
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5001/19.03.2018 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Τουρισμού με 
τίτλο «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη-
τικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδό-
ματος των σπουδαστών των Ανωτέρων Σχολών 
Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Β΄ 1023).

2 Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής «Με 
εντολή Υπηρεσιακής Γραμματέως» στην Προϊ-
σταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών, στον Προϊστάμενο της 
Υπηρεσίας Συντονισμού και στους Προϊσταμέ-
νους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Τουρισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Aριθμ. 10750 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5001/19.03.2018 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Τουρισμού με 

τίτλο «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη-

τικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδό-

ματος των σπουδαστών των Ανωτέρων Σχολών 

Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Του-

ρισμού» (Β΄ 1023).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τo άρθρο 10 του ν. 3220/2004 «Μέτρα αναπτυξιακής 

και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φο-
ρολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 15) και ιδίως 
την παρ. 7 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 
του άρθρου 31 του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του 
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 17).

2. Το ν. 3105/2003 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρ-
τιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 29).

3. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112).

4. Το άρθρο 4 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγ-
χώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄16).

5. Το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδή-
ματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής...» (Α΄ 167).

6. Τα άρθρα 24, 26, 66, 69Γ και την παρ.1 του άρθρου 91 
του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

7. Τα άρθρα 75-91 του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4446/2016 
«Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Πα-
ράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης 
παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τροπο-
ποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 240).

8. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’133).

9. Tο π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α΄ 157), όπως ισχύει.

10. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄208).

11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

22 Ιουλίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3040

30889



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ30890 Τεύχος B’ 3040/22.07.2020

12. Την υπ’ αρ. 13984/22.9.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Τουρισμού, Εμμανουήλ 
Κόνσολα» (Β΄ 3017).

13. Την υπ’ αρ. 723/16-1-2017 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 
επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερει-
ακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού στις Δη-
μοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» (Β΄ 121) όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 7975/9.5.2018 (Β΄ 1662) 
και 6513/2.4.2019 (Β’ 1399) όμοιες αποφάσεις.

14. Tην υπ’ αρ. 23200/15-12-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Τουρισμού «Διαπιστωτική πράξη για την υπαγωγή 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρι-
σμού, στην έννοια της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας 
ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της 
ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών του άρθρου 6, παρ. 
2, εδάφιο Β΄ του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» (Β΄ 4545).

15. Την υπ’ αρ. 340/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄3051).

16. Την υπ’ αρ. 5001/19.03.2018 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οι-
κονομικών και Τουρισμού με τίτλο «Καθορισμός διαδι-
κασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στε-
γαστικού επιδόματος των σπουδαστών των Ανωτέρων 
Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Του-
ρισμού» (Β΄ 1023).

17. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την 8402/5-6-2020 
εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Τουρισμού από την απόφαση αυτή δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 5001/19.03.2018 
απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, Οικονομικών και Τουρισμού «Καθορισμός 
διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του 
στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των Ανωτέ-
ρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Τουρισμού» (Β΄ 1023), ως ακολούθως:

1. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 3 προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, και λόγω 
των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την 
πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και την επιβολή του 
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των 
τουριστικών καταλυμάτων σε όλη την επικράτεια, η δι-
αμονή σε τουριστικό κατάλυμα μπορεί να είναι τουλά-
χιστον τετράμηνης διάρκειας».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου. 3Α της ενότητας 
Α του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«3.α. Οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος, υπο-
βάλλουν στη Σχολή στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο 
σπουδαστής, εντός χρονικού διαστήματος το οποίο αρ-
χίζει από την 1η Ιουνίου εκάστου έτους και δεν μπορεί να 
λήγει αργότερα από την λήξη της τασσόμενης από την 

οικεία αρχή προθεσμίας για την υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το 
Παράρτημα «Α» της απόφασης αυτής, συνοδευόμενη 
από τα δικαιολογητικά των παρ. 4-10 της ενότητας Β του 
άρθρου αυτού. Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής των 
αιτήσεων ανακοινώνονται από τις Σχολές».

