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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 46306/0025 (1)
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυψη 

ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την 
επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» 
συνολικού ποσού 1.500.000.000 ευρώ.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
(α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄),
(β) του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α΄), ιδίως το άρθρο 1,
(γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),

(δ) του Π.Δ. με αριθ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009).

(ε) Την υπ’ αριθμ. Υ350/8−7−11 (ΦΕΚ 1603/Β΄/11−7−2011) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

2. Την υπ’ αριθμ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της 
Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» 
(ΦΕΚ 2471 Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 2/5121/0025/26.1.2009 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι−
σμός όρων των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του
Ν. 3723/2008 εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς 
πιστωτικά ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β΄).

4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων 
στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02).

5. Τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ν. 560/2008 και Ν. 690/2009.

6. Την υπ’ αριθμ. 27/21−06−2011 αίτηση της τράπεζας με 
την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» 
και το υπ’ αριθμ. 18/19−07−2011 απόσπασμα πρακτικού 
του ΔΣ της τράπεζας.

7. Την υπ’ αριθμ. 33/19−07−2011 απόφαση Διυπουργικής 
Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995.

8. Το υπ’ αρ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της  Τράπεζας 
της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύ−
ματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηρι−
οτήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος 
συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις 
του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση τη ρευστότητας της 
οικονομίας.

9. Την με αριθ. 179/07−07−2011 εισήγηση της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

10. Την υπ’ αριθμ. 29264/Β1377/01−07−2011 (ΦΕΚ 1588/
Β΄/01−07−2011) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για 
την παράταση του προγράμματος μέχρι 31−12−2011.

11 Toν Ν. 3872/2010 (άρθρο 7) με τον οποίο αυξήθηκε 
το πρόγραμμα ρευστότητας των τραπεζών κατά επι−
πλέον 25 δις ευρώ.
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12. Tην υπ’ αριθμ. 21723/Β΄ 1059/19−05−2011 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών  περί ανακατανομής κονδυλίων, 
αποφασίζει:

Ι. Παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς 
τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως της 
τράπεζας με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελ−
λάδος Α.Ε.», συνολικής ονομαστικής αξίας 1.500.000.000 
ευρώ, σύμφωνα με το κείμενο της εγγύησης στην ελλη−
νική και αγγλική γλώσσα που ακολουθεί:

(Α) Ελληνικό κείμενο:

ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το 
Ελληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία 
Υπογραφής. 

Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και δη−
μοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονο−
μικών με την υπ’ αριθμ. 2/5121/0025/26−01−2009 απόφασή 
του, βάσει του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (οι οποίοι, 
μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέσεως και ανέκ−
κλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής 
υπέρ των Δικαιούχων όπως ειδικότερα ορίζονται στους 
Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονται 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρά−
ξης Εγγύησης. 

Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης:
Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω−

νυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος AE» και έδρα 
στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου  αρ. 23.

Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέουσα 
από την κατά το ν. 3156/2003 έκδοση, περί την 22.07.2011, 
ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας 
1.500.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις Προ−
γράμματος (Programme) με ημερομηνία 04.07.2011 και 
τους Τελικούς Όρους (Final Terms) ημερομηνίας περί την 
20.07.2011, στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ άλλων 
τα εξής: (α) αριθμός και είδος ομολογιών: 15.000 ανώ−
νυμες ομολογίες, (β) ονομαστική αξία κάθε ομολογίας: 
100.000, (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο επιτοκίου euribor 3M 
συν 12%, (δ) ημερομηνία λήξης: περί την 22 Ιουλίου 2014  
και (ε) αρ. ISIN XS 0651719378.

Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 22 Ιουλίου  
2011.

Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πράξη 
από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για λογα−
ριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

(Β) Αγγλικό κείμενο:

DEED OF GUARANTEE

THIS DEED OF GUARANTEE is executed on the Execution 
Date specified below by The Hellenic Republic.

The Guarantee Terms as issued and published by the 
Minister of Economy and Finance by means of Decision 
No. 2/5121/0025/26−01−2009, under Article 2 of Law 
3723/2008 (which inter alia provide for the unconditional 
and irrevocable guarantee by The Hellenic Republic of the 
Debt Obligations in favour of the Beneficiaries (as defined 
therein) shall be deemed to be incorporated in and form 
part of this Deed of Guarantee as if the same had been 
set out herein.

