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Α. Διζαγυγή 

 

ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεη ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο 

θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ, ηελ επηηάρπλζε ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ θαη ηε κείσζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ θφζηνπο, κέζσ δξάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ  απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηε βειηίσζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζεσξνχκε σο άκεζεο 

πξνηεξαηφηεηαο ελέξγεηα ηη μείυζη ηυν ςπογπαθών ζηιρ κανονιζηικέρ ππάξειρ και ηα 

διοικηηικά έγγπαθα, ώζηε να μην ςπεπβαίνοςν ηιρ ηπειρ.  

 

Δηδηθφηεξα κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ππνγξαθψλ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ησλ νξγάλσλ 

πνπ ζπκπξάηηνπλ ζε κηα ελέξγεηα, επηηπγράλεηαη: 

 η επίζπεςζη ηος διοικηηικού έπγος 

 η αύξηζη ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ και αποδοηικόηηηαρ ηηρ Γημόζιαρ 

Γιοίκηζηρ 

 η οπθολογικοποίηζη και απλούζηεςζη ηυν διαδικαζιών λήτηρ ηυν 

αποθάζευν  

 η διεςκόλςνζη ηυν ιεπαπσικά πποφζηάμενυν οπγάνυν ζηην άζκηζη ηυν 

επιηελικού σαπακηήπα απμοδιοηήηυν ηοςρ με ηη μείυζη ηυν 

λειηοςπγικών ηοςρ απμοδιοηήηυν 

 η ενίζσςζη ηηρ αηομικήρ εςθύνηρ ηυν ζηελεσών 

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πιεζψξαο ησλ ππνγξαθψλ ζηα δηνηθεηηθά φξγαλα είραλ 

ζεζπηζζεί θαηά ην παξειζφλ (1990) ζρεηηθέο ξπζκίζεηο, ε εθαξκνγή ηνπο φκσο κε ην ρξφλν 

αηφλεζε κε απνηέιεζκα ηελ επαλεκθάληζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

 

Β. Ο κανόναρ ηυν ηπιών ςπογπαθών  

 

1. Νομοθεηική ππόβλετη και ηπόπορ ςλοποίηζηρ 

 

 Τπελζπκίδνπκε φηη, ζχκθσλα κε ξεηή επηηαγή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ 

λ.1892/1990 (ΦΔΚ Α΄101)
1
, με ηη μεηαβίβαζη απμοδιοηήηυν από ιεπαπσικά πποφζηάμενα 
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ζε ιεπαπσικά ςθιζηάμενα όπγανα ηηρ διοίκηζηρ κάθε διοικηηική ππάξη ή έγγπαθο δεν 

επιηπέπεηαι να θέπει πεπιζζόηεπερ από ηπειρ ςπογπαθέρ, δηλ. δύο πποζςπογπαθέρ και 

ηην ηελική ςπογπαθή ηος απμόδιος οπγάνος πος λαμβάνει ηην απόθαζη.  

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο κείσζεο ησλ ππνγξαθψλ ζηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη 

έγγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο πην πάλσ ξπζκίζεηο, ζα πξέπεη, θαηά ηελ έθδνζε ησλ 

εμνπζηνδνηηθψλ απνθάζεσλ (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κψδηθα ηεο 

Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 

πξψην ηνπ ΠΓ 63/ 2005
2
), ηηο νπνίεο θαιείζηε λα επαλεθδψζεηε ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ 

παξαπάλσ θαλφλα, λα κεηαβηβάδεηε αξκνδηφηεηεο ζε φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα πξνο ηε 

βάζε ηεο δηνηθεηηθήο ππξακίδαο φξγαλα. 

  

 Γηα παξάδεηγκα αλαθέξνπκε, ελδεηθηηθά, νξηζκέλεο θαηεγνξίεο νκνεηδψλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ νη ππνγξαθέο. 

  

 α) ηελ πεξίπησζε ππνζέζεσλ πνπ έρνπλ πξνεγνχκελα θξηζεί απφ αξκφδην 

ζπιινγηθφ φξγαλν, θαη θαηά ζπλέπεηα νη επί πιένλ ππνγξαθέο απφ άιια φξγαλα έρνπλ απιά 

ηππηθφ θαη κφλν ραξαθηήξα, πξέπεη λα νινθιεξψλνληαη κε ηελ ππνγξαθή ελφο, θαηά ην 

δπλαηφλ, ππεξεζηαθνχ νξγάλνπ. 

