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Τίτλος 
Οικονοµικοί πόροι της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.  

Προοίµιο 
Εκδίδοµε τον ακόλουθο Νόµο που ψήφισε η Βουλή:  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ  

 
Αρθρο: 1 

Ηµ/νία: 01.01.1999 

Ηµ/νία Ισχύος: 01.01.1999 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟ∆Α-∆ΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Έσοδα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης  

Σχόλια 
** Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3274/2004 (Α΄ 195/19.10.2004), στο στάδιο της 
χορήγησης το ύψος και ο χρόνος αποπληρωµής του δανείου του εν λόγω άρθρου καθορίζονται κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε η ετήσια τοκοχρεολυτική δόση να µην υπερβαίνει το 20% των τακτικών εσόδων 
των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των περ. 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου. Η µέγιστη διάρκεια 
εξόφλησης του δανείου δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη. Επίσης µπορεί να 
χορηγείται περίοδος χάριτος έως είκοσι τέσσερις (24) µήνες σε όλα τα δάνεια του άρθρου αυτού µε 
καταβολή ή κεφαλαιοποίηση των τόκων της περιόδου χάριτος.  

Κείµενο Αρθρου 

Τα έσοδα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι: 

α) Τακτικά, τα οποία προέρχονται από: 

1. Φόρους, τέλη, δικαιώµατα και εισφορές.** 

2. Εισοδήµατα από εκµετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας.**  

3. Ειδική ετήσια επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισµό για την  



κάλυψη του κόστους άσκησης κρατικών αρµοδιοτήτων, οι οποίες 

µεταβιβάζονται στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 

4. Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.** 

5. Πιστώσεις του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων. 

6. Τέλη, δικαιώµατα και εισφορές ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

β) Έκτακτα, τα οποία προέρχονται από: 

1. Τέλη για χρήση έργων που χρηµατοδοτούνται µε δανεισµό. 

2. ∆άνεια, δωρεές, κληροδοσίες και κληρονοµιές. 

3. Επιχορηγήσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα. 

4. Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων. 

5. Χρηµατοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισµών. 

6. Κάθε άλλη πηγή.  

 
Αρθρο: 2 

Ηµ/νία: 01.07.2005 

Ηµ/νία Ισχύος: 01.01.1999 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟ∆Α-∆ΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  

Σχόλια 
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3345/2005 (Α΄ 
138/16.6.2005) και, σύµφωνα µε την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, ισχύει από 1.7.2005.  

Κείµενο Αρθρου 

"1. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) υπολογίζονται ως ποσοστό συµµετοχής της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού από τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 2% και από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων σε ποσοστό 10%. Τα ανωτέρω 
έσοδα εγγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό και αποδίδονται ετησίως στις Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις. 

2. Από τα έσοδα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το ένα δεύτερο (1/2) του Φ.Π.Α. διατίθεται 
για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ενώ 
το υπόλοιπο ένα δεύτερο (1/2) διατίθεται προς κάλυψη δαπανών για επενδύσεις που 
χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. 

Τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων διατίθενται, αποκλειστικά, προς κάλυψη δαπανών 
για τη βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου των Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθορίζεται ο τρόπος αναπλήρωσης των εσόδων της Νοµαρχιακής 



Αυτοδιοίκησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στην περίπτωση µείωσης των ετήσιων 
εσόδων από τον Φ.Π.Α. ή από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, σε σχέση µε το προηγούµενο έτος 
είτε µε αύξηση του ποσοστού απόδοσης τους είτε από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού 
Προϋπολογισµού."  

 
Αρθρο: 3 

Ηµ/νία: 01.07.2005 

Ηµ/νία Ισχύος: 01.01.1999 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Κατανοµή των εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  

Σχόλια 
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3345/2005 (Α΄ 
138/16.6.2005) και, σύµφωνα µε την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, ισχύει από 
1.7.2005.==========================*** Σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 
3491/2006 (Α΄ 207/2.10.2006), οι τρεις ειδικοί λογαριασµοί της παρ. 1 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου, 
που τηρούνται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ε ν ο π ο ι ο ύ ν τ α ι σε έναν ειδικό 
λογαριασµό µε τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».  

Κείµενο Αρθρου 

"1***. Τα έσοδα της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου κατατίθενται στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων σε αντίστοιχους ειδικούς λογαριασµούς*** µε τίτλο "Κεντρικοί 
Αυτοτελείς Πόροι των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 
δαπανών", "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη επενδυτικών 
δαπανών" και "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη δαπανών 
βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου". 

2. Η απόδοση των ανωτέρω εσόδων γίνεται µε ισόποσες µηνιαίες προκαταβολές, βάσει των 
προεκτιµώµενων εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού και η τελική τους εκκαθάριση γίνεται µε 
βάση τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου οικονοµικού έτους. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται κατ' έτος ύστερα από γνώµη της Ένωσης 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.), καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία 
κατανοµής στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των εσόδων από τους Κ.Α.Π. που προορίζονται για την 
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα έσοδα 
της Ε.Ν.Α.Ε. σε ποσοστό από 1,4% έως 1,6% επί του ποσού που κατανέµεται στις Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις για τις ανωτέρω κατηγορίες δαπανών. Το ποσό που αναλογεί στο παραπάνω 
ποσοστό κατατίθεται σε ιδιαίτερο λογαριασµό στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τίτλο 
"Έσοδα της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, που εκδίδεται κατ' έτος ύστερα από πρόταση της Ένωσης 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.), καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία 
κατανοµής στις Ν.Α. των εσόδων από τους Κ.Α.Π. που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών 
δαπανών. 