Credit Institution means Agricultural Bank of Greece 
S.A. with registered office at 23 Panepistimiou Street, 
Athens; 

Debt Obligations means any obligation arising from an 
issue, under law 3156/2003, on or about  22.07.2011, of 
bonds of an aggregate amount of euro 1.500.000.000 
pursuant to the provisions of a programme established on 
04.07.2011 and Final Terms dated on or about 20.07.2011 
including, inter alia the following: (a) number and form of 
bonds: 15.000 bearer bonds; (b) denomination:euro 100,000; 
(c) interest rate: floating rate euribor 3M plus 12.00%; (d) 
maturity date: on or about 22 July 2014; (e) ISIN code XS 
0651719378; and

Execution Date means 22 July 2011.
This Deed of Guarantee is executed as a deed by the 

Deputy Minister of Finance on behalf of The Hellenic 
Republic.

ΙΙ. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο 
Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα  
προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρα−
φο 2.Α(γ) της υπ’ αριθμ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 από−
φασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
το υπ’ το αριθμ. 179/07−07−2011 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 145 μο−
νάδες βάσης (act/act).

III. Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω−
ση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται 
να ανέλθει στο ποσό των 1.500.000.000 ευρώ πλέον των 
προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογια−
κού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το 
ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2421 (2)
Εξουσιοδότηση στο Γενικό Γραμματέα, στον Προϊστά−

μενο Γενικής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους 
των Διευθύνσεων, των Αυτοτελών Τμημάτων και 
των Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Μακεδο−
νίας – Θράκης για υπογραφή εγγράφων «Με εντο−
λή Υπουργού».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 9  του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι−

κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
45 Α’).

2. του άρθρου 81 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρο−
νισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 101 
Α’).

3. των άρθρων 51, 54 και 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

4. του Π.Δ. 167/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου Μα−
κεδονίας – Θράκης» (ΦΕΚ 220 Α΄) όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
Ν. 3489/2006 (ΦΕΚ 205 Α’) και το Π.Δ. 138/2008 (ΦΕΚ 
192 Α’).
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5. του Π.Δ. 358/1986 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας» (ΦΕΚ 158 Α΄). 

6. του άρθρου 3 του Π.Δ. 185/2009 «…μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας − Θράκης …» (ΦΕΚ 213/τ. Α΄/7−10−2009).

7. του άρθρου 4 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147/τ. Α’/27.06.2011).

8. της υπ’ αριθμ. 571/21.01.10 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού  Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διορισμός 
Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας 
Θράκης» ( ΦΕΚ 23/τ. ΥΟΔΔ/26.01.2010).

Β. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και αποδοτι−
κής λειτουργίας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματεί−
ας Μακεδονίας – Θράκης και την ταχεία διεκπεραίωση 
των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτές.

Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

Εξουσιοδοτούμε το Γενικό Γραμματέα και τους Προϊ−
σταμένους Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραμματεί−
ας Μακεδονίας – Θράκης να υπογράφουν «Με Εντολή 
Υπουργού» αποφάσεις, εγκυκλίους, έγγραφα, εντάλμα−
τα, εντολές ή άλλες διοικητικές – οικονομικές πράξεις 
ως εξής:

Α. Ο Γενικός Γραμματέας Μακεδονίας – Θράκης να 
υπογράφει:  

1. Τα  διαβιβαστικά  των αιτήσεων των υπαλλήλων της 
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης προς το 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με εξαίρεση αυτά που αφορούν 
στην επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Αυτοτελών 
Τμημάτων ή Τμημάτων. 

2. Τις αποφάσεις χορήγησης κάθε είδους αδειών με ή 
χωρίς αποδοχές  στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ−
θυνσης  και στον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους του 
Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης και Συντονισμού 
των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας 
− Θράκης και των Εποπτευόμενων Φορέων. 

3. Τις εντολές και εγκρίσεις μετακίνησης στο εσωτε−
ρικό  για τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και 
τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους του Αυτοτελούς 
Τμήματος Επιθεώρησης και Συντονισμού των Υπηρεσιών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και των 
Εποπτευόμενων Φορέων. 

4. Τις βασικές εγκυκλίους για την παροχή οδηγιών 
στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας – Θράκης και στα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύει 
σχετικά με τη μεθόδευση και το συντονισμό της κοινής 
δραστηριότητάς τους, με σκοπό την αποτελεσματική 
υλοποίηση της Κυβερνητικής πολιτικής, καθώς και για 

θέματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά 
στους διεθνείς οργανισμούς. 