 

 β) Όπνπ γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο αξθεί ε δηαπίζησζε φηη ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο θαη δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα δηαθξηηηθήο επρέξεηαο, πξέπεη νη ππνζέζεηο απηέο 

λα επαλαμηνινγεζνχλ θαη λα νινθιεξψλνληαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ αξκφδηνπ πξντζηακέλνπ 

ηκήκαηνο ή ηνπ πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο. 

 

 γ) Όιεο νη ζπλήζεηο ηξέρνπζεο ππνζέζεηο ζα πξέπεη λα αξρίδνπλ θαη λα 

νινθιεξψλνληαη ζε ηεξαξρηθφ επίπεδν φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξν πξνο ηε βάζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ππξακίδαο. Οη πξντζηάκελνη Σκεκάησλ ζα πξέπεη λα έρνπλ δηθαίσκα ηειηθήο 

ππνγξαθήο γηα ηε δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ απιψλ θαη ηξερνπζψλ ππνζέζεσλ γηα ηηο νπνίεο 

ππάξρεη παγησκέλε πξαθηηθή ζηελ ππεξεζία ηνπο. 

 

 δ) Απνθάζεηο θαη εληνιέο πνπ αθνξνχλ δαπάλεο, εγθξίζεηο, αλαιήςεηο πηζηψζεσλ, 

πξνθεξχμεηο δεκφζηνπ ηαθηηθνχ δηαγσληζκνχ ή απεπζείαο αλαζέζεηο έξγσλ, απνθάζεηο 

θαηαθχξσζεο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκψλ θαη ζπκβάζεηο δελ ζα πξέπεη λα θζάλνπλ γηα 

ππνγξαθή ζηνλ Τπνπξγφ ή ζηνλ Τθππνπξγφ ή ζην Γεληθφ Γξακκαηέα, παξά κφλν ζε 

πεξηπηψζεηο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ εμνπιηζκνχ κείδνλνο ζεκαζίαο θαη πςειήο δαπάλεο ζε 

ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ εγγεγξακκέλσλ αληίζηνηρσλ πηζηψζεσλ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθείνπ ππνπξγείνπ. 

 

2. Γςναηόηηηα εξαίπεζηρ από ηον κανόνα 

 

 Καη΄ εξαίπεζη και μόνο ζηην πεπίπηυζη πος ειδικοί και ζςγκεκπιμένοι λόγοι 

επιβάλλοςν ηςσόν απόκλιζη από ηον κανόνα ηυν ηπιών ςπογπαθών οπιζμένυν ππάξευν 

ή εγγπάθυν, θα ππέπει αςηέρ να πεπιληθθούν ζηιρ κοινέρ αποθάζειρ ηος Τποςπγού 

Γιοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ και Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ και ηος απμόδιος κάθε 

θοπά Τποςπγού πος εκδίδονηαι ζύμθυνα με ηην παπ. 2 ηος ιδίος άπθπος και νόμος 

(παπ. 2 ηος άπθπος 81 ηος ν.1892/1990) 
3
. 

 

 Οη εηδηθνί ιφγνη πνπ επηηξέπνπλ ηελ εμαίξεζε νξηζκέλσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ή 

εγγξάθσλ, κπνξεί λα είλαη ι.ρ. ε εμαηξεηηθή ζνβαξφηεηα ησλ ξπζκηδφκελσλ ζεκάησλ, (π.ρ. 

πξάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

πνιηηψλ, ηνλ θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν, ηε ρξεζηή δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο), ή ε 

χπαξμε εηδηθήο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο πνπ νξίδεη ζπγθεθξηκέλν αλψηαην φξγαλν αξκφδην γηα 

ηελ ππνγξαθή ρσξίο λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο (π.ρ. πξάμεηο ζρεηηθέο κε ηελ 
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πεηζαξρηθή δηαδηθαζία), ή ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο δηάξζξσζεο ηνπ θνξέα ζην 

πιαίζην ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε δηνηθεηηθή πξάμε (π.ρ. ε πεξαηηέξσ δηάξζξσζε ηκεκάησλ ζε 

γξαθεία).  

 

 Οη δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη ηα έγγξαθα πνπ ζα εμαηξεζνχλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο νηθείεο θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο (θπα) θαη γηα θάζε κηα απφ ηηο 

εμαηξνχκελεο πξάμεηο πξέπεη νπσζδήπνηε λα αλαθέξνληαη νη εηδηθνί ιφγνη πνπ επηβάιινπλ 

ηελ εμαίξεζή ηνπο. 

