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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ 
 Αθήνα 1 Απριλίου 2019 
 Αριθ. Πρωτ.: 23566

            ΠΡΟΣ
1. κα Περιφερειάρχη Αττικής
2. κκ. Αντιπεριφερειάρχες
    Περιφερειακών Ενοτήτων νομών
3. κκ. Δημάρχους

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας    
Πληροφορίες     
Τηλέφωνο   
Φαξ        
E-mail

: Ευαγγελιστρίας 2
: 101 83
: Π. Καλδή
:213136  1311 
: 213 136 1140
:p.kaldi@ypes.gr  

      

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στους συνδυασμούς καταστάσεων οφειλετών των ΟΤΑ.

Όπως ρητά προβλέπεται στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 

3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, 

κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄138), απαγορεύεται η 

χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχή προς τους περιφερειακούς και δημοτικούς  

συνδυασμούς και προς τους υποψήφιους, περιφερειακούς και δημοτικούς 

συμβούλους, από φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι οφειλέτες των οικείων 

περιφερειακών ενοτήτων ή δήμων για ποσό που υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ.

Εφόσον ζητηθεί, οι ανωτέρω οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης 

υποχρεούνται να παραδώσουν, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής του αιτήματος, στους επικεφαλής των αντίστοιχων συνδυασμών 

καταστάσεις οφειλετών για ποσά άνω των 1.000 ευρώ. 

Σημειώνεται ότι το σχετικό αίτημα δεν αφορά στην έκδοση καταστάσεων με 

όλους τους οφειλέτες  του οικείου Ο.Τ.Α. Άλλωστε, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
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άρθρου 4 του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 50), σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 1 

περ. γ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ), 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 («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»).

Συνεπώς, οι ΟΤΑ δεν θα προβαίνουν αυτοβούλως σε έκδοση καταστάσεων 

οφειλετών. Θα πρέπει να τους υποβληθεί σχετικό αίτημα που θα αφορά σε  

συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να κατονομάζονται 

από τον αιτούντα. Επίσης, δεν θα πρέπει να ζητούνται και να χορηγούνται 

περισσότερες από τις αναγκαίες πληροφορίες, όπως λοιπές λεπτομέρειες για 

περισσότερες οφειλές, το ύψος αυτών κλπ. 

Οι Ο.Τ.Α. και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας κατά 

τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, οφείλουν να συμμορφώνονται, κατά 

την επεξεργασία των σχετικών αιτημάτων και τη χρήση των χορηγούμενων 

στοιχείων, με τη σχετική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων νομοθεσία. 

Εξυπακούεται, δε, η τήρηση της δέουσας εχεμύθειας εκ μέρους των υπαλλήλων 

Ο.Τ.Α., οι οποίοι θα πρέπει να μην ανακοινώνουν σε τρίτους το περιεχόμενο των 

αιτημάτων και τα πρόσωπα που αφορούν. 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                   

1. κκ Συντονιστές Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων – Έδρες τους                           
2. Αρχή Προστασίας Δεδομένων
  Προσωπικού Χαρακτήρα
  Κηφησίας 1-3 
  Τ.Κ. 11523 ΑΘΗΝΑ
3. ΕΝ.Π.Ε.   
   Μεσογείων 15
   Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ
4. Κ.Ε.Δ.Ε.
   Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8
   Τ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                   
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
3. Γεν. Δ/νση Εσωτερικών και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
4. Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης και Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης
5. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ


