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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-6-1997
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/05/52/Φ.2.2.1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: α’ ΠΡΟΣ:1. Ολες τις Δ/νσεις και Αν.
Ταχ. Δ/νση:     Χαρ. Τρικούπη 182     Τμήματα της Κεντρικής
Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ     Υπηρεσίας της ΓΓΔΕ του ΥΠΕ
TELEX: 2.  ΕΥΔΕ της ΓΓΔΕ
TELEFAX: 3.  ΥΑΣ-ΥΑΣΒΕ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:      64 28 969 ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Αποφάσεις μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

1. Με αφορμή διάφορα ερωτήματα των υπηρεσιών για τις αποφάσεις μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων που ισχύουν και οι οποίες πρέπει να μηνονεύονται στο προoίμιο των υπό
έκδοση αποφάσεων, παρέχονται σχετικές οδηγίες στις επόμενες παραγράφους.
2. Στην απόφαση αριθμ. Δ17α/03/99/Φ.2.2.1./29-10-96 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, Χρήστο Βερελή και Θεόδωρο
Κολιοπάνο", που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1006 Β΄/4.11.96 και σας κοινοποιήθηκε με την
εγκύκλιο 35/1996, προβλέπονται οι αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβασθεί στον Υφυπουργό κ.
Χρήστο Βερελή. Εκείνες από τις αρμοδιότητες αυτές που αφορούν την εκτέλεση δημοσίων
έργων, ασκούνται αφού προηγουμένως ο Υπουργός έχει εγκρίνει τις σχετικές πιστώσεις.

Συνεπώς χρειάζεται να προηγείται ενημέρωση του κ. Υφυπουργού για τον
προγραμματισμό προώθησης της απόφασης έγκρισης μόνος της πίστωσης από τον κ. Υπουργό
και να ακολουθούν για τα έργα και τις μελέτες μέχρι 5 δις δραχμές όλες οι λοιπές αποφάσεις
και ενέργειες, οι οποίες βέβαια θα υπογράφονται από τον κ. Υφυπουργό. Σε διαφορετική
περίπτωση δημιουργείται πρόβλημα νομιμότητας της εκδιδόμενης διοικητικής πράξης.
3. Βασική απόφαση για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, που ισχύει ακόμα σήμερα, είναι η
αριθμ. Δ17α/01/79/Φ.θ./2.2.1/24-8-89 "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των
Δ/νσεων και των Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εργων του ΥΠΕΧΩΔΕ" που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄666/6-9-89 και σας κοινοποιήθηκε με
την εγκύκλιο 37/1989, και η οποία συμπληρώθηκε με την απόφση αριθμ.
Δ17α/02/100/φ.2.2.1/9-10-89 (ΦΕΚ 778 Β΄/10-10-89).
4. Σημειώνουμε και τη νεώτερη απόφαση αριθμ. Δ15α/04/773/29-11-90 "Εξαίρεση
διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών" που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 746/ Β΄/30-11-90 και σας κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο 2/1991 και που εκδόθηκε
με βάση την εξουσιοδότηση της παραγρ.2 του άρθρου 81 του Ν.1992/90. Και ενώ σκοπό είχε
η απόφαση αυτή να εξαιρέσει κάποιες κατηγορίες διοικητικών πράξεων από την υποχρέωση
να φέρουν τρεις συνολικά υπογραφές, όπως ορίζεται στην παραγρ.1 του ίδιου άρθρου 81 του
ανωτέρω ν. 1892/90, ουσιαστικά λειτούργησε ως μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον τελικά
υπογράφοντα την συγκεκριμένη διοικητική πράξη.



5. Από τον συνδυασμό των αποφάσεων που αναφέρονται στις παραγρ.3 και προκύπτουν
ορισμένες διαφορές που δημιουργούν και τα περισσότερα προβλήματα. Για το λόγο αυτό
τονίζουμε ότι οι διαφορές αυτές καλύπτονται με τη βασική αρχή διατήρησης της ισχύος των
διοικητικών πράξεων μέχρι της ρητής ή σιωπηρής κατάργησης των διατάξεων αυτών με όμοια
μεταγενέστερη σχετική πράξη. Ετσι για παράδειγμα σε περιπτώσεις που διαφέρουν τα ποσά ή
έχει μεταβιβασθεί σε άλλο πρόσωπο η αρμοδιότητα της τελικής υπογραφής κλπ., είναι
προφανές ότι θα τύχουν εφαρμογής οι νεώτερες διατάξεις που περιλαμβάνονται, στη δεύτερη
σχετική απόφαση.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ


