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ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α) και του ν.4484/2017 

(ΦΕΚ 110/Α)» 

 Σας ενημερώνουμε ότι με τη δημοσίευση του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α) με τίτλο 
«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, 
τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής 
Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» και του ν.4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α) με τίτλο 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες 
διατάξεις» καθορίζονται, μεταξύ άλλων θεμάτων, οι υπόχρεοι Φορείς των Ο.Τ.Α. για την 
υποβολή των οικονομικών τους στοιχείων στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που τηρούνται 

στο Υπουργείο Εσωτερικών και τροποποιούνται οι διατάξεις σχετικά με τις κυρώσεις που 
επιβάλλονται στις περιπτώσεις καθυστερημένης ή μη υποβολής των εν λόγω στοιχείων  στις 
αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 41 παρ. 1 του ν.4483/2017 ορίζεται ότι «οι δήμοι, τα νομικά 
τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με την εξαίρεση των σχολικών επιτροπών, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., 
οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης- Αποχέτευσης του ν. 1069/1080, οι σύνδεσμοι Ο.Τ.Α., η 
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, καθώς και οι περιφέρειες, τα 
περιφερειακά ταμεία ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις και τα λοιπά νομικά πρόσωπα των περιφερειών 
και η Ένωση Περιφερειών, ενημερώνουν με τα οικονομικά τους στοιχεία τις ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών».  Διευκρινίζεται ότι στις επιχειρήσεις 
Ο.Τ.Α. περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών των κεφαλαίων του 10ου Μέρους 
του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). Επίσης, με την ανωτέρω διάταξη 
προβλέπεται ρητά η εξαίρεση των σχολικών επιτροπών από την υποχρέωση υποβολής των 

οικονομικών τους στοιχείων.  
 Περαιτέρω, με την παρ. 2 του ως άνω νόμου προβλέπεται ότι σε περίπτωση μη 
ενσωμάτωσης ή καθυστέρησης ενσωμάτωσης των οικονομικών στοιχείων των υπόχρεων Ο.Τ.Α. 
στις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, μπορεί, με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών να επιβάλλεται παρακράτηση ή μη απόδοση μέρους ή συνόλου των 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στον οικείο Ο.Τ.Α.. 
 Με το άρθρο 34 παρ. 21 του ν.4484/2017 τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 173 
παρ. 1 , περιπτώσεις α΄ και β΄ του ν. 4270/2014, που εφαρμόζονται μεταξύ άλλων και στους 
Ο.Τ.Α. και αφορούν κυρώσεις για τη μη υποβολή οικονομικών στοιχείων στις αρμόδιες 
Υπηρεσίες του ΓΛΚ. Υπενθυμίζεται ότι τα εν λόγω στοιχεία ενσωματώνονται από τους 
υπόχρεους Ο.Τ.Α. στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ με δική τους ευθύνη και κατόπιν 
αποστέλλονται από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με τις 
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τροποποιημένες διατάξεις καθορίζονται οι υποχρεώσεις του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών 
Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου και του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών  του 
οικείου Φορέα που ισχύουν στις περιπτώσεις που οι υπόχρεοι Φορείς δεν υποβάλουν ή 
υποβάλουν καθυστερημένα τα οικονομικά τους στοιχεία.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νέα διάταξη: «Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 173 του ν. 4270/2014, αντικαθίστανται ως εξής:  

α. Μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας, ο 
προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του οικείου φορέα, μέσα σε επιπλέον δεκαπέντε (15) 
ημέρες, καταθέτει έγγραφες εξηγήσεις για τη μη υποβολή των στοιχείων, στον Γενικό Διευθυντή 
Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου. Μετά την παρέλευση και της προθεσμίας 
αυτής μπορεί να επιβληθεί στον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών του φορέα περικοπή του 
μηνιαίου μισθού ή της συνολικής αποζημίωσής του, ίση με το 1/25 αυτών για κάθε επιπλέον 
ημέρα καθυστέρησης, με μέριμνα του αρμοδίου οργάνου διοίκησης, κατόπιν απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών και μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών 
του εποπτεύοντος Υπουργείου. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται η 
διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας περίπτωσης.  

β. Μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, με μέριμνα του 
εποπτεύοντος Υπουργείου, δεν καταβάλλονται στο φορέα τυχόν χρηματοδοτήσεις από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή επιχορηγήσεις ή αποδόσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 
σε ποσοστό 50% του ετήσιου προβλεπόμενου ορίου μέχρι να υποβληθούν τα απαιτούμενα 
στοιχεία. Η παραπάνω ρύθμιση δεν αφορά ποσά που σχετίζονται με την υλοποίηση 
προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα οποία έχουν 
εγκριθεί οι σχετικές προτάσεις από τα αρμόδια όργανα.». 
 Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της Χώρας παρακαλούνται να κοινοποιήσουν το παρόν στα 
νομικά τους πρόσωπα. Αντιστοίχως, η ΚΕΔΕ παρακαλείται να το κοινοποιήσει στις ΠΕΔ της 

Χώρας. 
Το παρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί και είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ 

www.ypes.gr (διαδρομή «Το Υπουργείο» => «Έγγραφα»). 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με e-mail): 
 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους – 

Έδρες τους 

(με την παράκληση να ενημερώσουν  τις 
Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ, τις Αστικές Εταιρείες 
ΟΤΑ μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και τους 
Συνδέσμους της χωρικής τους αρμοδιότητας) 

 
 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
 
1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

3. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής 

Πολιτικής 

4. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.  

-Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας  
Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α. 

-Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης &    
Προϋπολογισμού  

5. Δ/νση Οικον. & Αναπτυξιακής Πολιτικής 

6. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης    

(με την παράκληση να αναρτηθεί στην 



 

ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ)   


