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ΘΕΜΑ: Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα
Α. Εισαγωγή
Στο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρµόζει το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για την αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας των
διοικητικών υποθέσεων, την επιτάχυνση του διοικητικού έργου και τη µείωση του
διοικητικού κόστους, µέσω δράσεων που στοχεύουν στην απλούστευση των διοικητικών
διαδικασιών και τη βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος, θεωρούµε ως άµεσης
προτεραιότητας ενέργεια τη µείωση των υπογραφών στις κανονιστικές πράξεις και τα
διοικητικά έγγραφα, ώστε να µην υπερβαίνουν τις τρεις.
Ειδικότερα µε τον περιορισµό των υπογραφών και κατά συνέπεια και των οργάνων
που συµπράττουν σε µια ενέργεια, επιτυγχάνεται:
• η επίσπευση του διοικητικού έργου
• η αύξηση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης
• η ορθολογικοποίηση και απλούστευση των διαδικασιών λήψης των
αποφάσεων
• η διευκόλυνση των ιεραρχικά προϊστάµενων οργάνων στην άσκηση των
επιτελικού χαρακτήρα αρµοδιοτήτων τους µε τη µείωση των
λειτουργικών τους αρµοδιοτήτων
• η ενίσχυση της ατοµικής ευθύνης των στελεχών
Για την αντιµετώπιση της πληθώρας των υπογραφών στα διοικητικά όργανα είχαν
θεσπισθεί κατά το παρελθόν (1990) σχετικές ρυθµίσεις, η εφαρµογή τους όµως µε το χρόνο
ατόνησε µε αποτέλεσµα την επανεµφάνιση του προβλήµατος.
Β. Ο κανόνας των τριών υπογραφών
1. Νοµοθετική πρόβλεψη και τρόπος υλοποίησης
Υπενθυµίζουµε ότι, σύµφωνα µε ρητή επιταγή της παρ. 1 του άρθρου 81 του
ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101)1, µε τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από ιεραρχικά προϊστάµενα
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σε ιεραρχικά υφιστάµενα όργανα της διοίκησης κάθε διοικητική πράξη ή έγγραφο δεν
επιτρέπεται να φέρει περισσότερες από τρεις υπογραφές, δηλ. δύο προσυπογραφές και
την τελική υπογραφή του αρµόδιου οργάνου που λαµβάνει την απόφαση.
Για την επίτευξη του στόχου της µείωσης των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και
έγγραφα, σύµφωνα µε τις πιο πάνω ρυθµίσεις, θα πρέπει, κατά την έκδοση των
εξουσιοδοτικών αποφάσεων (βάσει των διατάξεων του άρθρου 54 του Κώδικα της
Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του Π∆ 63/ 20052), τις οποίες καλείστε να επανεκδώσετε λαµβάνοντας υπόψη τον
παραπάνω κανόνα, να µεταβιβάζετε αρµοδιότητες σε όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τη
βάση της διοικητικής πυραµίδας όργανα.
Για παράδειγµα αναφέρουµε, ενδεικτικά, ορισµένες κατηγορίες οµοειδών
διοικητικών πράξεων και εγγράφων στις οποίες πρέπει να περιοριστούν οι υπογραφές.
α) Στην περίπτωση υποθέσεων που έχουν προηγούµενα κριθεί από αρµόδιο
συλλογικό όργανο, και κατά συνέπεια οι επί πλέον υπογραφές από άλλα όργανα έχουν απλά
τυπικό και µόνο χαρακτήρα, πρέπει να ολοκληρώνονται µε την υπογραφή ενός, κατά το
δυνατόν, υπηρεσιακού οργάνου.
β) Όπου για τη λήψη της απόφασης αρκεί η διαπίστωση ότι συντρέχουν οι νόµιµες
προϋποθέσεις και δεν υπάρχουν περιθώρια διακριτικής ευχέρειας, πρέπει οι υποθέσεις αυτές
να επαναξιολογηθούν και να ολοκληρώνονται µε την υπογραφή του αρµόδιου προϊσταµένου
τµήµατος ή του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης.
γ) Όλες οι συνήθεις τρέχουσες υποθέσεις θα πρέπει να αρχίζουν και να
ολοκληρώνονται σε ιεραρχικό επίπεδο όσο το δυνατόν πλησιέστερο προς τη βάση της
διοικητικής πυραµίδας. Οι προϊστάµενοι Τµηµάτων θα πρέπει να έχουν δικαίωµα τελικής
υπογραφής για τη διεκπεραίωση όλων των απλών και τρεχουσών υποθέσεων για τις οποίες
υπάρχει παγιωµένη πρακτική στην υπηρεσία τους.
δ) Αποφάσεις και εντολές που αφορούν δαπάνες, εγκρίσεις, αναλήψεις πιστώσεων,
προκηρύξεις δηµόσιου τακτικού διαγωνισµού ή απευθείας αναθέσεις έργων, αποφάσεις
κατακύρωσης αποτελεσµάτων διαγωνισµών και συµβάσεις δεν θα πρέπει να φθάνουν για
υπογραφή στον Υπουργό ή στον Υφυπουργό ή στο Γενικό Γραµµατέα, παρά µόνο σε
περιπτώσεις έργων ή προµηθειών εξοπλισµού µείζονος σηµασίας και υψηλής δαπάνης σε
σχέση µε το συνολικό ύψος των εγγεγραµµένων αντίστοιχων πιστώσεων στον
προϋπολογισµό του οικείου υπουργείου.
2. ∆υνατότητα εξαίρεσης από τον κανόνα
Κατ΄ εξαίρεση και µόνο στην περίπτωση που ειδικοί και συγκεκριµένοι λόγοι
επιβάλλουν τυχόν απόκλιση από τον κανόνα των τριών υπογραφών ορισµένων πράξεων
ή εγγράφων, θα πρέπει αυτές να περιληφθούν στις κοινές αποφάσεις του Υπουργού
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του αρµόδιου κάθε
φορά Υπουργού που εκδίδονται σύµφωνα µε την παρ. 2 του ιδίου άρθρου και νόµου
(παρ. 2 του άρθρου 81 του ν.1892/1990) 3.
Οι ειδικοί λόγοι που επιτρέπουν την εξαίρεση ορισµένων διοικητικών πράξεων ή
εγγράφων, µπορεί να είναι λ.χ. η εξαιρετική σοβαρότητα των ρυθµιζόµενων θεµάτων, (π.χ.
πράξεις που σχετίζονται µε την προστασία ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων των
πολιτών, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τη χρηστή διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος), ή η
ύπαρξη ειδικής νοµοθετικής ρύθµισης που ορίζει συγκεκριµένο ανώτατο όργανο αρµόδιο για
την υπογραφή χωρίς να παρέχει τη δυνατότητα µεταβίβασης (π.χ. πράξεις σχετικές µε την
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πειθαρχική διαδικασία), ή η ιδιαιτερότητα της διοικητικής διάρθρωσης του φορέα στο
πλαίσιο του οποίου εκδίδεται η διοικητική πράξη (π.χ. η περαιτέρω διάρθρωση τµηµάτων σε
γραφεία).
Οι διοικητικές πράξεις και τα έγγραφα που θα εξαιρεθούν πρέπει να αναγράφονται
συγκεκριµένα στις οικείες κοινές υπουργικές αποφάσεις (κυα) και για κάθε µια από τις
εξαιρούµενες πράξεις πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται οι ειδικοί λόγοι που επιβάλλουν
την εξαίρεσή τους.
Για όσες πράξεις ή έγγραφα ή κατηγορίες διοικητικών πράξεων ή εγγράφων
εξαιρεθούν, πάντως, κατά τα ανωτέρω, πρέπει να γίνει προσπάθεια περιορισµού των
υπογραφών τους στις απολύτως απαραίτητες, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 81 του
ν.1892/19904, µε τη µεταβίβαση της σχετικής αρµοδιότητας από τον Υπουργό στο Γενικό
Γραµµατέα ή τον οικείο Γενικό ∆/ντή.