5. Τις απαντήσεις σε αιτήσεις επανεξέτασης, υπο−
μνήματα, αναφορές παραπόνων ή καταγγελίες πολι−
τών κατά ενεργειών ή απαντήσεων των υπηρεσιών της 
Γενικής Γραμματείας στις περιπτώσεις που δόθηκαν 
αρνητικές απαντήσεις σε πρώτο βαθμό από αυτές. 

6. Τα αιτήματα που αφορούν στην εκτέλεση του προϋ−
πολογισμού της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας 
– Θράκης ( αυξομειώσεις − μεταφορές πιστώσεων) και 
κάθε άλλη δαπάνη που αναγράφεται στον εκτελούμενο 
προϋπολογισμό συμπεριλαμβανομένων και των δαπα−
νών δημοσίων σχέσεων.

7. Τη διενέργεια ανοιχτών, πρόχειρων μειοδοτικών δι−
αγωνισμών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων τους 
και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από το 
ποσό των 20.001 € έως το ανώτατο όριο που ορίζεται 
από την ισχύουσα νομοθεσία. 

8. Τις πρόσθετες αμοιβές και τη συγκρότηση των συ−
νεργείων υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων 
του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα.

9. Τα έγγραφα που αφορούν σε διοικητική εποπτεία 
των εποπτευόμενων από τη Γενική Γραμματεία Μακεδο−
νίας − Θράκης φορέων εκτός αν ρυθμίζεται διαφορετικά 
από τις κείμενες διατάξεις.

10. Τα διαβιβαστικά των μέσων κοινοβουλευτικού 
ελέγχου (Ερωτήσεις – Επερωτήσεις – Αναφορές κ.λπ.) 
προς τους εποπτευόμενους φορείς της Γενικής Γραμ−
ματείας.

11. Τα ερωτήματα για γνωμοδότηση απευθυνόμενα 
προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

12. Το συντονισμό των ενεργειών όλων των υπηρεσιών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και των 
εποπτευόμενων πολιτικών δυνάμεων του χώρου Μακε−
δονίας – Θράκης, στον τομέα Παλλαϊκής Άμυνας – Πο−
λιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΑΜ – ΠΣΕΑ) 

i. Την υλοποίηση των Σχεδίων ΠΑΜ – ΠΣΕΑ
ii. Τον ετήσιο προϋπολογισμό Σχεδίων ΠΑΜ – ΠΣΕΑ 

του Υπουργείου
iii. Τις ετήσιες εκθέσεις προόδου της Δ/νσης ΠΑΜ 

– ΠΣΕΑ
iv. Τον χειρισμό θεμάτων κανονισμού ασφαλείας ΠΑΜ 

– ΠΣΕΑ
v. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την ορ−

γάνωση και λειτουργία της Δ/νσης
vi. Τα γενικότερα θέματα εθιμοτυπίας δημοσίων εορ−

τών και επίσημων τελετών. 
13. Τα γενικότερα θέματα εθιμοτυπίας  δημοσίων εορ−

τών και επισήμων τελετών.
14.  Την έγκριση ανακατασκευής διατηρητέων κτιρί−

ων, τα οποία έχουν κατεδαφιστεί από γεγονότα που 
οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως σεισμό, πυρκαγιά, 
πλημμύρα, ή κρίνονται κατεδαφιστέα με πρωτόκολλα 
«επικινδύνως ετοιμόρροπου». 

15. Τον ορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης 
ή χρήσης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική 
διάταξη, σε ακίνητα που είναι όμορα με τα διατηρητέα 
κτίρια ή σε ζώνες γύρω από αυτά, για την προστασία 
και ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων. 

16. Τα θέματα που αφορούν στον τρόπο συνεργασίας 
μεταξύ των τμημάτων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. της Διεύθυνσης Περι−
βάλλοντος και Υποδομών και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
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και Σύγχρονου Πολιτισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, 
Πολιτισμού και Κοινωνικής Προστασίας.

17. Την έγκριση ανακατασκευής ακινήτων και στοιχεί−
ων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στην αρχική τους μορ−
φή αν έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα ή έχει κινηθεί 
γι’αυτά διαδικασία χαρακτηρισμού τους ως διατηρητέ−
ων, βρίσκονται σε κατάσταση επικινδύνου ετοιμορρο−
πίας με δυνατότητα άμεσης αποσόβησης του κινδύνου 
με ηπιότερα μέτρα, όπως αντιστηρίξεις, υποστηλώσεις, 
επισκευές, μερικές κατεδαφίσεις.

