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ΘΕΜΑ: Χορήγηση στους συνδυασµούς καταστάσεων οφειλετών των ΟΤΑ. 

  

 Αναφορικά µε το θέµα χορήγησης από τους ΟΤΑ καταστάσεων οφειλετών προς 

τους επικεφαλής των συνδυασµών, επισηµαίνονται τα εξής: 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 στοιχείο α του άρθρου 3 του ν. 3870/2010 (Α΄ 

138) απαγορεύεται η χρηµατοδότηση και κάθε είδους παροχή προς συνδυασµούς και 

υποψηφίους από φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι οφειλέτες των οικείων περιφερειακών 

ενοτήτων ή δήµων πάνω από 1.000 ευρώ. 

Για το σκοπό αυτό οι ανωτέρω ΟΤΑ οφείλουν να παραδίδουν στους επικεφαλής 

των αντίστοιχων συνδυασµών καταστάσεις µε τους οφειλέτες ποσών άνω των 1.000 ευρώ. 

Περαιτέρω από την ίδια διάταξη ορίζεται ότι «η παράδοση των καταστάσεων γίνεται 

εντός 10 ηµερών αφότου υποβληθεί το σχετικό αίτηµα….» 

 Η διατύπωση του τελευταίου αυτού εδαφίου παραπέµπει στην υποβολή σχετικού 

και προφανώς συγκεκριµένου αιτήµατος για συγκεκριµένο πρόσωπο ώστε να 

διασφαλίζεται η τήρηση της ανωτέρω αναφερόµενης απαγόρευσης χρηµατοδότησης και 

όχι στην έκδοση και κυκλοφορία καταστάσεων µε όλους τους οφειλέτες των ΟΤΑ. 

 Για τους ανωτέρω λόγους και δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε το αρ. 4 παρ. 1 στοιχείο 

β του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α΄ 50), τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για να 

τύχουν νόµιµης επεξεργασίας, πρέπει, µεταξύ άλλων, να είναι όχι περισσότερα από όσα 



κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας, διευκρινίζεται ότι οι ΟΤΑ δεν 

θα εκδίδουν αυτοβούλως καταστάσεις οφειλετών, αλλά ενόψει συγκεκριµένης κατάθεσης, 

θα ερωτάται από τον συνδυασµό ο οικείος ΟΤΑ αν ο καταθέτης είναι οφειλέτης για ποσό 

άνω των 1.000 ευρώ, χωρίς λοιπές λεπτοµέρειες για περισσότερες οφειλές, το ύψος 

αυτών κ.λπ. 

 Ευνόητο είναι, εξάλλου, ότι τόσο οι οικείοι ΟΤΑ, όσο και οι ενδιαφερόµενοι 

υποψήφιοι, οφείλουν να συµµορφώνονται, κατά την επεξεργασία των σχετικών αιτηµάτων 

και τη χρήση των χορηγούµενων στοιχείων, µε τη σχετική περί προστασίας προσωπικών 

δεδοµένων νοµοθεσία και ιδίως του ν. 2472/1997. Ιδίως οι υπάλληλοι των ΟΤΑ που 

επιλαµβάνονται της διεκπεραίωσης των, κατά τα ανωτέρω, αιτηµάτων, οφείλουν να τηρούν 

τη δέουσα εχεµύθεια, ιδίως δε να µην ανακοινώνουν σε τρίτους το περιεχόµενο αυτών και 

ιδίως τα πρόσωπα που το αίτηµα αφορά, πλην αν συντρέχει προς τούτο εύλογο 

ενδιαφέρον ή ειδικό έννοµο συµφέρον ή σχετική υποχρέωση. 

 Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η προστασία των προσωπικών δεδοµένων των 

καταθετών και διασφαλίζεται η νοµιµότητα στη χορήγηση των ανωτέρω καταστάσεων. 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                   

1. κ.κ Γεν. Γραµµατείς Αποκ. ∆ιοικήσεων – Έδρες τους                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 

2. Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων 

  Προσωπικού Χαρακτήρα 

  Κηφησίας 1-3  

  Τ.Κ. 11523 ΑΘΗΝΑ 

3. ΕΝ.Π.Ε.                         

   Μεσογείων 15 

   Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ 

4. Κ.Ε.∆.Ε. 

   Ακαδηµίας 65 και Γενναδίου 8 

   Τ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:                                                   
1. Γρ. κ. Υπουργού 

2. Γρ. κ. Αν. Υπουργού 

3. Γρ. κ. Γεν. Γραµµατέα 

4. Γεν. ∆/νση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 

5. Γεν. ∆/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

6. ∆/νση Εκλογών (3 αντίγραφα) 

7. ∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ 

 

 

 


