
1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Αθήνα   29    Δεκεμβρίου  2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ                        Αριθμ. Πρωτ.: 74446   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27                                                  
Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ                                

ΘΕΜΑ: Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής 

των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και 

των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των Περιφερειών που συνιστώνται κατά τις διατάξεις 

του άρθρου 3 του ν.3852/2010(ΦΕΚ 87 Α΄).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις των άρθρων 159 παρ. 1 περ. ε΄, 268 παρ.11 και 269 παρ.5 του ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

3.- Την με αριθ. 383/18-1-10 (ΦΕΚ 29 Β΄) και σε διόρθωση ΦΕΚ 60 Β΄/2010 κοινή 

απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου 

Ντόλιου».

4.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε

Τον καθορισμό της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των 

πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των 

διαθέσιμων χρηματικών μέσων των Περιφερειών που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 3 του ν.3852/2010, ως εξής:
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Άρθρο 1

Συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής 

Στις Περιφέρειες συγκροτείται, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Επιτροπή Απογραφής, 

έως την 10-1-2011, η οποία θα αποτελείται από :

α) Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, ως Πρόεδρο.

β) Δύο μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, εκ των οποίων το ένα 

προέρχεται από την παράταξη της πλειοψηφίας και το άλλο από το σύνολο της 

μειοψηφίας. Εάν δεν μετέχει στην Οικονομική Επιτροπή μέλος της μειοψηφίας, στη θέση 

του ορίζεται άλλο μέλος από την πλειοψηφία.

β) Ένα νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας, εφόσον υπάρχει.

γ) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας.

δ) Τον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.

ε) Τους υπαλλήλους που εκτελούσαν την 31-12-2010 χρέη προϊσταμένου των 

Οικονομικών Υπηρεσιών των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων / 

Διαμερισμάτων, οι οποίες αποτελούν τις περιφερειακές ενότητες κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 3 του ν.3852/2010.

στ)  Τους υπαλλήλους που εκτελούσαν την 31-12-2010 χρέη προϊσταμένου των Τεχνικών 

Υπηρεσιών των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων / Διαμερισμάτων, οι 

οποίες αποτελούν τις περιφερειακές ενότητες κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του 

ν.3852/2010.

Για την υποβοήθηση του έργου της ανωτέρω Επιτροπής, δύναται με απόφαση του 

Περιφερειάρχη να συγκροτηθούν ομάδες απογραφής κατά περιφερειακή ενότητα ή και 

ανάλογα με τα αντικείμενα απογραφής (π.χ. ακίνητα, κοινόχρηστα, κτιριακές υποδομές, 

μηχανολογικός εξοπλισμός, αναλώσιμα, καύσιμα κλπ.). 

Άρθρο 2

Διαδικασία Απογραφής

Η απογραφή των ιδιωτικών και κοινής χρήσεως περιουσιακών στοιχείων, των χρηματικών 

διαθεσίμων, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των Περιφερειών, θα διενεργηθεί ως 

ακολούθως:

Α. Την 3-1-2011 συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής που υπογράφεται 

από τον προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται με 

απόφαση του Περιφερειάρχη και τους υπαλλήλους που ασκούσαν την 31-12-2010 

καθήκοντα προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας σε κάθε καταργούμενη Νομαρχιακή 

ΑΔΑ: 4ΙΙΞΚ-Ο



3

Αυτοδιοίκηση και Διαμέρισμα. Στο πρωτόκολλο θα αναγράφονται οπωσδήποτε τα 

ακόλουθα:

α) Τα χρηματικά διαθέσιμα που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς και τυχόν 

μετρητά που υπάρχουν την 31-12-2010, καθώς και τα μπλοκ των επιταγών.

β) Oι μη αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι τυχόν ανεξόφλητες επιταγές.

γ) Οι υποχρεώσεις σε φόρους/τέλη και ασφαλιστικά ταμεία.

δ) Οι υποχρεώσεις πληρωμής λογαριασμών τρίτων, π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π..

ε) Τα στοιχεία των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (Χ.Ε.Π.) που παρέμειναν 

ανεξόφλητα την 31-12-2010 και πρέπει να ακυρωθούν.

Αντίγραφο του πρωτοκόλλου παραδίδεται αυθημερόν στον Περιφερειάρχη και στην 

Επιτροπή Απογραφής όταν αυτή συγκροτηθεί.

Β. Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει έως την 31-1-2011 την απογραφή:

α) των ταμειακώς βεβαιωμένων απαιτήσεων έναντι τρίτων που έχουν καταχωρηθεί στα 

οικεία βιβλία, 

β) των χρηματικών διαθεσίμων ανά κατηγορία εσόδου 

γ) των χρεογράφων

δ) των συμμετοχών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων / Διαμερισμάτων σε επιχειρήσεις, 

Α.Ε. κ.λ.π.,

ε) των υποχρεώσεων καταβολής μισθοδοσίας,

στ) των υποχρεώσεων από υπογραφείσες συμβάσεις 

ζ) των λοιπών υποχρεώσεων της 31-12-2010 (π.χ. μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα 

δάνεια κ.λ.π.),

η) των εν γένει ανεξόφλητων εκκαθαρισμένων υποχρεώσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί 

τα νόμιμα παραστατικά έως την 31-12-2010.