18. Τις αιτιολογικές εκθέσεις για το χαρακτηρισμό κτι−
ρίων ή συνόλων ως διατηρητέων καθώς και ζωνών προ−
στασίας, στοιχείων ανθρωπογενούς χαρακτήρα όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 4 του ισχύοντος ΓΟΚ.

19. Την έγκριση μελετών επισκευής και αποκατάστα−
σης διατηρητέων κτιρίων, προσθήκης νέων κτιρίων 
κατ’επέκταση ή καθ’ ύψος επί διατηρητέων κτιρίων κα−
θώς και επί οικοπέδων όμορων διατηρητέων.

20. Την έγκριση μελετών επισκευής, αποκατάστασης 
και αλλαγής χρήσης διατηρητέων κτιρίων, συνόλων και 
ζωνών καθώς και στοιχείων του ανθρωπογενούς περι−
βάλλοντος που έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα.

Β. Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης να υπογράφει 
έγγραφα και διοικητικές πράξεις των υπαγόμενων στη 
Γενική Διεύθυνση οργανικών μονάδων που αφορούν:

1. Τον προγραμματισμό των δράσεων και την αξιο−
λόγηση των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας των 
υπηρεσιακών μονάδων. 

2. Τα θέματα που αφορούν στη συνεργασία Διευθύν−
σεων και Αυτοτελών Τμημάτων μεταξύ τους, εφόσον το 
περιεχόμενό τους δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του 
Γενικού Γραμματέα όπως αναφέρεται παραπάνω. 

3. Τα έγγραφα ή αποφάσεις που αφορούν την εύρυθμη 
λειτουργία των Υπηρεσιακών μονάδων. 

4. Τα αναφερόμενα σε θέματα που άπτονται της καλής 
λειτουργίας των Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων, 
Τμημάτων και Γραφείων. 

5. Τις ετήσιες ή άλλες εκθέσεις απολογιστικού ή  προ−
γραμματικού χαρακτήρα. 

6. Τους προγραμματισμούς των δραστηριοτήτων των 
Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργεί−
ου. 

7. Τα έγγραφα που αφορούν στις σχέσεις με τις Δη−
μόσιες Υπηρεσίες και τις διοικητικές υπηρεσίες άλλων 
Υπουργείων.

8. Τη μετακίνηση υπαλλήλων από Διεύθυνση σε Δι−
εύθυνση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και αύξηση 
της ποιότητας και της αποδοτικότητας. 

9. Τη μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό των 
Προϊσταμένων Διευθύνσεων, των Προϊσταμένων και 
υπαλλήλων των Αυτοτελών Τμημάτων και του Γραφεί−
ου Δημοσίων Σχέσεων Τύπου και Εθιμοτυπίας, εφόσον 
το περιεχόμενό τους δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα 
του Γενικού Γραμματέα. 

10. Τη χορήγηση κάθε είδους αδειών με ή χωρίς απο−
δοχές, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους 
Προϊσταμένους και υπαλλήλους των Αυτοτελών Τμη−
μάτων εφόσον το περιεχόμενό τους δεν εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα όπως αναφέρεται 
παραπάνω. 

11. Τα γενικότερης σημασίας θέματα οργάνωσης και 
μεθόδων εκπαίδευσης, μηχανογράφησης και στατιστι−
κής. 

12. Τα θέματα αρμοδιότητας Προϊσταμένων Διευθύν−
σεων, εφόσον για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων 
ή εγγράφων συμπράττουν περισσότερες Διευθύνσεις 

13. Τη διενέργεια Ενόρκων Διοικητικών Εξετάσεων 
(ΕΔΕ) 

14. Τη συγκρότηση των συνεργείων υπερωριακής 
απασχόλησης που αφορούν τους Προϊσταμένους και 
υπαλλήλους των Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών 
Τμημάτων και Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Μακε−
δονίας – Θράκης  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Γ. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων να υπογράφουν 
έγγραφα και διοικητικές πράξεις που αφορούν:

Γενικά:
1. Τη μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό των 

Προϊσταμένων Τμημάτων και των υπαλλήλων της Δι−
εύθυνσής τους. 

2. Τη μετακίνηση υπαλλήλων μέσα στη Διεύθυνσή 
τους 

3. Τις απαντήσεις σε αναφορές παραπόνων πολιτών, 
νομικών προσώπων ή υπαλλήλων, οι οποίες αφορούν 
ζητήματα για τα οποία η Υπηρεσία έχει λάβει θέση 
σύμφωνα με το Σύνταγμα και το νόμο. 

