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Αθήνα, 14/2/2011                
Αριθ. Πρωτ. ∆17α/07/25/Φ.2.2.1              
 
 
 
Προς: 1. Όλες τις Κεντρικές Υπηρεσίες 
 της ΓΓ∆Ε και της Γ Γ.Σ. ∆.Ε 
 2.Τα Νοµικά Πρόσωπα που  
εποπτεύονται από τη ΓΓ∆Ε 
 3. ΕΥ∆Ε της  ΓΓ∆Ε και της ΓΓΣ∆Ε-  
- Έδρες τους 

 
    ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση του  δικαιώµατος υπογραφής µε εντολή Υπουργού και εντολή 

Υφυπουργού στο Γενικό Γραµµατέα, Γενικούς ∆ιευθυντές, ∆ιευθυντές και Τµηµατάρχες της 

Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων. 

 

1.  Σας πληροφορούµε ότι στο ΦΕΚ 93 Β΄/1.2.2011 δηµοσιεύτηκαν οι αποφάσεις αριθµ. 

∆17α/ 02/4/Φ.Θ.2.2.1/10.1.2011 και ∆17α/09/3/Φ.2.2.1/7.1.2011 σχετικά µε τη µεταβίβαση 

του δικαιώµατος υπογραφής µε εντολή Υπουργού και Υφυπουργού Υποδοµών 

Μεταφορών και ∆ικτύων στο Γενικό Γραµµατέα και στους Προϊσταµένους των Γενικών 

∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και των Τµηµάτων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 

Έργων.(ΓΓ∆Ε). 

Η πρώτη απόφαση αφορά τις υπηρεσίες των οποίων οι αρµοδιότητες ασκούνται από τον 

Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων και η δεύτερη απόφαση αφορά τις 

υπηρεσίες των οποίων οι αρµοδιότητες έχουν ανατεθεί στον Υφυπουργό µε την αρ. 

69139/7766/21.12.2009 απόφαση (σχετική εγκύκλιος αρ.1/2010). 

2.  ∆ιευκρινίζεται ότι οι δυο αποφάσεις αφορούν κυρίως διοικητικά θέµατα των υπηρεσιών 

της ΓΓ∆Ε ενώ τα θέµατα που άπτονται έργων και µελετών ρυθµίζονται ( σύµφωνα µε ρητή 

πρόβλεψη των τελικών διατάξεων) από τις αποφάσεις αρ. ∆17γ/08/45/Φ2.2.1/13.3.2007 

και ∆17γ/07/45/ΦΝ 439.4/13.3.2007 ΦΕΚ 447 Β΄ (σχετικές εγκύκλιοι αρ. 9 και 10 του 2007 

της ΓΓ∆Ε, αντίστοιχα ) οι οποίες παραµένουν σε ισχύ σε αντίθεση µε όλες τις παλαιότερες 

µεταβιβαστικές αποφάσεις που ρητά καταργούνται.( άρθρα 6 παρ. 4 και 5 παρ. 4 των 

αποφάσεων). 

Η γνωστή Κ.Υ.Α. αρ. ∆16α/04/773/29.11.90 «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων 

από τον κανόνα των τριών υπογραφών» ΦΕΚ Β΄746, δεν αποτελεί πράξη µεταβίβασης 
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αρµοδιοτήτων ή δικαιώµατος υπογραφής και συνεπώς δεν καταργείται. Εφαρµογή της 

είναι δυνατή µόνο για τα θέµατα που ρυθµίζονται µε ταυτόσηµο τρόπο ( όσον αφορά την 

τελική υπογραφή ) στις νέες αποφάσεις και εφόσον η υπηρεσία που την επικαλείται  τηρεί 

τον κανόνα της θέσης τριών υπογραφών σε όλες τις υπόλοιπες πράξεις και έγγραφα που 

εκδίδει. 

3.  Οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τις παραπάνω µεταβιβάσεις του 

δικαιώµατος υπογραφής θα πρέπει να αναφέρουν στις υπόψη διατάξεις τη σχετική 

µεταβιβαστική απόφαση και θα αναγράφουν κατά περίπτωση « Με εντολή Υπουργού» ή  

«Με εντολή Υφυπουργού» πριν από την τελική υπογραφή του Γενικού Γραµµατέα  ή 

Γενικού ∆ιευθυντή ή ∆ιευθυντή ή Τµηµατάρχη.  

4.  ∆εδοµένου ότι η µεταβίβαση του δικαιώµατος υπογραφής δίνει το δικαίωµα στον 

µεταβιβάζοντα να ασκεί και ο ίδιος την αρµοδιότητα, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, οι δε 

εκδιδόµενες πράξεις, παρότι φέρουν την υπογραφή του εξουσιοδοτηθέντος θεωρούνται 

πράξεις του εξουσιοδοτήσαντος, θα πρέπει τα εξουσιοδοτηµένα όργανα να συνεννοούνται 

µε τα Γραφεία του Υπουργού και του Υφυπουργού πριν από την υπογραφή πράξεων που 

αφορούν σηµαντικά θέµατα της υπηρεσίας. 

5.  Επισηµαίνεται τέλος ότι οι νέες µεταβιβαστικές αποφάσεις αφορούν,  και τις ειδικές 

υπηρεσίες ∆ηµοσίων έργων (ΕΥ∆Ε) που έχουν συσταθεί µε τον Ν. 679/77, ως µονάδες 

επιπέδου ∆/νσης της  ΓΓ∆Ε. 

6.  Της εγκυκλίου να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι και να αναρτηθεί µαζί µε τις 

παραπάνω αποφάσεις στην ιστοσελίδα της ΓΓ∆Ε(ggde.gr) 

 

      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Γραφείο κ. Υπουργού                                                               Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
2. Γραφείο  κ. Υφυπουργού 

3.  Γραφείο κ  Γεν. Γραµµατέα της Γ.Γ.∆.Ε. 

4.  Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της                                       ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ 

       Γ .Γ .Σ .∆.Ε. 

5. Γραφεία κ. κ. Γεν. ∆/ντών της ΓΓ∆Ε 

6. ∆/νση Πληροφορικής  µε δισκέτα για  

ενηµέρωση της ιστοσελίδας. 

7.  ∆/νση ∆17(10 )                                                                    

                                                                   
 
 
 

 


