης και η παρακολούθηση της υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου, ανάκλησης υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν
καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων.
22. Η συγκρότηση των Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου των επενδύσεων για την
πιστοποίηση των δαπανών και την υλοποίηση των εγκεκριμένων εργασιών, σύμφωνα με τις
διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων.
23. Η καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επένδυσης, η ολοκλήρωση και πιστοποίηση
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας.
24. Η καταγραφή των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την υλοποίηση των
εγκεκριμένων επενδύσεων.
25. Η παροχή στοιχείων προς καταγραφή σε βάση δεδομένων του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας των στοιχείων των ενισχυόμενων επενδύσεων.
26. Η σύνταξη τεχνικών δελτίων των ιδιωτικών επενδύσεων που εντάσσονται στα
επιχειρησιακά προγράμματα.
27. Η λειτουργία βάσης δεδομένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση και εξέλιξη των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας, κατά κλάδο και τομείς της οικονομίας.
28. Η διατύπωση προτάσεων πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη των μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων προς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
29. Η πληροφόρηση και υποβοήθηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε κλαδικό ή
άλλο επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας και
ανταγωνιστικότητας τους.
30. Η παρακολούθηση και η επισήμανση στους αρμόδιους φορείς ζητημάτων, που
αναφέρονται στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προς βελτίωση του επιπέδου ζωής των
πολιτών.
31. Η γνωμοδότηση για κάθε θέμα τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος για το οποίο ζητείται
η παροχή γνώμης.
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Β. Τομείς Φυσικών Πόρων - Ενέργειας – Βιομηχανίας, 2
Υποτομέας Διαχείρισης Υδάτων, στον οποίο περιλαμβάνεται η άσκηση αρμοδιοτήτων
για την προστασία και διαχείριση των υδάτων. Ειδικότερα οι σχετικές αρμοδιότητες
αφορούν:
i. Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για:
Τη συμμετοχή σε προγράμματα διαπεριφερειακών η διμερών συμφωνιών, σε συνεργασία με
την Ειδική Γραμματεία Υδάτων για τη διαχείριση και προστασία των υδάτων.
ii. Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται από τα σχέδια διαχείρισης και τα
προγράμματα μέτρων, ώστε να πραγματοποιείται:
Ο έλεγχος της διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων.
Ο έλεγχος της εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και έργων
αξιοποίησης υδάτινων πόρων.
Η εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων
αξιοποίησης υδάτινων πόρων.
iii. Την έκδοση αποφάσεων του περιφερειάρχη για την επιβολή περιορισμών η άλλων
μέτρων για τη χρήση των υδάτων και την εκτέλεση έργων αξιοποίησης τους.
iv. Τη διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα
προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων
ν. Τη μέριμνα για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα
επιφανειακά, υπόγεια και παράκτια ύδατα.
vi. Την εφαρμογή και την επιβολή όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
νii. Την επιβολή μέτρων και κυρώσεων για την προστασία των υδάτων και την αντιμετώπιση
αυξητικών τάσεων που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες στις συγκεντρώσεις
ουσιών στα υπόγεια ύδατα, και
viii. Τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των
πλαστικών σωλήνων και των εξαρτημάτων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο
(σκληρό PVC), που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πόσιμου νερού και αποχετευτικών
λυμάτων, καθώς και για συστήματα αποχετεύσεως στα κτίρια.
Γ. Τομείς Έργων – Χωροταξίας – Περιβάλλοντος 3, στους οποίους περιλαμβάνονται,
ιδίως :
1. Η κατασκευή, η συντήρηση και ανακαίνιση των οδών, που η συντήρησή τους ανήκε στην
αρμοδιότητα της Κρατικής Περιφέρειας.
2. Η μελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης των οδών, που η συντήρησή τους ανήκε
στην αρμοδιότητα της Κρατικής Περιφέρειας.
3. Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή και συντήρηση συγκοινωνιακών, αντιπλημμυρικών,
κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών και λιμενικών έργων4.
4. Η κατάρτιση προσχεδίων προγραμμάτων εκτέλεσης έργων.
5. Η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και ο έλεγχος των μελετών αυτών.
6. Η άσκηση αρμοδιοτήτων επί θεμάτων οδικής κυκλοφορίας, όπως οι μετρήσεις, η σήμανση
των οδών που η συντήρησή τους ανήκε στην αρμοδιότητα της Κρατικής Περιφέρειας και των
αντίστοιχων πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και η σηματοδότηση και ο φωτισμός αυτών.
7. Η εφαρμογή των μελετών, η συμπλήρωση και προσαρμογή μελετών συγκοινωνιακών
έργων, καθώς και η κατάρτιση συμπληρωματικών μελετών τούτων.
8. Η συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών του πάσης φύσεως μηχανικού εξοπλισμού, καθώς
και η φύλαξή του.
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9. Η παραλαβή και αποθήκευση των πάσης φύσεως εφοδίων και υλικών συντήρησης
σήμανσης, καθώς και η διαχείριση και αποθήκευση αυτών.
10. Η θεώρηση και έγκριση των μελετών ιδιωτικών λιμενικών έργων.
11.Τα έργα που εκτελούνται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
χαρακτηριζόμενα ως έργα εθνικού επιπέδου (άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 679/1977 και άρθρο 59
του π.δ. 609/1985) τα οποία έχουν αμιγώς διάσταση επιπέδου περιφέρειας ή νομού.
12. Η διαχείριση ειδικών έργων περιφερειακού επιπέδου που έχουν εκτελεστεί από τις ΕΥΔΕ
και περιέρχονται στις περιφέρειες.
Υπενθυμίζεται, περαιτέρω, ότι από 1.7.2011, οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου
Αιγαίου και Ιονίου είναι αρμόδιες και για το σχεδιασμό, την έγκριση και την
παρακολούθηση των σχεδίων των ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιών5.
Τέλος, με σχετική χωριστή εγκύκλιο του Υπουργείου μας δίνονται οδηγίες σχετικά με τις
ασκούμενες από 1ης Ιουλίου 2011 αρμοδιότητες των Περιφερειών στον τομέα Έργων.
Εν όψει των ανωτέρω παρακαλούνται τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, εφόσον τούτο
κρίνεται σκόπιμο, να προχωρήσουν στην έκδοση αντίστοιχων ερμηνευτικών εγκυκλίων
αναφορικά με τον τρόπο άσκησης των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις, οδηγίες ή σχετικές πληροφορίες, οι Περιφέρειες της
χώρας παρακαλούνται να απευθύνονται στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Υπουργείο Οικονομικών
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
5. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους
Γραφεία Γενικών Γραμματέων
(με την παράκληση να ενημερωθούν οι
Περιφέρειες της χωρικής τους αρμοδιότητας)
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γεν. Δ/ντή Τοπ. Αυτ/σης
- Δ/νσή Οργάνωσης κ Λειτουργίας ΟΤΑ
Τμήμα Ο-Λ ΟΤΑ
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