θ) των καταρτισθέντων δημοσίων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών), των

προγραμματικών συμβάσεων και λοιπών συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς 

και των πηγών χρηματοδότησής τους, οι οποίες περιέρχονται στην Περιφέρεια ως 

καθολικό διάδοχο των Ν.Α./Ν.Δ. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται να καταγραφούν ανά 

σύμβαση ο προϋπολογισμός της έτσι όπως έχει διαμορφωθεί την 31-12-2010, το σύνολο 

της δαπάνης που έχει καταβληθεί στο συμβαλλόμενο μέσω πιστοποιήσεων, καθώς και 

άλλες δαπάνες που έχουν γίνει με βάση τη σύμβαση. Επίσης η λογιστική αποτίμηση του 

φυσικού αντικειμένου την 31-12-2010, οι τυχόν εκκρεμότητες στις πιστοποιήσεις και 

πληρωμές, η προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης και στο μέτρο του δυνατού η 
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πρόβλεψη για το τελικό κόστος της σύμβασης. Η Επιτροπή θα καταγράψει τις σχετικές 

υποχρεώσεις στην κατάσταση απογραφής που θα συντάξει. 

ι) των υπογεγραμμένων συμβάσεων για τις οποίες δεν έχει ξεκινήσει η εκτέλεση έργου 

καθώς και των πηγών χρηματοδότησής τους, οι οποίες συνδέονται με την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους.

ια) των πρώτων υλών, των αναλωσίμων και των ανταλλακτικών των παγίων στοιχείων και 

λοιπών αποθεμάτων της 31-12-2010, 

ιβ) των αποφάσεων ένταξης έργων και δράσεων στα επιχειρησιακά προγράμματα των 

οποίων δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση και

ιγ) των προσφυγών, των εκκρεμών δικών και των ανεκτέλεστων δικαστικών αποφάσεων 

οικονομικού περιεχομένου.

Οι ταμειακώς βεβαιωμένες απαιτήσεις και οριστικοποιημένες υποχρεώσεις, καθώς και τα 

χρηματικά διαθέσιμα που θα καταγραφούν, πρέπει να αποδεικνύονται με νόμιμα 

δικαιολογητικά και από άλλα στοιχεία που τυχόν υπάρχουν στα προβλεπόμενα από την 

κείμενη νομοθεσία βιβλία που τηρούνταν στις καταργούμενες Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις.

Γ. Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει μέχρι την 28-2-2011 τη φυσική απογραφή των 

παγίων περιουσιακών στοιχείων της Περιφέρειας.

Άρθρο 3 

Διαφορές κατά την απογραφή

Οποιεσδήποτε διαφορές στις ποσότητες και αξίες της απογραφής προκύπτουν από 

μεταγενέστερο έλεγχο της απογραφής, εγκρίνονται και καταχωρούνται στους οικείους 

λογαριασμούς κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Άρθρο 4

Χρόνος παράδοσης της απογραφής

Η Επιτροπή Απογραφής της Περιφέρειας ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και 

παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στον Περιφερειάρχη. Στη συνέχεια και

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συγκαλείται, το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου 

2011, το Περιφερειακό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση με θέμα την «Απογραφή 

περιουσίας της Περιφέρειας», για να συζητήσει και να αποφασίσει την έγκριση αυτής. Στη 

συνεδρίαση αυτή καλείται η Επιτροπή Απογραφής για να δώσει τις απαραίτητες 

πληροφορίες – διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού.

Η σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναρτάται στο δικτυακό τόπο της 

Περιφέρειας.

Άρθρο 5
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Απογραφή περιουσίας Περιφερείας - Ισολογισμός έναρξης 

Μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται από τις διατάξεις της 

παρ.11 του άρθρου 268 του ν.3852/2010, διενεργείται απογραφή έναρξης και αποτίμηση 

της περιουσίας των Περιφερειών, για τη σύνταξη του ισολογισμού έναρξης, κατά τα 

ειδικώς οριζόμενα στο διάταγμα αυτό.

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Διαμερισμάτων 

Προκειμένου να υλοποιηθεί έγκαιρα και αξιόπιστα το έργο της απογραφής των 

περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων και χρηματικών διαθεσίμων των 

Περιφερειών, οι αρμόδιες υπηρεσίες, όργανα ή υπάλληλοι των καταργούμενων 

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Διαμερισμάτων υποχρεούνται να προβούν αμελλητί στη 

λογιστική αποτύπωση, στα προβλεπόμενα από την νομοθεσία βιβλία, των εκκρεμοτήτων 

που υπάρχουν μέχρι την 31-12-2010, καθώς και στην τακτοποίηση των εν γένει 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.

Επίσης υποχρεούνται να προβούν σε κάθε ενέργεια για την ολοκληρωμένη και αξιόπιστη 

συγκέντρωση, καταγραφή και αποτύπωση των στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο της 

απογραφής.

Τα αρμόδια όργανα για την άσκηση εποπτείας των ΟΤΑ της Χώρας, μεριμνούν για την 

αποτελεσματική και εντός της τασσόμενης προθεσμίας υλοποίηση των αναφερομένων 

στην παράγραφο αυτή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
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