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Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορές πολιτών που διαθέτουν ως µοναδικό
εισόδηµα το µίσθωµα από ακίνητο και οι οποίοι διαµαρτύρονται επειδή επιβλήθηκε,
για οφειλές τους προς το ∆ηµόσιο, κατάσχεση του συνολικού ποσού του ενοικίου
που αυτοί εισπράττουν, µε αποτέλεσµα να στερούνται το µοναδικό βιοποριστικό τους
µέσο.
Ο Συνήγορος θεωρεί ότι στις περιπτώσεις αυτές η κατάσχεση του συνολικού ποσού
του ενοικίου συνεπάγεται αδυναµία κάλυψης των βιοποριστικών αναγκών του
οφειλέτη και του στερεί τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης, µε αποτέλεσµα να
αντίκειται στο άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγµατος και στην αρχή της αναλογικότητας.
Ο νοµοθέτης, µε διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974), θέσπισε περιορισµούς περί ακατάσχετου µόνο για τους µισθούς, τις
συντάξεις και τα περιοδικώς καταβαλλόµενα ασφαλιστικά βοηθήµατα, προκειµένου
να προστατευτεί ένα ελάχιστο εισόδηµα των ανθρώπων που βιοπορίζονται από την
εργασία τους και είναι αναγκαίο για τη συντήρηση των ίδιων και των οικογενειών
τους.
Ωστόσο, µεταγενέστερες οικονοµικές µεταβολές στην παραγωγική διαδικασία, καθώς
και η παρούσα οικονοµική συγκυρία (συνθήκες γενικευµένης ύφεσης, υψηλά
ποσοστά ανεργίας, µείωση αγοραίας αξίας ακινήτων και µείωση του ύψους των
µισθωµάτων, µη δυνατότητα άµεσης εκποίησης ακινήτων και λοιπών περιουσιακών
στοιχείων για την ικανοποίηση βιοποριστικών αναγκών κ.λπ.) καθιστούν αναγκαία
την προσαρµογή του οικείου κανονιστικού πλαισίου.
Για τους λόγους αυτούς, ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε µε έγγραφό του προς
τον Υπουργό Οικονοµικών να θεσπιστεί ένα όριο ακατάσχετου από το ∆ηµόσιο των
µισθωµάτων όταν αυτά αποδεδειγµένα αποτελούν το µοναδικό εισόδηµα του
οφειλέτη, κατά αντιστοιχία και µε την ίδια αιτιολογική βάση µε όσα ισχύουν για το όριο
ακατάσχετου µισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθηµάτων.
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