4. Τις περιλήψεις Αποφάσεων και Πράξεων γενικά που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κα−
θώς και τα σχετικά διαβιβαστικά έγγραφα. 

5. Την παροχή προς άλλες Αρχές των αιτούμενων πλη−
ροφοριών για ζητήματα αρμοδιότητας τους, καθώς και 
τη διαβίβαση των αιτήσεων πολιτών ή υπαλλήλων για τα 
υπηρεσιακά τους θέματα προς τις αρμόδιες κατά νόμο 
Αρχές, εφόσον δεν είναι γενικότερου ενδιαφέροντος. 

6. Τη διαβίβαση εγκυκλίων, λοιπών εγγράφων οργανω−
τικού ή πληροφοριακού χαρακτήρα  αρμοδιότητας των 
Διευθύνσεων τους προς τους εποπτευόμενους φορείς 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και προς 
άλλες Υπηρεσίες, εκτός των θεμάτων που υπάγονται 
σε ανώτερο ιεραρχικά όργανο. 

7. Τη χορήγηση αντιγράφων από τα πρωτότυπα έγ−
γραφα της αρμοδιότητάς τους που τηρούνται στο Γρα−
φείο Εμπιστευτικών Εγγράφων. 

8. Τις απαντήσεις σε ερωτήματα και αιτήσεις Υπηρε−
σιών, πολιτών ή υπαλλήλων με τις οποίες παρέχονται 
πληροφορίες τους για θέματα των Διευθύνσεών τους. 

9. Την παροχή στατιστικών στοιχείων και αντιγράφων 
μελετών και εκθέσεων που αφορούν σε θέματα της 
Διεύθυνσής τους. 

10. Τη συγκρότηση των επιτροπών εκκαθάρισης των 
αρχείων των Διευθύνσεων ή Υπηρεσιών τους. 

11. Την υπογραφή εγγράφων με την ένδειξη «ΑΡΧΕΙΟ», 
όταν πρόκειται για θέματα ιδιαίτερης σημασίας. 

12. Την ανακοίνωση έκδοσης και δημοσίευσης Προε−
δρικών Διαταγμάτων που αναφέρονται στις αρμοδιό−
τητες της Διεύθυνσής τους και την κοινοποίησή τους 
στους ενδιαφερόμενους. 

13. Την αποστολή στο ΣτΕ και σε άλλα διοικητικά 
δικαστήρια των εκθέσεων κατά αιτήσεων ακύρωσης ή 
αναστολής πράξεων και αποφάσεων αρμοδιότητας της 
Υπηρεσίας τους, καθώς επίσης και την αποστολή των 
σχετικών φακέλων σ’ αυτά.  

Ειδικότερα:
α. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομίας και 

Τουριστικής Ανάπτυξης να υπογράφει έγγραφα και  δι−
οικητικές πράξεις που αφορούν:
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1. Στη σύνταξη και εισήγηση ολοκληρωμένων προ−
γραμμάτων και μελετών σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

2. Στη σύνταξη και πρόταση σχετικά με τις κατ’ έτος πι−
στώσεις για τα εκτελούμενα έργα από τη Γενική Γραμμα−
τεία Μακεδονίας − Θράκης στην περιοχή ευθύνης του. 

3. Στον προγραμματισμό και τον έλεγχο της εφαρ−
μογής των απαιτούμενων έργων στην παραμεθόρια 
ζώνη. 

4. Στη συγκέντρωση και στατιστική παρακολούθηση 
των οικονομικών και κοινωνικών μεγεθών. 

5. Στη σύνταξη, διαδικασία κατάρτισης του ΘΗΣΕΑΣ 
ή άλλων προγραμμάτων μελετών και ενεργειών στο 
πλαίσιο των παραπάνω. 

β. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτι−
σμού και Κοινωνικής Προστασίας να υπογράφει: 

1. Τα γενικότερα θέματα της αλληλογραφίας που αφο−
ρούν στο αντικείμενο της Διεύθυνσης και των επιμέρους 
Τμημάτων της. 

2. Τα θέματα αλληλογραφίας που αφορούν πολιτιστι−
κές δράσεις, θέματα παιδείας, νέας γενιάς και αθλητι−
σμού και άλλες σχετικές δράσεις.   

γ. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης να 
υπογράφει έγγραφα και  διοικητικές πράξεις που αφο−
ρούν: 

1. Στην αντίκρουση των αιτήσεων ακύρωσης ή προ−
σφυγών υπαλλήλων κατ΄ αποφάσεων της Γενικής Γραμ−
ματείας Μακεδονίας − Θράκης, που ασκούνται ενώπιον 
του ΣτΕ και των Διοικητικών Εφετείων, για την υποστή−
ριξη των απόψεων και των συμφερόντων του Δημοσίου 
σχετικά με τις υποθέσεις αυτές.

2. Στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων (προ−
αγωγές, αποδοχή αιτήσεων παραιτήσεων από την Υπη−
ρεσία, αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσης, κλπ) εκτός 
από τις περιπτώσεις που ανατίθενται με την παρούσα 
στο Γενικό Γραμματέα.

3. Στην εγκατάσταση ή επέκταση τηλεφωνικών συνδέ−
σεων για την εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών της Γενικής 
Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης.

4. Στην εκκαθάριση και εντολή πληρωμής σταθερών 
δαπανών μισθών και επιμισθίων, διαρκούς ή περιοδικού 
χαρακτήρα, τη σύνταξη του προϋπολογισμού και την 
υποβολή αυτού στο Υπουργείο Οικονομικών.

5. Στην υπογραφή συμβάσεων από το ποσό των 7.001 € 
έως το ποσό των 20.000 €. 

6. Στη χορήγηση κάθε είδους αδειών με ή χωρίς 
αποδοχές στους Προϊσταμένους και υπαλλήλους των 
Τμημάτων όλων των Διευθύνσεων, εκτός των αναρρω−
τικών αδειών των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας − Θράκης με κάθε σχέση εργασίας. 

δ. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εξωτερικών Άμυ−
νας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης να υπογράφει έγγραφα 
και διοικητικές πράξεις που αφορούν:  

1. Στη σύνταξη μελετών και προγραμμάτων για τις 
κατ’ έτος πιστώσεις προς υλοποίηση των αρμοδιοτήτων 
της Διεύθυνσης. 

2. Στη συγκέντρωση και στατιστική παρακολούθηση 
των οικονομικών και κοινωνικών μεγεθών, που απορρέ−
ουν από τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης. 

ε. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παλλαϊκής Άμυ−
νας − Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.ΑΜ. 
– Π.Σ.Ε.Α.) να υπογράφει όλα τα έγγραφα:

Στις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις ισχύ−
ουσες κάθε φορά ειδικές διατάξεις

στ. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
και Υποδομών να υπογράφει έγγραφα και  διοικητικές 
πράξεις που αφορούν: 

1. Στην παρακολούθηση, μελέτη, έλεγχο και διατύπω−
ση υποδείξεων και προτάσεων για της κάθε μορφής 
και φύσης δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
προστασία, τη διατήρηση και την αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος στον ευρύτερο χώρο της Μακεδονίας 
και Θράκης. 

2. Στη διαβίβαση εγγράφων, που απευθύνονται προς 
τους φερόμενους ως ιδιοκτήτες διατηρητέων ή τους 
Ο.Τ.Α. για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους. 

3. Στα έγγραφα παραπομπής θεμάτων της αρμοδιό−
τητάς του σε επιτροπές των Πολεοδομικών Υπηρεσιών 
ή των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Χωροταξίας του 
χώρου ευθύνης της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας 
– Θράκης.

ζ. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προστασίας και 
Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου να υπογράφει έγ−
γραφα και  διοικητικές πράξεις που αφορούν: 

1. Στην μελέτη, επεξεργασία και υποβολή στον Υπουρ−
γό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προ−
τάσεων, προγραμμάτων και μελετών αρμοδιότητας της 
Διεύθυνσης.

2. Στη συνεργασία της Διεύθυνσης με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, Περιφερειών και ΟΤΑ για 
θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

3. Στην υποβολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας ετήσιας απολογιστικής 
έκθεσης για το περιβάλλον της λεκάνης του Θερμαϊκού 
Κόλπου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

η. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε−
σιών να υπογράφει έγγραφα και διοικητικές πράξεις 
που αφορούν:

1. Στην κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τη 
σύνταξη των σχετικών διακηρύξεων των υπό ανάθεση 
έργων και μελετών

2. Στον τεχνικό, χρονικό και οικονομικό προγραμματι−
σμό έργων και μελετών της Γενικής Γραμματείας Μα−
κεδονίας – Θράκης.

3. Στην εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων  προς τον 
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
για θέματα που αφορούν στην εκτέλεση έργων σύμφω−
να με τις κείμενες διατάξεις.