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 5001/19.03.2018 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, Οικονομικών και Τουρισμού «Καθορισμός 
διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του 
στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των Ανωτέ-
ρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Τουρισμού» (Β΄ 1023).

ΙΙΙ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Τουρισμού Υφυπουργός Τουρισμού

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

I

    Αριθμ. 10827 (2)
Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής «Με 

εντολή Υπηρεσιακής Γραμματέως» στην Προϊ-

σταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

και Διοικητικών Υπηρεσιών, στον Προϊστάμενο 

της Υπηρεσίας Συντονισμού και στους Προϊστα-

μένους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας 

του Υπουργείου Τουρισμού.

  Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 35 έως και 37, και ιδίως την παρ. 4 του 

άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας δι-
οίκησης» (Α΄ 133).

2. Τα άρθρα 24, 65 και 66 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 143).

3. Την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄45).

4. του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄131).

5. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Α΄112).
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6. Τον ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουρι-
στικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α΄187).

7. Το άρθρο 4 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγ-
χώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευ-
ρύτερου δημοσίου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄16).

8. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
(Α΄98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Το π.δ. 123/2016 «…. ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού…» (Α΄208).

10. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Του-
ρισμού» (Α΄157).

11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

12. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

13. Την υπ’ αρ. Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Β΄ 2901).

14. Την υπ’ αρ. 5157/24-03-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Τουρισμού «Διορισμός Yπηρεσιακής Γραμματέως 
στο Υπουργείο Τουρισμού» (ΥΟΔΔ 222).

15. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και απο-
δοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου 
Τουρισμού.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10423/7-7-2020 εισήγη-
ση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, 
αποφασίζουμε:

Εκχωρούμε το δικαίωμα τελικής υπογραφής «Με 
εντολή Υπηρεσιακής Γραμματέως» πράξεων και εγγρά-
φων αρμοδιότητάς της, στην Προϊσταμένη της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, 
στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Συντονισμού και σε 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Τουρισμού ως εξής:

Άρθρο 1
Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

1. Αποφάσεις χορήγησης κανονικών αδειών στους 
Προϊστάμενους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρι-
κής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Τουρισμού καθώς και τους Προϊστάμενους 
των Αυτοτελών Μονάδων που υπάγονται στην Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

2. Έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και 
αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα και μέσα που έχουν 
ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων των υπηρεσιών 
αρμοδιότητας της Υπηρεσιακής Γραμματέως οι οποίες 
υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Δι-
οικητικών Υπηρεσιών.

3. Έγγραφα για θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσια-
κής Γραμματέως που υπάγονται σε περισσότερες από 
μία Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
και Διοικητικών Υπηρεσιών.

4. Απαντήσεις σε δεύτερο βαθμό επί αιτημάτων και 
αναφορών πολιτών για θέματα αρμοδιότητας της Υπη-
ρεσιακής Γραμματέως σχετικά με πράξεις ή παραλείψεις 
υπηρεσιακών οργάνων που υπάγονται στην Γενική Διεύ-
θυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

5. Ερωτήματα, απαντήσεις και λοιπά έγγραφα προς 
υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού και εποπτευόμε-
να νομικά πρόσωπα καθώς και προς άλλες υπηρεσίες του 
Δημοσίου, για θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσιακής 
Γραμματέως.

Άρθρο 2
Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού

1. Απαντήσεις σε πρώτο βαθμό επί αιτημάτων και ανα-
φορών πολιτών σε θέματα αρμοδιότητάς του.

2. Ερωτήματα, απαντήσεις και λοιπά έγγραφα προς 
υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού και εποπτευό-
μενα νομικά πρόσωπα καθώς και προς άλλες υπηρεσίες 
του Δημοσίου για θέματα αρμοδιότητάς του.

3. Ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για 
θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του 
Υπουργείου Τουρισμού, εξαιρουμένων των ερωτημάτων 
για επιλογή Προϊσταμένων.

4. Αποφάσεις χορήγησης κανονικών αδειών στο προ-
σωπικό του Υπουργείου Τουρισμού.