 

 Γηα φζεο πξάμεηο ή έγγξαθα ή θαηεγνξίεο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ή εγγξάθσλ 

εμαηξεζνχλ, πάλησο, θαηά ηα αλσηέξσ, πξέπεη λα γίλεη πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ησλ 

ππνγξαθψλ ηνπο ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ 

λ.1892/1990
4
, κε ηε κεηαβίβαζε ηεο ζρεηηθήο αξκνδηφηεηαο απφ ηνλ Τπνπξγφ ζην Γεληθφ 

Γξακκαηέα ή ηνλ νηθείν Γεληθφ Γ/ληή. 

 

 εκεηψλνπκε φηη νη πην πάλσ απνθάζεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ 

λ.1892/1990
5
, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2026/1992, δελ 

είλαη δπλαηφλ λα επαλεθδνζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ πξηλ ηελ παξέιεπζε ελφο ηνπιάρηζηνλ 

έηνπο, απφ ηελ έθδνζε ή ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζή ηνπο. 

 

Γ. Μεηαβίβαζη ηηρ εξοςζίαρ ςπογπαθήρ ΚΤΑ από ηοςρ ζςμππάηηονηερ Τποςπγούρ ζε 

ιεπαπσικά καηώηεπα όπγανα 

 

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 1943/1991
6
, πξνθεηκέλνπ 

πεξί ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαλνληζηηθνχ ή αηνκηθνχ πεξηερνκέλνπ,  γηα ηελ έθδνζε ησλ 

νπνίσλ απαηηείηαη, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ε ζχκπξαμε πεξηζζφηεξσλ ππνπξγψλ, είλαη 

δπλαηφ κε θνηλέο απνθάζεηο, δεκνζηεπφκελεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ηνπ 

Τπνπξγνχ ΓΙΜΗΓ θαη ησλ ζπκπξαηηφλησλ ππνπξγψλ, λα κεηαβηβάδεηαη ζηνπο Γεληθνχο 

Γξακκαηείο ή ζηνπο πξντζηακέλνπο Γελ. Γ/λζεο ή Γηεχζπλζεο ε εμνπζία λα ππνγξάθνπλ ηηο 

απνθάζεηο απηέο. 

  

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε κεηαβίβαζε ζηα αλσηέξσ φξγαλα ηεο εμνπζίαο λα ππνγξάθνπλ 

«κε εληνιή ππνπξγνχ» θνηλέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ απηνχο ελεξγείηαη πάληνηε πξνο 

φξγαλα ηνπ ηδίνπ ηεξαξρηθνχ επηπέδνπ, π.ρ. Γεληθνχο Γξακκαηείο ή πξντζηάκελνπο Γεληθψλ 

Γηεπζχλζεσλ θαη Γ/λζεσλ.  

 

Γ. Δνέπγειερ Τποςπγείυν 

 

 πλνςίδνληαο ηα πην πάλσ, ηα Τπνπξγεία πξέπεη λα πξνβνχλ ζηηο αθφινπζεο 

ελέξγεηεο: 

  

 1) Καηάπηιζη ηων αποθάζεων μεηαβίβαζηρ ηων απμοδιοηήηων καη΄ εξοςζιοδόηηζη ηος 

άπθπος 54 ηος κώδικα ηηρ νομοθεζίαρ για ηην Κςβέπνηζη και ηα κςβεπνηηικά  όπγανα  πος 

κςπώθηκε  με  ηο  άπθπο  ππώηο ηος   ΠΔ  63/  2005 (ΦΕΚ Α΄98), λαμβάνοντας σπόψη τις 

ρσθμίσεις των κατωτέρω κοινών σποσργικών απουάσεων και τοσ κανόνα των τριών 

σπογραυών, και κοινοποίηζή ηοςρ ζηη Διεύθςνζη Οπγανωηικήρ Ανάπηςξηρ ηηρ ΓΓΔΔΗΔ για 

ενημέπωζη. 