Ως κριτήρια κατανοµής στην περίπτωση αυτή λαµβάνονται υπόψη ιδίως:  

α) Το πληθυσµιακό µέγεθος, οι πληθυσµιακές διακυµάνσεις ανά εποχές και η δηµογραφική τάση. 



β) Το µήκος και η βατότητα του οδικού δικτύου. 

γ) Το επίπεδο των κοινωνικών εξυπηρετήσεων. 

δ) Η δυνατότητα άντλησης τοπικών πόρων. 

ε) Οι περιβαλλοντικές συνθήκες. 

στ) Η οικονοµική µειονεκτικότητα και οι δείκτες απασχόλησης. 

5. Με όµοια απόφαση, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανοµής στις Ν.Α. των εσόδων 
από τους Κ.Α.Π. που προορίζονται για την κάλυψη των δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και 
αποκατάστασης του οδικού δικτύου τους. 

6. Η κατανοµή των εσόδων από τους Κ.Α.Π. στις Ν.Α. και την Ε.Ν.Α.Ε., γίνεται µε απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης σύµφωνα µε τα κριτήρια των 
προηγούµενων παραγράφων του άρθρου αυτού."  

 
Αρθρο: 4 

Ηµ/νία: 01.07.2005 

Ηµ/νία Ισχύος: 01.01.1999 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟ∆Α-∆ΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Επιχορήγηση Κρατικού Προϋπολογισµού  
Σχόλια 
- Σύµφωνα µε την περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3274/2004 (Α΄ 195/19.10.2004), οι 
ληξιπρόθεσµες ως τη δηµοσίευση του ανωτέρω νόµου (19.10.2004) οφειλές των νοµαρχιακών 
αυτοδιοικήσεων και των νοµαρχιακών επιχειρήσεων από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον έχουν 
επιδικασθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, είναι δυνατόν να εξυπηρετούνται µε σύναψη δανείων 
από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ύστερα από σχετική αίτηση τους, µε ανάλογη 
εφαρµογή της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 3242/2004 (βλ. οικεία σχόλια). Από τη ρύθµιση αυτή 
εξαιρούνται όλες οι περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται µε 
επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.- Τα εντός " " δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 
τίθενται, εις αντικατάσταση του πρώην τελευταίου εδαφίου της ιδίας παρ., µε τη παρ. 3 του άρθρου 1 
του ν. 3345/2005 (Α΄ 138/16.6.2005), και, σύµφωνα µε την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, ισχύουν από 
1.7.2005.===========================*** Σύµφωνα µε την περ. εε της περ. γ της παρ. 1 του 
άρθρου 17 του ν. 3491/2006 (Α΄ 207/2.10.2006), οι ληξιπρόθεσµες ή µη, µέχρι τη δηµοσίευση του 
ανωτέρω παρόντος, οφειλές των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Επιχειρήσεών προς τρους 
οργανισµούς που αναφ΄ρονται σχετικά και από ο π ο ι α δ ή π ο τ ε αιτία, εφόσον έχουν επιδικασθεί 
µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, καθώς και οι ληξιπρόθεσµες ή µη οφειλές και υποχρεώσεις της 
περίπτωσης 1 της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 17 (βλ. σχετικά), είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν µε 
σύναψη δανείων, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 96 του Κώδικα νοµαρχιακής 
αυτοδιοίκησης (βλ. οικεία σχόλια). Η απόφαση του Νοµαρχιακού ή ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη 
δανειοδότηση λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους και έως την 
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του έκτου µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος. Ως πρώτος µήνας 
θεωρείται ο µήνας της δηµοσίευσης του ανωτέρω νόµου (2.10.2006).Εξαιρούνται όλες οι 
περιπτώσεις του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται µε επιχορηγήσεις από 
τον Κρατικό Προϋπολογισµό.  

Κείµενο Αρθρου 

*** (βλ. σχόλια) 



1. Η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό 

α) Την υγειονοµική περίθαλψη και λοιπών συναφών εξόδων ασφαλισµένων του  

∆ηµοσίου για όσο χρόνο οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τον προϋπολογισµό της  

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

β) Τη µισθοδοσία του προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων, για όσο  

χρόνο βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης  

γ) Τη µισθοδοσία του προσωπικού της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης  

δ) Μέρος των λειτουργικών δαπανών των νοσηλευτικών ιδρυµάτων  

ε) Τη µισθοδοσία του προσωπικού και µέρους των δαπανών λειτουργίας των  

ιδρυµάτων πρόνοιας 

στ) Τη µεταφορά µαθητών ∆ηµοσίων Σχολείων Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

ζ) Την αποζηµίωση επιµίσθιων εκπαιδευτικών 

η) Τη λειτουργία Σχολών Εκπαίδευσης ∆ιδακτικού Προσωπικού 

θ) Επενδύσεις Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την εκτέλεση 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 

"Από τον Κρατικό Προϋπολογισµό καλύπτεται το σύνολο των δαπανών των Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων για την καταβολή βοηθηµάτων υγειονοµικής περίθαλψης και επιδοµάτων 
κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και κάθε αύξηση των κάθε είδους λειτουργικών δαπανών τους, που 
προκαλείται από αποφάσεις των κεντρικών οργάνων του Κράτους. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην πρώτη 
περίπτωση και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του καθ' ύλην αρµόδιου Υπουργού 
στις λοιπές περιπτώσεις, µπορούν να ρυθµίζονται θέµατα µε τεχνικό ή λεπτοµερειακό χαρακτήρα, 
αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής."  

2. Η ανωτέρω επιχορήγηση είναι ανεξάρτητη από τα έσοδα που διατίθενται  

στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.  

 
Αρθρο: 5 

Ηµ/νία: 01.01.1999 

Ηµ/νία Ισχύος: 01.01.1999 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟ∆Α-∆ΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Θέµατα προϋπολογισµού Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων  

Κείµενο Αρθρου 



1. Ο προϋπολογισµός εσόδων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων συντάσσεται µε βάση: α) τα 
έσοδα που προέρχονται από τους Κ.Α.Π., β) την κρατική επιχορήγηση και γ) τα λοιπά έσοδα του 
άρθρου 1. 

2. Η σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων από τη Νοµαρχιακή Επιτροπή και η 
ψήφιση του προϋπολογισµού από το νοµαρχιακό συµβούλιο γίνεται έως το τέλος των µηνών 
Αυγούστου και Σεπτεµβρίου κάθε έτους, αντίστοιχα, µε βάση απόφαση κατάρτισης προϋπολογισµού 
που εκδίδεται από τα Υπουργεία Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονοµικών. Αν το σχέδιο του προϋπολογισµού δεν καταρτιστεί και δεν υποβληθεί, όπως 
προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο ή αν ο πρόεδρος του νοµαρχιακού συµβουλίου δεν 
µεριµνήσει για να συγκληθεί το συµβούλιο ως το τέλος Σεπτεµβρίου, το συµβούλιο συνέρχεται 
αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή στις 11 π.µ. µετά την ηµεροµηνία αυτή και προχωρεί στη σύνταξη και 
ψήφιση του προϋπολογισµού. Η απόφαση αυτή καθορίζει µεταξύ άλλων και τα επιτρεπόµενα όρια 
εξέλιξης των δαπανών, έτσι ώστε να είναι συµβατά µε τις γενικότερες 

µακροοικονοµικές και δηµοσιονοµικές εξελίξεις, µε εξαίρεση τις δαπάνες που χρηµατοδοτούνται 
αποκλειστικά από πόρους της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης που προέρχονται από ανταποδοτικά 
τέλη. 

3. Σύνοψη του προϋπολογισµού των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 

περιλαµβάνεται σε ιδιαίτερο τεύχος, που συνοδεύει τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Με απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών καθορίζεται το 
περιεχόµενο της σύνοψης του προϋπολογισµού, οι σχετικές διαδικασίες και ο χρόνος υποβολής, 
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 

Με όµοια απόφαση καθορίζονται και οι όροι δηµοσίευσης των απολογισµών δαπανών, καθώς και 
των αποτελεσµάτων χρήσεως του Αποθεµατικού Κεφαλαίου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

4 Οι συνολικές λειτουργικές και λοιπές δαπάνες του προϋπολογισµού των Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων, που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του 
παρόντος νόµου, δεν µπορούν να αυξάνονται σε ετήσια βάση κατά ποσοστό µεγαλύτερο εκείνου της 
αύξησης των αντίστοιχων συνολικών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισµού, που προβλέπονται 
για την Κεντρική ∆ιοίκηση. 

5. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Προϋπολογισµό των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για την 
πληρωµή των δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης των ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου, 
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτόν και δεν επιτρέπεται η µεταφορά τους σε άλλους 
κωδικούς αριθµούς. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα των ανωτέρω πιστώσεων µπορούν να διατίθενται για 
τη χρηµατοδότηση και άλλων δραστηριοτήτων του επόµενου οικονοµικού έτους. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών καθορίζεται 
κάθε σχετική λεπτοµέρεια.  

 
Αρθρο: 6 

Ηµ/νία: 01.01.1999 

Ηµ/νία Ισχύος: 01.01.1999 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Κρατήσεις από τους Κ.Α.Π. υπέρ της Ε.Ν.Α.Ε.  

Κείµενο Αρθρου 



1. Από 1ης Ιανουαρίου 1999 οι εισφορές των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων προς την Ε.Ν.Α.Ε. 
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που 
εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Ε.Ν.Α.Ε. σε ποσοστό από 0,3 έως 0,4% επί του ποσού των Κ.Α.Π. 
που γράφεται στον Τακτικό Προϋπολογισµό κάθε έτος για κατανοµή στις Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις. 

2. Το ποσό που αναλογεί στο παραπάνω ποσοστό εισάγεται σε ιδιαίτερο λογαριασµό στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τίτλο "Έσοδα της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος" 
και αποδίδεται στην Ε.Ν.Α.Ε. µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης.  

 
Αρθρο: 7 

Ηµ/νία: 01.01.1999 

Ηµ/νία Ισχύος: 01.01.1999 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Λογιστικό Σχέδιο Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων  

Κείµενο Αρθρου 

Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2526/1997 εφαρµόζονται και για τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 
Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών 
καθορίζεται ο χρόνος έναρξης εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.  

 
Αρθρο: 8 

Ηµ/νία: 01.01.1999 

Ηµ/νία Ισχύος: 01.01.1999 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις  

Κείµενο Αρθρου 

1. Ο προϋπολογισµός των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για το έτος 1998 επιχορηγείται από τον 
Κρατικό Προϋπολογισµό µε το συνολικό ύψος των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί για το σκοπό 
αυτόν. 