5. Αποφάσεις χορήγησης των αδειών του άρθρου 50 
του ν. 3528/2007, αναρρωτικών αδειών, αδειών μητρό-
τητας και διευκολύνσεων υπαλλήλων με οικογενειακές 
υποχρεώσεις στο πάσης φύσεως προσωπικό του Υπουρ-
γείου Τουρισμού.

6. Πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών και απο-
φάσεις χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων και βαθμο-
λογικής κατάταξης στο πάσης φύσεως προσωπικό του 
Υπουργείου Τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
μετακλητών υπαλλήλων και λοιπών συνεργατών που 
στελεχώνουν τα κατ’ άρθρο 46 του ν. 4622/2019 ιδιαί-
τερα γραφεία.

7. Ατομικές διοικητικές πράξεις που αφορούν στη βαθ-
μολογική ή μισθολογική προαγωγή.

8. Παραπομπή υπαλλήλων προς εξέταση στις Υγειο-
νομικές Επιτροπές.

9. Πράξεις αποφαινόμενου οργάνου, αιτήματα για δε-
σμεύσεις πίστωσης και αποφάσεις ανάληψης υποχρεώ-
σεων μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000).

Άρθρο 3
Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

1. Απαντήσεις σε πρώτο βαθμό επί αιτημάτων και ανα-
φορών πολιτών σε θέματα αρμοδιότητάς του.

2. Έγγραφα, ερωτήματα και απαντήσεις σε πρώτο 
βαθμό προς υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού και 
εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα καθώς και προς άλλες 
υπηρεσίες του Δημοσίου για θέματα αρμοδιότητάς του.
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3. Αποφάσεις χορήγησης κανονικών αδειών στο προ-
σωπικό της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών μέχρι 
και επιπέδου Προϊσταμένου Τμήματος.

4. Βεβαιώσεις αποδοχών, καταβολής τρίμηνων απο-
δοχών, παρακράτησης και απόδοσης ασφαλιστικών 
εισφορών, κατάθεσης διπλοτύπων είσπραξης.

5. Έγγραφη ενημέρωση για επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντων χρηματικών ποσών, παραγγελία επίδο-
σης εγγράφων με δικαστικό επιμελητή.

6. Έκδοση Φύλλων Διακοπής Μισθοδοσίας.
7. Έγγραφα για την αναζήτηση από τα ασφαλιστικά 

ταμεία των εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη) που 
έχουν αποδοθεί αχρεωστήτως.

8. Έγγραφη ή ηλεκτρονική διαβίβαση καταστάσεων 
εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία και καταστάσεων δα-
νείων.

9. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών για διαχείριση 
των δαπανών κίνησης και συντήρησης των κρατικών 
υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Υπουργείου Τουρισμού

Άρθρο 4
Στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Συντονισμού

1. Απαντήσεις σε πρώτο βαθμό επί αιτημάτων και ανα-
φορών πολιτών σε θέματα αρμοδιότητάς του.

2. Έγγραφα, ερωτήματα και απαντήσεις προς υπη-
ρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού και εποπτευόμενα 
νομικά πρόσωπα καθώς και προς άλλες υπηρεσίες του 
Δημοσίου για θέματα αρμοδιότητάς του.

3. Αποφάσεις χορήγησης κανονικών αδειών στο προ-
σωπικό της Υπηρεσίας Συντονισμού μέχρι και επιπέδου 
Προϊσταμένου Τμήματος.

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις - έναρξη ισχύος

1. Η Υπηρεσιακή Γραμματέας διατηρεί το δικαίωμα 
υπογραφής όλων των ανωτέρω.

2. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα εκχώρηση δικαι-
ώματος τελικής υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακής 
Γραμματέως» πράξεων και εγγράφων αρμοδιότητάς της 
στην Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
και Διοικητικών Υπηρεσιών, στον Προϊστάμενο της Υπη-
ρεσίας Συντονισμού και σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού 
ισχύει, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και για τους 
νόμιμους αναπληρωτές τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουλίου 2020

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02030402207200004*
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