 

 2) Καηάπηιζη ηων κοινών ςποςπγικών αποθάζεων εξαίπεζηρ από ηον κανόνα ηων 

ηπιών ςπογπαθών, καη΄ εξοςζιοδόηηζη ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 81 ηος ν.1892/1990 (ΦΕΚ 

Α΄101) και αποζηολή ηοςρ ζηη Διεύθςνζη Οπγανωηικήρ Ανάπηςξηρ ηος ΥΔΙΜΗΔ για 

επεξεπγαζία και ζςνςπογπαθή από ηον Υποςπγό ΔΙΜΗΔ. 
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 3) Καηάπηιζη, όζο ηο δςναηόν πιο ζύνηομα, ηων κοινών ςποςπγικών αποθάζεων για ηη 

μεηαβίβαζη ηηρ εξοςζίαρ ςπογπαθήρ ζηιρ κοινέρ ςποςπγικέρ αποθάζειρ, με ηη ζςνεπγαζία ηων 

καηά πεπίπηωζη ζςναπμόδιων ςποςπγείων, καη’ εξοςζιοδόηηζη ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 7 ηος 

ν.1943/1991(ΦΕΚ Α΄50) και αποζηολή ηοςρ ζηη Διεύθςνζη Οπγανωηικήρ Ανάπηςξηρ ηος 

ΥΔΙΜΗΔ για επεξεπγαζία και ζςνςπογπαθή από ηον Υποςπγό ΔΙΜΗΔ.  

 

 Όπσο γίλεηαη θαλεξφ ε θαηάξηηζε ησλ πην πάλσ απνθάζεσλ (εηδηθά ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2) ζα πξέπεη λα πξνρσξάεη παξάιιεια, δεδνκέλεο 

ηεο αιιειεμάξηεζεο ηνπο. 

 

 Παπακαλούμε, για ηην ολοκλήπυζη ηυν πιο πάνυ ενεπγειών ηο ηασύηεπο 

δςναηόν και πάνηυρ ηο απγόηεπο έυρ 31.05.2013. 

 

 Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ησλ ππνγξαθψλ, ζχκθσλα κε 

ηα πην πάλσ, κε ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο, αθνξά θαη ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο 

θαζψο θαη ηα ΝΠΓΓ θαη ηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ. Σα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ θνξέσλ 

απηψλ (Γεληθνί Γξακκαηείο Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, Γηνηθεηέο, Πεξηθεξεηάξρεο θαη 

Γήκαξρνη) θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ απνθάζεσλ κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ θαλφλα ησλ ηξηψλ ππνγξαθψλ. 

 

 Παξαθαινχκε, ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ λα δηαβηβάζνπλ ηελ 

εγθχθιην απηή ζηα ΝΠΓΓ πνπ επνπηεχνπλ. Παξαθαινχκε επίζεο ηηο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνηθήζεηο λα πξάμνπλ ην ίδην φζνλ αθνξά ηφζν ηα ΝΠΓΓ φζν θαη ηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ 

βαζκνχ πνπ επνπηεχνπλ. 

 

                        Ο Τποςπγόρ 

  

 

 

 

     Ανηώνηρ Μανιηάκηρ 

ςνημμένα: 

3 Παξαξηήκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊςτάμενοσ του Τμήματοσ 
Γραμματείασ του Υπουργείου 

Διοικητικήσ Μεταρρφθμιςησ και 
Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ 

Γιώργοσ Μπάμπαλησ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ  

 

Αποδέκηερ ππορ ενέπγεια: 

1) Όια ηα Τπνπξγεία 

α) Γξαθεία: 

     - θ. Τπνπξγψλ 

     - θ. Τθππνπξγψλ θαη 

     - θ. Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ 

β) θ. Πξντζηακέλνπο Γεληθψλ Γ/λζεσλ Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

γ) Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ 

δ) Γ/λζεηο Οξγάλσζεο θαη Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ 

 

2) Όιεο ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο 

α) Γξαθεία θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ 

β) θ. Πξντζηακέλνπο Γεληθψλ Γ/λζεσλ 

γ) Γ/λζεηο Γηνίθεζεο 

 

Αποδέκηερ ππορ Κοινοποίηζη: 

Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο 

 

Δζυηεπική διανομή: 

Γξαθεία: 

1. θ. Τπνπξγνχ 

2. θ. Τθππνπξγνχ 

3. θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα 

4. θ. Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γ/λζεσλ θαη Γ/λζεσλ  
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Παπαπηήμαηα  

 

(1)                                   Νόμορ 1892/1990 (ΦΔΚ Α΄ 101) 

Για ηον εκζςγσπονιζμό και ηην ανάπηςξη και άλλερ διαηάξειρ 

 

 

Άπθπο 81 

Πεπιοπιζμόρ ςπογπαθών 

 

1. Πξνο ην ζθνπφ ηεο ελίζρπζεο ηεο απνθέληξσζεο κε ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ 

απφ ηεξαξρηθά πξντζηάκελα ζε ηεξαξρηθά πθηζηάκελα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο, θάζε 