2. Σε περίπτωση υστέρησης των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού (άρθρο 2) κατά το πρώτο 
έτος εφαρµογής του παρόντος, η διαφορά θα καλυφθεί µε συµπληρωµατική επιχορήγηση από τον 
Κρατικό Προϋπολογισµό. 

3) Η απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου, που αφορά το πρώτο έτος ισχύος των 
διατάξεων αυτού, καθορίζει τις γενικές αρχές σύνταξης του προϋπολογισµού των Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων, χωρίς τους περιορισµούς του θ εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου.  

 
Αρθρο: 9 

Ηµ/νία: 01.01.1999 



Ηµ/νία Ισχύος: 01.01.1999 

 
Τίτλος Αρθρου 
Καταργούµενες διατάξεις  

Κείµενο Αρθρου 

Κάθε διάταξη που αντίκειται στις ρυθµίσεις του παρόντος ή ρυθµίζει διαφορετικά θέµατα των 
προηγούµενων άρθρων καταργείται.  

 
Αρθρο: 10 

Ηµ/νία: 01.01.1999 

Ηµ/νία Ισχύος: 01.01.1999 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΟ∆Α-∆ΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Κάλυψη δαπανών  

Κείµενο Αρθρου 

Οι ενδεχόµενες δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του 
άρθρου 2, του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του όρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 8, θα 
καλυφθούν από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό των επόµενων 
οικονοµικών ετών για το σκοπό αυτόν.  

 
Αρθρο: 11 

Ηµ/νία: 01.01.1999 

Ηµ/νία Ισχύος: 01.01.1999 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 
Κείµενο Αρθρου 

1. Η αληθής έννοια της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 5 περίπτωση ζ' εδάφιο δεύτερο του ν. 
2503/1997 είναι ότι µε αυτή προσδιορίζεται η χρονική διάρκεια κατοχής του τυπικού προσόντος 
βάσει του οποίου έγινε κατάταξη στην αναφερόµενη κατηγορία. 

2. Συνιστάται επιτροπή στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Έργο 
της επιτροπής είναι η µελέτη και η ανάλυση των αρµοδιοτήτων της κεντρικής και περιφερειακής 
κρατικής ∆ιοίκησης και της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και εισήγηση για την προσαρµογή της 
νοµοθεσίας όλων των Υπουργείων, σύµφωνα µε το νέο θεσµικό πλαίσιο που αφορά τη συγκρότηση 
του Κράτους. 

Η επιτροπή συγκροτείται από το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ως πρόεδρο, ένα Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας, το Νοµικό 
Σύµβουλο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αποκέντρωσης, από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, από επιστήµονες οι οποίοι έχουν γνώση και εµπειρία σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης 
και τοπικής αυτοδιοίκησης, από έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της 
Ελλάδος και της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος, ως µέλη. Στην επιτροπή 
ορίζονται και δύο υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
που εκτελούν χρέη γραµµατειακής εξυπηρέτησης. 

Στην επιτροπή συµµετέχουν κάθε φορά, ανάλογα µε τις αρµοδιότητες που εξετάζονται, και 



εκπρόσωποι των αρµόδιων Υπουργείων. 

Η επιτροπή υποβοηθείται στο έργο της από οµάδα τεχνικής στήριξης, που συγκροτείται από τρία 
µέχρι πέντε µέλη, υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης. 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζονται ο 
πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής και της οµάδας τεχνικής στήριξης και οι γραµµατείς. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος της αποζηµίωσης για τα µέλη της επιτροπής, της οµάδας τεχνικής 
στήριξης και των γραµµατέων. 

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης Β' της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2503/1997 
µετά τη φράση "∆ασών - ∆ασαρχεία" προστίθεται από την έναρξη ισχύος του η φράση "και 
Αναδασώσεων". 

Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2503/1997 αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της. 

Οι διατάξεις των περιπτώσεων ιβ' της παρ. 5 του άρθρου 8 και ιδ' της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 
2503/1997 εφαρµόζονται αντίστοιχα και για τους υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Αναδασώσεων και τα 
Τµήµατα αυτής. 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2623/1998 αντικαθίσταται.  

 
Αρθρο: 12 

Ηµ/νία: 01.01.1999 

Ηµ/νία Ισχύος: 01.01.1999 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 
Κείµενο Αρθρου 

1. Το εδάφιο 1 της παρ. 2 του άρθρου 173 του π.δ. 410/1995 

αντικαθίσταται. 

2. Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες που πληρώθηκαν από Ο.Τ.Α. σε δηµάρχους και προέδρους 
κοινοτήτων για έξοδα παράστασης, σε εκτέλεση αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης που εκδόθηκαν εκτός της προθεσµίας που προβλέπεται από το άρθρο 
173 του π.δ. 410/ 1995. 

3. Καταλογισµοί που έγιναν για δαπάνες της προηγούµενης παραγράφου, κατά το µέρος που δεν 
έχουν εκτελεσθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν εκτελούνται και τα τυχόν βεβαιωθέντα 
σε βάρος των καταλογισθέντων ποσά διαγράφονται. 

4. Οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις µε απόφαση του νοµαρχιακού τους συµβουλίου δύνανται να 
θεσπίζουν πάγια χορηγήµατα καθαριότητας για την αντιµετώπιση αντίστοιχων δαπανών των 
υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτές (∆ιευθύνσεις αυτοτελών τµηµάτων και αυτοτελών γραφείων). 