Δ. Οι Προϊστάμενοι των Αυτοτελών Τμημάτων να υπο−
γράφουν έγγραφα και διοικητικές πράξεις που αφο−
ρούν:

1. Στη χορήγηση αντιγράφων από τα πρωτότυπα 
έγγραφα της αρμοδιότητάς τους που τηρούνται στο 
Γραφείο Εμπιστευτικών Εγγράφων. 

2. Στις απαντήσεις σε ερωτήματα Υπηρεσιών της Γε−
νικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης για την έννοια 
των διατάξεων που ισχύουν σε θέματα αρμοδιότητάς 
τους, καθώς και τις απαντήσεις σε αιτήσεις Υπηρεσι−
ών, πολιτών ή υπαλλήλων με τις οποίες παρέχονται 
πληροφορίες. 

3. Στις απαντήσεις σε αναφορές παραπόνων πολιτών, 
νομικών προσώπων ή υπαλλήλων, οι οποίες αφορούν 
ζητήματα για τα οποία η Υπηρεσία έχει λάβει θέση 
σύμφωνα με το Σύνταγμα και το νόμο. 
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4. Στην παροχή στατιστικών στοιχείων και αντιγρά−
φων μελετών και εκθέσεων που αφορούν σε θέματα 
του Αυτοτελούς Τμήματός τους. 

5. Στη συγκρότηση των επιτροπών εκκαθάρισης των 
αρχείων του Αυτοτελούς Τμήματός τους. 

6. Στη διαβίβαση εγκυκλίων και λοιπών εγγράφων 
πληροφοριακού χαρακτήρα του Υπουργείου ή άλλων 
Υπηρεσιών προς τους εποπτευόμενους φορείς της 
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και προς 
άλλες Υπηρεσίες, εκτός των θεμάτων που υπάγονται 
σε ανώτερο ιεραρχικά όργανο. 

7. Στην υπογραφή εγγράφων με την ένδειξη «ΑΡΧΕΙΟ» 
και «ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ». 

8. Την ανακοίνωση έκδοσης και δημοσίευσης Νόμων, 
Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων κλπ, 
που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς 
Τμήματός τους και την κοινοποίησή τους στους ενδι−
αφερόμενους. 

9. Την αίτηση στοιχείων και πληροφοριών από τις 
Αρχές.

10. Στην παροχή προς άλλες Αρχές των αιτούμενων 
πληροφοριών για ζητήματα αρμοδιότητας τους, καθώς 
και τη διαβίβαση των αιτήσεων πολιτών ή υπαλλήλων 
(για τα υπηρεσιακά τους θέματα) προς τις αρμόδιες 
κατά νόμο Αρχές, εφόσον δεν είναι γενικότερου ενδι−
αφέροντος. 

11. Τα Υπηρεσιακά Σημειώματα της αρμοδιότητας των 
Αυτοτελών Τμημάτων τους. 

12. Τις περιλήψεις Αποφάσεων και Πράξεων γενικά 
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
καθώς και τα σχετικά διαβιβαστικά έγγραφα. 

13. Στην έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε 
θέματα που σύμφωνα με το νόμο μπορούν να βεβαιω−
θούν από στοιχεία τα οποία τηρούνται στην Υπηρεσία 
τους. 

14. Στην έγκριση για τη χορήγηση αντιγράφων αδια−
βάθμητων εγγράφων, που τηρούνται στη Γενική Γραμ−
ματεία Μακεδονίας − Θράκης, σε όσες περιπτώσεις αυτό 
επιτρέπεται, καθώς και των εγγράφων αποστολής των 
εν λόγω αντιγράφων στους ενδιαφερόμενους. 

15. Στο σχεδιασμό, έλεγχο, παρακολούθηση και εκπό−
νηση ειδικών πολιτικών και τη διατύπωση προτάσεων 
που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς 
Τμήματος. 

14. Τα έγγραφα που αφορούν την αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

Ε. Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων να υπογράφουν έγγρα−
φα και διοικητικές πράξεις που αφορούν:

Γενικά:
1. Τα Υπηρεσιακά Σημειώματα της αρμοδιότητας των 

Τμημάτων τους. 
2. Την αίτηση στοιχείων και πληροφοριών από τις 

Αρχές εκτός από τα θέματα που έχουν ανατεθεί σε 
ανώτερα ιεραρχικά όργανα. 

3. Την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε 
θέματα που σύμφωνα με το νόμο μπορούν να βεβαιω−
θούν από στοιχεία τα οποία τηρούνται στην Υπηρεσία 
τους. 