δηνηθεηηθή πξάμε ή έγγξαθν δελ επηηξέπεηαη λα θέξεη πάλσ απφ δχν πξνζππνγξαθέο 

θαη ηελ ηειηθή ππνγξαθή ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

 

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ αξκφδηνπ θαηά 

πεξίπησζε ππνπξγνχ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, δχλαηαη 

λα εμαηξνχληαη απφ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ ζπγθεθξηκέλεο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο ή έγγξαθα ή θαηεγνξίεο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ή εγγξάθσλ εθ' 

φζνλ εηδηθνί ιφγνη, πνπ αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ απφθαζε απηή, λα 

επηβάιινπλ ηελ εμαίξεζε απηή. 

 

3. Με ηελ ίδηα απφθαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ πεξηνξίδνληαη ζηνλ απνιχησο 

αλαγθαίν αξηζκφ νη πξνζππνγξαθέο πνπ θέξεη θάζε εμαηξνχκελε δηνηθεηηθή πξάμε ή 

έγγξαθν ή θαηεγνξία δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ή εγγξάθσλ. 

 

"4. Οη απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ κπνξεί λα επαλεθδίδνληαη ή 

λα ηξνπνπνηνχληαη κεηά παξέιεπζε ελφο ηνπιάρηζηνλ έηνπο, απφ ηελ έθδνζε ή ηελ 

ηειεπηαία ηξνπνπνίεζή ηνπο". 

 

***H εληφο " " παξάγξαθνο 4 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ δηά ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 3 ηνπ 

Ν. 2026/1992 (Α 43). 

 

5. Η ηζρχο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ αξρίδεη ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
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(2)                                              ΠΓ 63/2005 (ΦΔΚ Α΄ 98) 

Κυδικοποίηζη ηηρ νομοθεζίαρ για ηην Κςβέπνηζη και ηα κςβεπνηηικά όπγανα 

 

 

Άπθπο 54 

Μεηαβίβαζη απμοδιοηήηυν 

 

1. Οη ππνπξγνί, αλαπιεξσηέο ππνπξγνί θαη πθππνπξγνί κπνξνχλ κε απφθαζή ηνπο 

πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο λα κεηαβηβάδνπλ ζην γεληθφ 

γξακκαηέα ηνπ ππνπξγείνπ, ζε γεληθνχο γξακκαηείο πνπ πξνΐζηαληαη γεληθψλ 

γξακκαηεηψλ, ζε εηδηθνχο γξακκαηείο, ζε δηεπζπληέο θαη γεληθά ζε πξντζηάκελνπο 

ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ νξηζκέλεο αξκνδηφηεηέο ηνπο ή ην δηθαίσκα λα ππνγξάθνπλ 

θαηά πεξίπησζε "κε εληνιή ππνπξγνχ" ή "κε εληνιή πθππνπξγνχ". 

Σε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο πξνο ηνπο πξντζηάκελνπο ππεξεζηψλ πνπ ελδερφκελα 

ππάγνληαη ζε απηνχο ή ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ πνιηηηθνχ γξαθείνπ ηνπο έρνπλ θαη νη 

αληηπξφεδξνη ηεο Κπβέξλεζεο, ν αλαπιεξσηήο ππνπξγφο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ν 

πθππνπξγφο ζηνλ Πξσζππνπξγφ, θαζψο θαη νη ππνπξγνί Δπηθξαηείαο. Ωο 

πξντζηάκελνη ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ θαηά ην πξψην εδάθην ζεσξνχληαη θαη νη 

αξρεγνί επηηειείσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ 

Ληκεληθνχ θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, θαζψο θαη νη δηνηθεηέο κεγάισλ 

κνλάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο. 

 Άξζξν 29 παξ.1 λ. 1558/1985 

 Άξζξν 79 παξ.1 λ. 1943/1991 

2. ε πεξίπησζε έθδνζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζην πξννίκην ε εμνπζηνδνηηθή πξάμε. 