Στην ανωτέρω απόφαση ορίζονται: 

α) η υπηρεσία που αφορά το χορήγηµα καθαριότητας, 



β) το ποσό του χορηγήµατος, κατά µήνα ή άλλα χρονικά διαστήµατα, και  

γ) ο Ειδικός Φορέας του προϋπολογισµού της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µετά του κωδικού 
αριθµού αυτού, σε βάρος του οποίου καταλογίζεται η δαπάνη ως και ο οικείος κωδικός αριθµός 
εξόδου. 

∆ικαιούχος του χορηγήµατος καθαριότητας είναι ο προϊστάµενος της υπηρεσίας, που αφορά το 
ανωτέρω χορήγηµα, η δε εκκαθάριση και πληρωµή τους γίνεται µε την ίδια διαδικασία εκκαθάρισης 
και πληρωµής των λοιπών δαπανών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

5. Οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 13 του  

ν. 2539/1997 τροποποιούνται. 

6. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες ∆ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.∆.Κ.) των Περιφερειών, εφόσον είχαν ή έχουν 
µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 1998, τις αρµοδιότητες "∆ιευθύνουσας ή Επιβλέπουσας Υπηρεσίας" σε 
συµβάσεις µελετών και έργων των οργανισµών τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού οι οποίοι 
συνενώθηκαν σε νέο δήµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 

2539/1997, που διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία, εξακολουθούν και µετά την ηµεροµηνία αυτή και µέχρι 
30 Ιουνίου 1999 να έχουν τις παραπάνω αρµοδιότητες. 

7. Εντός της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, η Τ.Υ.∆.Κ. παραδίδει στην Τεχνική 
Υπηρεσία του νέου δήµου όλους τους σχετικούς φακέλους των επιβλεπόµενων έργων και µελετών, 
µε σύνταξη πρωτοκόλλου, σε πέντε (5) αντίγραφα, για καθένα φάκελο χωριστά και τις αρµοδιότητες 
της ∆ιευθύνουσας η Επιβλέπουσας Υπηρεσίας αναλαµβάνει η Τεχνική Υπηρεσία του νέου δήµου. 

Στο οικείο πρωτόκολλο θα αναγράφονται, αναλυτικά και ονοµαστικά, όλα τα περιεχόµενα του 
φακέλου, ήτοι στοιχεία και συµβατικά τεύχη (ιδίως η θεωρηµένη µελέτη) του αντίστοιχου έργου ή 
µελέτης, η ονοµασία του εργοδότη Ο.Τ.Α, το είδος και η ονοµασία του έργου ή της µελέτης, ο τρόπος 
και η σχετική απόφαση (εγκριτικές πράξεις) εκτέλεσης και ανάθεσης, το συµφωνητικό, το όνοµα του 
αναδόχου, η εγκεκριµένη πίστωση, η έκπτωση του διαγωνισµού ή η επιτευχθείσα σε αυτόν 
προσφορά, τα στοιχεία και οι ορισµός του επιβλέποντος, η ηµεροµηνία εγκατάστασης (πρωτόκολλο) 
και χορήγησης πίνακα εργασιών, η συµβατική προθεσµία και οι εγκριθείσες παρατάσεις αυτής (µαζί 
µε τις εγκριτικές πράξεις), καθώς επίσης τα οριστικά επιµετρητικά στοιχεία των µέχρι την ηµέρα της 
παράδοσης του φακέλου εκτελεσθεισών εργασιών, ιδίως δε υπογεγραµµένα τα πρωτόκολλα 
αφανών εργασιών, τα πρωτόκολλα καταµέτρησης εργασιών που υπόκεινται σε φθορές, της 
ενσωµάτωσης εξαρτηµάτων και υλικών, τα στοιχεία πληρωµών, όπως πιστοποιήσεις - λογαριασµοί 
(καταστάσεις ηµεροµισθίων, πρωτόκολλα παραλαβής υλικών και βεβαιώσεις µεταφορών κ.λ.π. για 
τα έργα που εκτελούνται µε αυτεπιστασία), πρωτόκολλα κανονισµού νέων τιµών µονάδος, 
συγκριτικοί η ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και συµπληρωµατικές συµβάσεις µαζί µε τις αντίστοιχες 
εγκριτικές τους πράξεις και όλα τα έγγραφα της σχετικής αλληλογραφίας.  

 
Αρθρο: 13 

Ηµ/νία: 01.01.1999 

Ηµ/νία Ισχύος: 01.01.1999 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ 

 
Κείµενο Αρθρου 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του ν. 2539/1997 αντικαθίσταται. 

2. Οι νέοι δήµοι και οι κοινότητες που προέρχονται από συνένωση περισσότερων Ο.Τ.Α. κατά το 
άρθρο 1 του ν. 2539/1997, επιτρέπεται ειδικά για το έτος 1999 να προσλαµβάνουν και να 



απασχολούν προσωπικό µε σύµβαση ορισµένου χρόνου των κατωτέρω ειδικοτήτων: 

α) Οδηγών λεωφορείων και φορτηγών αυτοκινήτων και 

β) Χειριστών οδοποιητικών µηχανηµάτων, δηλαδή φορτωτών και διαµορφωτών ισοπεδωτων. 

Ο αριθµός του προσωπικού αυτού των ανωτέρω εδαφίων α και β δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά 
ανώτατο όριο τον αριθµό των µηχανηµάτων και µέσων που θα χορηγηθούν στους Ο.Τ.Α. κατά το 
έτος 1999, από το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

γ) Προσωπικό των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, πλην διοικητικού. Η πρόσληψη του 
προσωπικού αυτού για το έτος 1999 γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 
2190/1994, όπως ισχύει, χωρίς την έγκριση της επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 
236/1994 και χωρίς την προϋπόθεση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 18 του  

ν. 2503/1997. 