4. Την έγκριση για τη χορήγηση αντιγράφων αδιαβάθ−
μητων εγγράφων, που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας – Θράκης , σε όσες περιπτώσεις αυτό επι−

τρέπεται, καθώς και των εγγράφων αποστολής των εν 
λόγω αντιγράφων στους ενδιαφερόμενους. 

5. Την υπογραφή εγγράφων με την ένδειξη «ΑΡΧΕΙΟ» 
και «ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ». 

6. Τα έγγραφα που αφορούν την αυτεπάγγελτη ανα−
ζήτηση δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κείμενες δι−
ατάξεις. 

Ειδικότερα:
α. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού της 

Διεύθυνσης Διοίκησης:
1. Τις κάθε είδους ανακοινώσεις που αναφέρονται στην 

υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού  της Γενικής 
Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης.

2. Την παραπομπή για υγειονομική εξέταση των υπαλ−
λήλων και των υποψηφίων για διορισμό ή πρόσληψη, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και την εισα−
γωγή των υπαλλήλων σε νοσοκομεία ή κλινικές. 

3. Τη θεώρηση των βιβλιαρίων νοσηλείας των υπαλ−
λήλων και των μελών των οικογενειών τους. 

4. Τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών των υπαλλήλων 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης με οποι−
αδήποτε σχέση εργασίας.   

β. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρε−
σιών και Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Διοίκησης: 

1. Την υπογραφή  συμβάσεων έως το ποσό των 7.000 €.
2. Την προμήθεια οργάνων, ανταλλακτικών, εργαστη−

ριακών υλικών και αναλώσιμων υλικών, την επισκευή και 
συντήρηση οργάνων στους χώρους της Υπηρεσίας και 
στους εκτός Υπηρεσίας εγκατεστημένους σταθμούς 
έως το ποσό των 7.000 €.

3. Την επεξεργασία των στοιχείων και την κατάρτιση 
και εκτέλεση του προϋπολογισμού, την παρακολούθηση 
των πιστώσεων και την τήρηση των βιβλίων που προ−
βλέπονται από το νόμο. 

4. Την έκδοση αποφάσεων εκποίησης κάθε περιουσι−
ακού στοιχείου μέχρι 7.000 €.

5. Την επεξεργασία των στοιχείων και την κατάρτιση 
του προγράμματος προμηθειών.

6. Τη δαπάνη για τη συντήρηση και λειτουργία των 
κτιρίων και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων έως 
το ποσό των 7.000 €.

7. Την κίνηση, συντήρηση και αγορά ανταλλακτικών 
των αυτοκινήτων του Υπουργείου έως το ποσό των 
7.000 €.

8. Τον καθορισμό των αποδοχών εν γένει του προ−
σωπικού που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Υπο−
στήριξης της Διεύθυνσης Διοίκησης:

Τις «Διαταγές Πορείας» και τα «Δελτία Κίνησης» για 
την κίνηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων, καθώς και όλα 
τα έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος 
Διοικητικής Υποστήριξης, εκτός των εγγράφων που υπά−
γονται σε ανώτερο ιεραρχικό όργανο. 

δ. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας της 
Διεύθυνσης Διοίκησης

1. Τις απαντήσεις σε έγγραφα με τα οποία αποστέλ−
λονται στη Γενική Γραμματεία   πιστοποιητικά για επι−
κύρωση του γνησίου της υπογραφής τους. 

2. Την αποστολή αντιγράφων εγγράφων της Γενικής 
Γραμματείας που δεν λήφθηκαν από τις Αρχές στις 
οποίες απευθύνονται. 
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3. Τη θεώρηση – επικύρωση κάθε είδους εγγράφων 
που εκδίδονται από Δημόσια Αρχή σύμφωνα με τις κεί−
μενες διατάξεις.  

ε. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Νομικών Θεμάτων 
και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Διοί−
κησης:

1. Την παροχή γενικών οδηγιών προς τις οργανικές 
μονάδες της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θρά−
κης  για θέματα εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας 
εφόσον δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ανώτερου 
ιεραρχικά οργάνου.

2. Τα έγγραφα παροχής νομικής συνδρομής σε θέματα 
κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Άρθρο 2

Οι εξουσιοδοτούμενοι με την παρούσα απόφαση να 
υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» υποχρεούνται να 
ενημερώνουν τα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια για κάθε 
σοβαρό κατά την κρίση τους θέμα της αρμοδιότητάς 
τους και να προσκομίζουν σ΄ αυτά τη σχετική αλληλο−
γραφία πριν από την υπογραφή τους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

  Θεσσαλονίκη, 22 Ιουλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ        
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02018071008110008*
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