 Άξζξν 29 παξ.2 λ. 1558/1985 

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο 

θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ ππνπξγνχ, κπνξεί αξκνδηφηεηα ή δηθαίσκα 

ππνγξαθήο "κε εληνιή", πνπ κεηαβηβάδεηαη θαηά ηελ παξ. 1, λα αζθείηαη θαη απφ ην 

κεηαβηβάδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

  Άξζξν 7 παξ. 4 λ. 1943/1991 

 Άξζξν 23 παξ. 1 λ. 1558/1985, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 παξ. 5  

λ. 3242/2004 

 

*** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Με ην άξζξν 2 παξ.1α ΠΓ 216/2006,ΦΔΚ Α 218, νξίδεηαη φηη: 

 

"α) Η ππνπξγηθή απφθαζε, ε έθδνζε ηεο νπνίαο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

54 ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΚ 98 Α΄), ζρεηηθά κε ηελ αξκνδηφηεηα ή δηθαίσκα 

ππνγξαθήο "κε εληνιή", πνπ κπνξεί λα αζθείηαη θαη απφ ην κεηαβηβάδνλ δηνηθεηηθφ 

φξγαλν, εθδίδεηαη εθεμήο κφλν απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε αξκφδην Τπνπξγφ". 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξ. 3, εθδίδεηαη εθεμήο κφλν 

απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε αξκφδην ππνπξγφ". 

 

4. Η απφθαζε κεηαβίβαζεο αξκνδηφηεηαο ή ηνπ δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο θαηά ηελ 

παξ. 1 εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κέρξη ηελ αλάθιεζή ηεο απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη αλ 

απηφο πνπ ηελ εμέδσζε παχζεη λα ππάξρεη. 

 Άξζξν 29 παξ.4 λ. 1558/1985 
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(3)                                    Νόμορ 1943/1991 (ΦΔΚ Α΄50) 

Δκζςγσπονιζμόρ ηηρ οπγάνυζηρ και λειηοςπγίαρ ηηρ δημόζιαρ διοίκηζηρ, 

αναβάθμιζη ηος πποζυπικού ηηρ και άλλερ ζςναθείρ διαηάξειρ. 

 

 

Άπθπο 7 

Μεηαβίβαζη εξοςζίαρ ςπογπαθήρ - Πεπιοπιζμόρ ζςναπμοδιοηήηυν 

 

1. Πξνθεηκέλνπ πεξί ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαλνληζηηθνχ ή αηνκηθνχ 

πεξηερνκέλνπ,  γηα ηελ έθδνζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ε 

ζχκπξαμε πεξηζζφηεξσλ ππνπξγψλ, είλαη δπλαηφ κε θνηλέο απνθάζεηο, 

δεκνζηεπφκελεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο ηεο 

Κπβέξλεζεο θαη ησλ ζπκπξαηηφλησλ ππνπξγψλ, λα κεηαβηβάδεηαη ζηνπο γεληθνχο 

γξακκαηείο ή ζηνπο γεληθνχο δηεπζπληέο ή ζηνπο πξντζηακέλνπο δηεχζπλζεο ε 

εμνπζία λα ππνγξάθνπλ ηηο απνθάζεηο απηέο. 

 

Η κεηαβίβαζε απηή ελεξγείηαη πξνο φξγαλα ηνπ ίδηνπ ηεξαξρηθνχ επηπέδνπ. 

 

2. …………………. 

 

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ αξκφδηνπ θαηά 

πεξίπησζε ππνπξγνχ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί 

λα ηξνπνπνηνχληαη νη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 1892/1990 εθδνζείζεο 

απνθάζεηο, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ππνγξαθψλ ζηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο 

ή έγγξαθα πνπ έρνπλ εμαηξεζεί κε ηηο απνθάζεηο απηέο. 

 

4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε 

αξκφδηνπ ππνπξγνχ, δχλαηαη αξκνδηφηεηα ή δηθαίσκα ππνγξαθήο "κε εληνιή", πνπ 

κεηαβηβάδεηαη θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 1558/1985, λα αζθείηαη θαη απφ 

ην κεηαβηβάδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 

***ΠΡΟΟΥΗ:Η παξ.4 θσδηθνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ ΠΓ 

63/2005 (ΦΔΚ Α 98/2005). 

 

5. Κάζε ππάιιεινο, πνπ πξνζππνγξάθεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή πξάμε, νθείιεη λα 

ζέηεη παξαπιεχξσο ηεο πξνζππνγξαθήο ηνπ ηελ αθξηβή εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία 

πξνζππέγξαςε. 

 

6. …………………………………………………… 

 

7. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη απνθάζεηο ηεο παξ. 1 θαη ηα 

π.δ/γκαηα ησλ παξ. 2 θαη 6 εθδίδνληαη κέζα ζε  ηέζζεξηο κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

8. Καηαξγνχληαη ην άξζξν 1, ε πεξίπη. α' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 865/1979 

θαη ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 1558/1985. 
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