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                                                                                            ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1642/Β΄/13.5.2019 

 
ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», αποφάσεων, εγγράφων και 
άλλων πράξεων στους Προϊσταµένους των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, κατά λόγο αρµοδιότητας. 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. του άρθρου 13 του ν.4587/2018 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 218), 

β. του άρθρου 248 του ν.4555/2018 «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον 
εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την 
αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις.» (Α΄ 133), 

γ. του άρθρου 125 του ν.4483/2017 «Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) - 
Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - 
Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 107), 

δ. του π.δ. 141/2017  «Οργανισµός του Υπουργείου Εσωτερικών.» (Α΄ 180), όπως ισχύει, 

ε. των άρθρων 54 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα.» (Α΄ 98). 

2. Την αριθ. πρωτ. 95/16.4.2019 εισήγηση της Προϊσταµένης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

3. Την αριθ. ∆ΟΑ/οικ.8638/26.3.2013 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές 
πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα» (Α∆Α: ΒΕ2ΨΧ-Ι∆7). 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

        
   Αθήνα, 6 Μαΐου 2019 
   Αριθ. Πρωτ: 34521 

Ταχ. ∆/νση: 
Πληροφορίες: 
Τηλ: 
Φαξ: 

Σταδίου 27, 10183 Αθήνα 
Κ. Βαµβακά 
2131364608 
2131364616 

   

ΑΔΑ: 61ΩΤ465ΧΘ7-ΨΔ3



 2

4. Την ανάγκη µεταβίβασης δικαιώµατος υπογραφής για την επιτόπια  διεκπεραίωση υποθέσεων που 
αφορούν τρέχοντα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των  περιφερειακών  ∆ιευθύνσεων  
Ιθαγένειας του Υπουργείου.  

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού: 

 

Αποφασίζουµε: 
 

Α. Στους Προϊσταµένους των περιφερειακών ∆ιευθύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ή 
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος στους νόµιµους αναπληρωτές τους, µεταβιβάζεται το δικαίωµα να 
υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού Εσωτερικών» τις παρακάτω πράξεις και έγγραφα: 

1. Αποφάσεις τοποθέτησης και µετακίνησης υπαλλήλων αρµοδιότητάς τους, στα Τµήµατα της 
∆ιεύθυνσης εντός της έδρας αυτής. 

2. Πράξεις χορήγησης πάσης φύσεως αδειών (κανονικής, παρακολούθησης σχολικής επίδοσης 
ανηλίκων τέκνων, αναρρωτικών, φοιτητικών, αδειών µητρότητας, γάµου, ασθένειας τέκνων, 
συνδικαλιστικών, κ.λπ.) προβλεποµένων από τον υπαλληλικό κώδικα, εκτός εκείνων που χρειάζονται 
σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, οι οποίες αφορούν στους Προϊσταµένους των 
Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, στην έδρα αυτής καθώς και στους νοµούς, εφόσον προβλέπεται εκεί Τµήµα. 

3. Αποφάσεις χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών της παρ.1 του άρθρου 51 του ν.3528/2007, όπως ισχύει 
κάθε φορά, που αφορούν στους Προϊσταµένους Τµήµατος και τους υπηρετούντες υπαλλήλους της 
∆ιεύθυνσης, εκτός εκείνων που χρειάζονται σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. 

4. Τεκµηριωµένα αιτήµατα του άρθρου 66 του ν.4270/2014 προς τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες 
για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µετακινήσεων Προϊσταµένων Τµηµάτων και 
υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης στο εσωτερικό της χώρας, για υπηρεσιακούς λόγους, εκτός και εντός των 
ορίων της περιφερειακής ∆ιεύθυνσης. 

5. Αποφάσεις έγκρισης µετακίνησης Προϊσταµένων Τµηµάτων και  υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης στο 
εσωτερικό της χώρας, για υπηρεσιακούς λόγους, εκτός και εντός των ορίων της περιφερειακής 
∆ιεύθυνσης. 

6. Έγκριση αιτήσεων συµµετοχής σε επιµορφωτικά σεµινάρια που υλοποιούνται οπουδήποτε εντός του 
ελλαδικού χώρου των προϊσταµένων τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης. 

7. ∆ιαβίβαση των δικαιολογητικών των οδοιπορικών εξόδων στις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες για 
τις εκτός έδρας µετακινήσεις των Προϊσταµένων Τµηµάτων καθώς και των νοµών εφόσον προβλέπεται 
εκεί τµήµα, και των υπηρετούντων υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης.  

8. Πράξεις καθορισµού ωραρίου προσέλευσης πολιτών στα τµήµατα της ∆ιεύθυνσης στην έδρα και 
στους νοµούς αυτής. 

9. Η µέριµνα για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εξέλιξη των εκδοθέντων από τις αρµόδιες 
προς αυτό κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου ψηφιακών πιστοποιητικών και αδειών εισόδου και 
διαχείρισης δεδοµένων στα πληροφοριακά συστήµατα που χρησιµοποιεί η  ∆ιεύθυνση, όπως η ψηφιακή 
υπογραφή, το σύστηµα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και οι διάφορες βάσεις δεδοµένων.   

10. Βεβαιώσεις πιστοποίησης της ιδιότητας των εν ενεργεία υπαλλήλων ως µονίµων, αορίστου χρόνου, 
ορισµένου χρόνου κλπ. και της θέσης στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους (νοµός και τµήµα). 
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Β. Στους Προϊσταµένους των Τµηµάτων Πολιτογράφησης και Ιθαγένειας και στους Προϊσταµένους των 
Τµηµάτων Ιθαγένειας ανά νοµό των περιφερειακών ∆ιευθύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος στους νόµιµους αναπληρωτές τους, µεταβιβάζεται 
το δικαίωµα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού Εσωτερικών» τις παρακάτω πράξεις και έγγραφα: 

 

1. Αποφάσεις ανάθεσης αρµοδιοτήτων και καθηκόντων στο προσωπικό του Τµήµατος. 

2. Πράξεις χορήγησης πάσης φύσεως αδειών (κανονικής, παρακολούθησης σχολικής επίδοσης 
ανηλίκων τέκνων, αναρρωτικών, φοιτητικών, αδειών µητρότητας, γάµου, ασθένειας τέκνων, 
συνδικαλιστικών, κ.λπ.) προβλεποµένων από τον υπαλληλικό κώδικα όπως ισχύει, και αφορούν στους  
υπαλλήλους του Τµήµατος, εκτός εκείνων που χρειάζονται σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού 
Συµβουλίου.  

 3. Έγκριση αιτήσεων συµµετοχής σε επιµορφωτικά σεµινάρια που υλοποιούνται οπουδήποτε εντός της 
ελληνικής επικράτειας των υπαλλήλων του Τµήµατος. 

 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 
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