Σηµειώνουµε ότι οι πιο πάνω αποφάσεις, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 81 του
ν.1892/19905, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.2026/1992, δεν
είναι δυνατόν να επανεκδοθούν ή να τροποποιηθούν πριν την παρέλευση ενός τουλάχιστον
έτους, από την έκδοση ή την τελευταία τροποποίησή τους.
Γ. Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής ΚΥΑ από τους συµπράττοντες Υπουργούς σε
ιεραρχικά κατώτερα όργανα
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1943/19916, προκειµένου
περί υπουργικών αποφάσεων κανονιστικού ή ατοµικού περιεχοµένου, για την έκδοση των
οποίων απαιτείται, κατά τις κείµενες διατάξεις, η σύµπραξη περισσότερων υπουργών, είναι
δυνατό µε κοινές αποφάσεις, δηµοσιευόµενες στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, του
Υπουργού ∆ΙΜΗ∆ και των συµπραττόντων υπουργών, να µεταβιβάζεται στους Γενικούς
Γραµµατείς ή στους προϊσταµένους Γεν. ∆/νσης ή ∆ιεύθυνσης η εξουσία να υπογράφουν τις
αποφάσεις αυτές.
∆ιευκρινίζεται ότι η µεταβίβαση στα ανωτέρω όργανα της εξουσίας να υπογράφουν
«µε εντολή υπουργού» κοινές αποφάσεις που εκδίδονται από αυτούς ενεργείται πάντοτε προς
όργανα του ιδίου ιεραρχικού επιπέδου, π.χ. Γενικούς Γραµµατείς ή προϊστάµενους Γενικών
∆ιευθύνσεων και ∆/νσεων.
∆. Ενέργειες Υπουργείων
Συνοψίζοντας τα πιο πάνω, τα Υπουργεία πρέπει να προβούν στις ακόλουθες
ενέργειες:
1) Κατάρτιση των αποφάσεων µεταβίβασης των αρµοδιοτήτων κατ΄ εξουσιοδότηση του
άρθρου 54 του κώδικα της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π∆ 63/ 2005 (ΦΕΚ Α΄98), λαµβάνοντας υπόψη τις
ρυθµίσεις των κατωτέρω κοινών υπουργικών αποφάσεων και του κανόνα των τριών
υπογραφών, και κοινοποίησή τους στη ∆ιεύθυνση Οργανωτικής Ανάπτυξης της ΓΓ∆∆Η∆ για
ενηµέρωση.
2) Κατάρτιση των κοινών υπουργικών αποφάσεων εξαίρεσης από τον κανόνα των
τριών υπογραφών, κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 81 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ
Α΄101) και αποστολή τους στη ∆ιεύθυνση Οργανωτικής Ανάπτυξης του Υ∆ΙΜΗ∆ για
επεξεργασία και συνυπογραφή από τον Υπουργό ∆ΙΜΗ∆.
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3) Κατάρτιση, όσο το δυνατόν πιο σύντοµα, των κοινών υπουργικών αποφάσεων για τη
µεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής στις κοινές υπουργικές αποφάσεις, µε τη συνεργασία των
κατά περίπτωση συναρµόδιων υπουργείων, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν.1943/1991(ΦΕΚ Α΄50) και αποστολή τους στη ∆ιεύθυνση Οργανωτικής Ανάπτυξης του
Υ∆ΙΜΗ∆ για επεξεργασία και συνυπογραφή από τον Υπουργό ∆ΙΜΗ∆.
Όπως γίνεται φανερό η κατάρτιση των πιο πάνω αποφάσεων (ειδικά των
αναφεροµένων στις παραγράφους 1 και 2) θα πρέπει να προχωράει παράλληλα, δεδοµένης
της αλληλεξάρτησης τους.
Παρακαλούµε, για την ολοκλήρωση των πιο πάνω ενεργειών το ταχύτερο
δυνατόν και πάντως το αργότερο έως 31.05.2013.