Για τα προσόντα του ανωτέρω προσωπικού εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 22/1990, όπως 
ισχύουν για τις αντίστοιχες κατηγορίες µόνιµου προσωπικού των Ο.Τ.Α.. 

3. Στο άρθρο 12 παρ. 5 του ν. 2503/1997 µετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο.  

 
Αρθρο: 14 

Ηµ/νία: 11.02.2004 

Ηµ/νία Ισχύος: 28.02.1999 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΓΡΑΦΗ MHXANIKH - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

 
Τίτλος Αρθρου 
∆ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα (τηλεοµοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)  

Σχόλια 
- Η εντός " " περ. γ της παρ. 6 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του 
άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44/11.2.2004), ενώ το εντός " " εδάφιο της παρ. 3 προστέθηκε µε 
την παρ. 7 του ιδίου άρθρου.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων µεταξύ των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των 
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή µεταξύ αυτών και των ενδιαφερόµενων φυσικών προσώπων, 
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων προσώπων µε τηλεοµοιοτυπία και ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο. 

2. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου ορίζονται: 

α. Ως τηλεοµοιοτυπία, η πιστή αναπαραγωγή από απόσταση εγγράφων µε τη βοήθεια κατάλληλων 
τερµατικών συσκευών. 

β Ως τηλεοµοιότυπο, το λαµβανόµενο αντίγραφο στην τερµατική συσκευή λήψης. 

γ. Ως ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, το σύστηµα αποστολής και λήψης µηνυµάτων µέσω δικτύου, από 
και προς την ηλεκτρονική διεύθυνση των χρηστών. 

δ. Ως µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η πληροφορία, το κείµενο ή αρχείο δεδοµένων η άλλο 
έγγραφο που µεταδίδεται µε σύστηµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 



ε. Ως ψηφιακή υπογραφή, η ψηφιακής µορφής υπογραφή σε δεδοµένα ή συνηµµένη σε δεδοµένα ή 
λογικά συσχετιζόµενη µε αυτά, που 

χρησιµοποιείται από τον υπογράφοντα ως ένδειξη αποδοχής του 

περιεχοµένου των δεδοµένων αυτών, εφόσον η εν λόγω υπογραφή: αα) συνδέεται µονοσήµαντα µε 
τον υπογράφοντα 

ββ) ταυτοποιεί τον υπογράφοντα, 

γγ) δηµιουργείται µε µέσα τα οποία ο υπογράφων µπορεί να διατηρήσει υπό τον έλεγχο του και 

δδ) συνδέεται µε τα δεδοµένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να µπορεί να αποκαλυφθεί 
οποιαδήποτε επακόλουθη αλλοίωση των εν λόγω δεδοµένων. 

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου που αφορούν τη διακίνηση εγγράφων µε τηλεοµοιοτυπία 
εφαρµόζονται στα έγγραφα που συντάσσονται από όργανα των υπηρεσιών της παραγράφου 1 ή 
από φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ενώσεις προσώπων και ιδίως στις 
αποφάσεις, στις γνωµοδοτήσεις, στα πιστοποιητικά, στις βεβαιώσεις, στα ερωτήµατα, στις αιτήσεις, 
στις εγκυκλίους, στις οδηγίες, στις εκθέσεις, στις µελέτες, στα πρακτικά, στα στατιστικά στοιχεία, στα 
υπηρεσιακά σηµειώµατα, στις έγγραφες εισηγήσεις, καθώς και στις απαντήσεις. 

«Τα έγγραφα που διακινούνται µε τηλεοµοιοτυπία µεταξύ των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, των 
Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµίδας επιτρέπεται να επικυρώνονται από τον εξουσιοδοτούµενο 
υπάλληλο της υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται και να έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου». 

4. Μεταξύ των υπηρεσιών της παραγράφου 1, διακινούνται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, κατά τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου, µηνύµατα που έχουν ως περιεχόµενο γνωµοδοτήσεις, ερωτήµατα, 
αιτήσεις, απαντήσεις, εγκυκλίους, οδηγίες, εκθέσεις, µελέτες, πρακτικό, στατιστικά στοιχεία, 
υπηρεσιακά σηµειώµατα και έγγραφες εισηγήσεις. Κατά τον παραπάνω τρόπο διακινούνται µεταξύ 
των υπηρεσιών αυτών και των φυσικών και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µηνύµατα που 
έχουν ως περιεχόµενο αιτήσεις παροχής πληροφοριών και σχετικές απαντήσεις. 

5. Για τη διακίνηση εγγράφων µε τηλεοµοιοτυπία ή µηνυµάτων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο προς 
φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις φυσικών προσώπων απαιτείται η 
συγκατάθεσή τους. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µπορούν, µε την υποβαλλόµενη 
αίτησή τους ή το διακινούµενο µήνυµα, να δηλώνουν την προτίµησή τους ως προς το µέσο της 
απάντησης. Σε διαφορετική περίπτωση τεκµαίρεται η συγκατάθεση τους για τη διακίνηση της 
απάντησης µε το ίδιο µέσο. 

6. Από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 εξαιρούνται: 

α. Τα απόρρητα έγγραφα και εν γένει εκείνα των οποίων κωλύεται η χορήγηση αντιγράφων από τις 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.  

β. Το έγγραφα τα οποία περιέχουν ευαίσθητο δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία ατόµων από την επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα. «γ. Οι αιτήσεις, προσφορές και δικαιολογητικά συµµετοχής στις 
διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού µε οποιαδήποτε σχέση, στους διαγωνισµούς ή διαδικασίες 
ανάθεσης δηµόσιων έργων, µελετών, προµηθειών, παροχής υπηρεσιών ή σε άλλους δηµόσιους 
διαγωνισµούς, οι οποίοι πραγµατοποιούνται βάσει προκήρυξης, εξαιρούνται από τις διατάξεις των 
παραγράφων 3 και 4 µόνο στην περίπτωση που ορίζεται από ειδικές διατάξεις, ή την οικεία 
προκήρυξη ή πρόσκληση συµµετοχής µε βάση ειδική αιτιολογία». 

δ. Τα έγγραφα για τα οποία προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις η υποβολή τους σε πρωτότυπα 
ή επικυρωµένα αντίγραφα, καθώς και έγγραφα που χρησιµοποιούνται ως δικαιολογητικά για την 



εξόφληση τίτλων πληρωµής. 

ε. Τα πάσης φύσεως αποδεικτικά είσπραξης. 

στ. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του 
αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, που 

δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσµίας 
τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, δύνανται να εξαιρούνται και άλλες 
κατηγορίες εγγράφων, εφόσον ειδικοί λόγοι επιβάλλουν την εξαίρεση αυτή. 

7 Αν η επιδιωκόµενη από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου διακίνηση αφορά έγγραφα ή 
µηνύµατα, τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου ή εξαιρούνται 
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, η υπηρεσία υποχρεούται να ενηµερώνει σχετικώς τον 
ενδιαφερόµενο. 

8. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται µε τηλεοµοιοτυπία δεν χαρτοσηµαίνονται. Αν για τη χορήγηση 
πιστοποιητικού ή άλλου είδους βεβαίωσης απαιτείται η καταβολή παραβόλου, τέλους ή άλλου 
ποσού υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων, τα σχετικά παραστατικά πρέπει να προσκοµίζονται κατά την 
παραλαβή του. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή η αποστολή του πιστοποιητικού ή της 
βεβαίωσης µε τηλεοµοιοτυπία. 

9. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, το µηχανικό µέσο 

(τηλεοµοιοτυπική συσκευή), µε το οποίο µεταβιβάζεται το έγγραφο, πρέπει να αφήνει ευκρινές 
αποτύπωµα, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση της συσκευής αποστολής. Το αποτύπωµα αυτό 
περιλαµβάνει τον αριθµό κλήσης της τηλεοµοιοτυπικής συσκευής του αποστολέα και του 
παραλήπτη, την ηµεροµηνία και την ώρα αποστολής, καθώς και τον αριθµό της τρέχουσας σελίδας. 

10. Τα έγγραφα που αποστέλλονται από τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 και τους ιδιώτες, φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα, µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή, πρέπει, απαραιτήτως, να συνοδεύονται από φύλλο 
αποστολής. 

11. Προκειµένου για έγγραφα που αποστέλλονται από τις παραπάνω υπηρεσίες, το φύλλο 
αποστολής πρέπει να περιέχει: 

α. τον πλήρη τίτλο και τη διεύθυνση της αποστέλλουσας υπηρεσίας,  

β. τα στοιχεία προσδιορισµού της ταυτότητας του αποστελλόµενου εγγράφου, όπως τον πλήρη τίτλο 
της εκδούσας υπηρεσίας, τον αριθµό πρωτοκόλλου και την ηµεροµηνία έκδοσης, 

γ. τον αριθµό σελίδων του αποστελλόµενου εγγράφου και 

δ. το ονοµατεπώνυµο, την ιδιότητα, τον αριθµό τηλεφώνου και 

τηλεοµοιοτυπικής συσκευής, καθώς την υπογραφή του χειριστή. 

12. Προκειµένου για έγγραφα που αποστέλλονται από ιδιώτη, το φύλλο αποστολής πρέπει να 
περιέχει: 

α. το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, τη διεύθυνση, τον αριθµό τηλεφώνου και, εφόσον υπάρχει, 
της τηλεοµοιοτυπικής συσκευής του φυσικού ή νοµικού προσώπου που υπογράφει το έγγραφο και 
την ηµεροµηνία έκδοσης,  

β. τον αριθµό των σελίδων του αποστελλόµενου εγγράφου και 



γ. την υπογραφή του αποστολέα. 

Αν το έγγραφο αποστέλλεται από νοµικό πρόσωπο, το φύλλο αποστολής πρέπει να περιέχει και τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση δ της προηγούµενης παραγράφου. 

13. Τα εισερχόµενο µε τηλεοµοιοτυπία στις υπηρεσίες της παραγράφου 1 έγγραφα 
πρωτοκολλούνται µε την ηµεροµηνία και κατά τη σειρά λήψης τους. Με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται ο τρόπος συγκρότησης και 
τήρησης ενιαίου πρωτοκόλλου για τα έγγραφα που περιέχονται στην υπηρεσία, είτε κατατίθενται σε 
αυτήν είτε αποστέλλονται µε το ταχυδροµείο ή τηλεοµοιοτυπία. 