Πρέπει να επισηµανθεί ότι η προσπάθεια περιορισµού των υπογραφών, σύµφωνα µε
τα πιο πάνω, µε τις απαραίτητες προσαρµογές, αφορά και τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
καθώς και τα ΝΠ∆∆ και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού. Τα όργανα διοίκησης των φορέων
αυτών (Γενικοί Γραµµατείς Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, ∆ιοικητές, Περιφερειάρχες και
∆ήµαρχοι) κατά την κατάρτιση των αποφάσεων µεταβίβασης αρµοδιοτήτων πρέπει να
λαµβάνουν υπόψη τον κανόνα των τριών υπογραφών.
Παρακαλούµε, τις αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων να διαβιβάσουν την
εγκύκλιο αυτή στα ΝΠ∆∆ που εποπτεύουν. Παρακαλούµε επίσης τις Αποκεντρωµένες
∆ιοικήσεις να πράξουν το ίδιο όσον αφορά τόσο τα ΝΠ∆∆ όσο και τους ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθµού που εποπτεύουν.
Ο Υπουργός

Αντώνης Μανιτάκης
Συνηµµένα:
3 Παραρτήµατα
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Παραρτήµατα
(1)

Νόµος 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101)
Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις
Άρθρο 81
Περιορισµός υπογραφών

1. Προς το σκοπό της ενίσχυσης της αποκέντρωσης µε τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων
από ιεραρχικά προϊστάµενα σε ιεραρχικά υφιστάµενα όργανα της διοίκησης, κάθε
διοικητική πράξη ή έγγραφο δεν επιτρέπεται να φέρει πάνω από δύο προσυπογραφές
και την τελική υπογραφή του αρµόδιου οργάνου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρµόδιου κατά
περίπτωση υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται
να εξαιρούνται από τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου αυτού συγκεκριµένες
διοικητικές πράξεις ή έγγραφα ή κατηγορίες διοικητικών πράξεων ή εγγράφων εφ'
όσον ειδικοί λόγοι, που αναφέρονται υποχρεωτικά στην απόφαση αυτή, να
επιβάλλουν την εξαίρεση αυτή.
3. Με την ίδια απόφαση της παρ. 2 του άρθρου αυτού περιορίζονται στον απολύτως
αναγκαίο αριθµό οι προσυπογραφές που φέρει κάθε εξαιρούµενη διοικητική πράξη ή
έγγραφο ή κατηγορία διοικητικών πράξεων ή εγγράφων.
"4. Οι αποφάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού µπορεί να επανεκδίδονται ή
να τροποποιούνται µετά παρέλευση ενός τουλάχιστον έτους, από την έκδοση ή την
τελευταία τροποποίησή τους".
***H εντός " " παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε ως άνω διά του άρθρου 16 παρ. 3 του
Ν. 2026/1992 (Α 43).
5. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου αυτού αρχίζει τέσσερις µήνες µετά τη δηµοσίευση
του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Π∆ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98)
Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
Άρθρο 54
Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων
1. Οι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί µπορούν µε απόφασή τους
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως να µεταβιβάζουν στο γενικό
γραµµατέα του υπουργείου, σε γενικούς γραµµατείς που προΐστανται γενικών
γραµµατειών, σε ειδικούς γραµµατείς, σε διευθυντές και γενικά σε προϊστάµενους
υπηρεσιακών µονάδων ορισµένες αρµοδιότητές τους ή το δικαίωµα να υπογράφουν
κατά περίπτωση "µε εντολή υπουργού" ή "µε εντολή υφυπουργού".
Τη δυνατότητα µεταβίβασης προς τους προϊστάµενους υπηρεσιών που ενδεχόµενα
υπάγονται σε αυτούς ή στον προϊστάµενο του πολιτικού γραφείου τους έχουν και οι
αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, ο αναπληρωτής υπουργός του Πρωθυπουργού και ο
υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, καθώς και οι υπουργοί Επικρατείας. Ως
προϊστάµενοι υπηρεσιακών µονάδων κατά το πρώτο εδάφιο θεωρούνται και οι
αρχηγοί επιτελείων των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Λιµενικού και του Πυροσβεστικού Σώµατος, καθώς και οι διοικητές µεγάλων
µονάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας.
Άρθρο 29 παρ.1 ν. 1558/1985
Άρθρο 79 παρ.1 ν. 1943/1991
2. Σε περίπτωση έκδοσης διοικητικής πράξης µε βάση την προηγούµενη παράγραφο
πρέπει να αναφέρεται στο προοίµιο η εξουσιοδοτική πράξη.
Άρθρο 29 παρ.2 ν. 1558/1985
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, µπορεί αρµοδιότητα ή δικαίωµα
υπογραφής "µε εντολή", που µεταβιβάζεται κατά την παρ. 1, να ασκείται και από το
µεταβιβάζον διοικητικό όργανο.
Άρθρο 7 παρ. 4 ν. 1943/1991
Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 5
ν. 3242/2004
α) Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου
54 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), σχετικά µε την αρµοδιότητα ή δικαίωµα
υπογραφής "µε εντολή", που µπορεί να ασκείται και από το µεταβιβάζον διοικητικό
όργανο, εκδίδεται εφεξής µόνο από τον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό".
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η υπουργική απόφαση της παρ. 3, εκδίδεται εφεξής µόνο
από τον κατά περίπτωση αρµόδιο υπουργό.
4. Η απόφαση µεταβίβασης αρµοδιότητας ή του δικαιώµατος υπογραφής κατά την
παρ. 1 εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την ανάκλησή της από το αρµόδιο όργανο και αν
αυτός που την εξέδωσε παύσει να υπάρχει.
Άρθρο 29 παρ.4 ν. 1558/1985
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Νόµος 1943/1991 (ΦΕΚ Α΄50)
Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης και λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης,
αναβάθµιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις.
Άρθρο 7
Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής - Περιορισµός συναρµοδιοτήτων
1. Προκειµένου περί υπουργικών αποφάσεων κανονιστικού ή ατοµικού
περιεχοµένου, για την έκδοση των οποίων απαιτείται, κατά τις κείµενες διατάξεις, η
σύµπραξη περισσότερων υπουργών, είναι δυνατό µε κοινές αποφάσεις,
δηµοσιευόµενες στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, του Υπουργού Προεδρίας της
Κυβέρνησης και των συµπραττόντων υπουργών, να µεταβιβάζεται στους γενικούς
γραµµατείς ή στους γενικούς διευθυντές ή στους προϊσταµένους διεύθυνσης η
εξουσία να υπογράφουν τις αποφάσεις αυτές.
Η µεταβίβαση αυτή ενεργείται προς όργανα του ίδιου ιεραρχικού επιπέδου.
2. ………………….
3. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρµόδιου κατά
περίπτωση υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί
να τροποποιούνται οι δυνάµει του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 εκδοθείσες
αποφάσεις, ώστε να περιορίζεται ο αριθµός των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις
ή έγγραφα που έχουν εξαιρεθεί µε τις αποφάσεις αυτές.
4. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του κατά περίπτωση
αρµόδιου υπουργού, δύναται αρµοδιότητα ή δικαίωµα υπογραφής "µε εντολή", που
µεταβιβάζεται κατά την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 1558/1985, να ασκείται και από
το µεταβιβάζον διοικητικό όργανο.
5. Κάθε υπάλληλος, που προσυπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο ή πράξη, οφείλει να
θέτει παραπλεύρως της προσυπογραφής του την ακριβή ηµεροµηνία κατά την οποία
προσυπέγραψε.
6. ……………………………………………………
7. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος άρθρου, οι αποφάσεις της παρ. 1 και τα
π.δ/γµατα των παρ. 2 και 6 εκδίδονται µέσα σε τέσσερις µήνες από τη δηµοσίευση
του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
8. Καταργούνται το άρθρο 1, η περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 865/1979
και η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 1558/1985.
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