14. Τα αναφερόµενα στις παραγράφους 10 ως και 12 στοιχεία και το περιεχόµενο του 
µεταβιβαζόµενου µε τηλεοµοιοτυπία εγγράφου θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί πλήρως και ευκρινώς, 
εκτός αν ο παραλήπτης ζητήσει την εκ νέου αποστολή του σε εύλογο χρόνο. 

15. Τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µεταξύ των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του 
παρόντος πρέπει να περιέχουν, τουλάχιστον, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αποστολέα 
και λήπτη, τον πλήρη τίτλο της αποστέλλουσας υπηρεσίας, το στοιχεία προσδιορισµού της 
ταυτότητας του αποστελλόµενου µηνύµατος, το ονοµατεπώνυµο, την ιδιότητα και τον αριθµό 
τηλεφώνου του χειριστή. Αν στο µήνυµα προσαρτώνται αρχεία δεδοµένων, αναγράφεται ο 
χαρακτήρας και τα στοιχεία 

προσδιορισµού της ταυτότητας των δεδοµένων αυτών. 

16 Τα µηνύµατα που αποστέλλονται από ιδιώτες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων 
πρέπει να περιέχουν το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, τη διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας, τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τον αριθµό τηλεφώνου του φυσικού ή νοµικού προσώπου 
που αποστέλλει το µήνυµα. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 15 ισχύει και στην περίπτωση 
αυτή. 

17. Το µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου θεωρείται ότι έχει περιέλθει στο λήπτη, εφόσον υπάρχει 
σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση. Αν το οικείο σύστηµα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν 
υποστηρίζει την αυτόµατη επιβεβαίωση της λήψης του µηνύµατος, ο παραλήπτης του, εφόσον τούτο 
ζητηθεί από τον αποστολέα υποχρεούται στην παραπάνω επιβεβαίωση. Η αποστολή µηνύµατος µε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν συνεπάγεται έναρξη των προθεσµιών άσκησης διοικητικών 
προσφυγών, ένδικων βοηθηµάτων και ένδικων µέσων. 

18. Σε κάθε υπηρεσία που διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση ορίζεται υπεύθυνος για τη χρήση και 
λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τη διακίνηση των µηνυµάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. Ο υπεύθυνος λαµβάνει όλο τα αναγκαία και πρόσφορα µέτρα για την παρεµπόδιση 
στην πρόσβαση και χρήση µη εξουσιοδοτηµένων προς τούτο ατόµων. 

19. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης, διακίνησης, διαχείρισης και διασφάλισης 
της ψηφιακής υπογραφής, οι προϋποθέσεις παροχής και το περιεχόµενο των υπηρεσιών 
πιστοποίησης, οι τεχνικοί κανόνες για την κατάρτιση, την αποστολή, τη διατήρηση, την αντιγραφή και 
την αναπαραγωγή των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, την εγγύηση της ακεραιότητας, 
διάθεσης και διατήρησης των πληροφοριών που περιέχονται στο µήνυµα, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα µπορεί να καθορίζονται και οι κατηγορίες 
µηνυµάτων τα οποία έχουν ισχύ και χωρίς να φέρουν ψηφιακή υπογραφή 

20. Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγµα ή άλλο µεταγενέστερο, που εκδίδεται µε πρόταση των ίδιων 
Υπουργών, µπορεί να επεκτείνεται η διακίνηση µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µεταξύ των 
δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. ή µεταξύ αυτών και των φυσικών και νοµικών προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου σε όλες ή ορισµένες από τις αναφερόµενες στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου 
κατηγορίες εγγράφων.Η επέκταση αυτή επιτρέπεται µόνο σε µηνύµατα που φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή, η οποία είναι σύµφωνη µε τους όρους και προδιαγραφές που προβλέπονται από το 



προεδρικό διάταγµα της προηγούµενης παραγράφου. 

21. Το τηλεοµοιότυπο έχει την ισχύ του µεταβιβαζοµένου εγγράφου, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις και τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. 

22. Η ψηφιακή υπογραφή επιφέρει τα αποτελέσµατα της ιδιόχειρης υπογραφής, κατά την κείµενη 
νοµοθεσία. 

Το µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που φέρει ψηφιακή υπογραφή σύµφωνο µε το προεδρικό 
διάταγµα της παραγράφου 19 έχει την αποδεικτική ισχύ εγγράφου κατά τους ορισµούς του Κώδικα 
Πολιτικής ∆ικονοµίας και κάθε άλλης σχετικής διάταξης 

23. Εφόσον τα διακινούµενα µε τηλεοµοιοτυπία έγγραφα πρέπει να διατηρηθούν, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις για τη διατήρηση αρχείων, πέραν της διετίας, η οικεία υπηρεσία υποχρεούται να 
προβαίνει στην αρχειοθέτηση και επικυρωµένων από την ίδια φωτοτυπικών αντιγράφων των 
παραλαµβανόµενων τηλεοµοιοτύπων. 

24. Τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αρχειοθετούνται ηλεκτρονικώς και διατηρούνται για 
όσο χρόνο προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις για τη διατήρηση αρχείων. Με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερες 
τεχνικές λεπτοµέρειες για την αρχειοθέτηση των µηνυµάτων του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

25. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 
Αρθρο: 15 

Ηµ/νία: 01.01.1999 

Ηµ/νία Ισχύος: 01.01.1999 

 
Τίτλος Αρθρου 
Έναρξη ισχύος  

Κείµενο Αρθρου 

Η ισχύς των διατάξεων του νόµου αυτού αρχίζει από την 1.1.1999, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
στις επί µέρους διατάξεις του.  

 


