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ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κας ΘΕΑΝΩΣ ΦΩΤΙΟΥ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κου ΕΥΚΛΕΙ∆Η ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Νίκης 5-7, Τ.Κ. 10562, Αθήνα.

Θέµα: Νοµοθετική ρύθµιση για το ακατάσχετο των ̟ρονοιακών ε̟ιδοµάτων
Αξιότιµες κυρίες Υ̟ουργοί,
Αξιότιµοι κύριοι Υ̟ουργοί,
Αξιότιµε Γενικέ Γραµµατέα,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο ̟λαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9
του Συντάγµατος και το ν.3094/2003 εξετάζει αναφορές ̟ολιτών σχετικά µε ζήτηµα
το ο̟οίο αφορά στις αρµοδιότητές σας. Ειδικότερα, οι αναφερόµενοι
διαµαρτύρονται ότι ε̟ιβλήθηκε κατάσχεση λόγω οφειλών ̟ρος το δηµόσιο, σε
τρα̟εζικούς λογαριασµούς στους ο̟οίους κατατίθενται ̟ρονοιακά ε̟ιδόµατα.
Στην ̟λειοψηφία των ̟ερι̟τώσεων, ζητήθηκε α̟ό το εµ̟λεκόµενο ̟ιστωτικό
ίδρυµα αλλά και την αρµόδια ∆ΟΥ ε̟ιστροφή του κατασχεθέντος ̟οσού ̟ου αφορά
στο εν λόγω ε̟ίδοµα, µε το αιτιολογικό ότι το εν λόγω ̟οσό καταβάλλεται άτοµα
ευάλωτα σε ε̟ί̟εδο κοινωνικο-οικονοµικό αλλά και ατοµικό, ως εκδήλωση
φροντίδας της Πολιτείας, µέσω της το̟ικής αυτοδιοίκησης, ̟ρος ενίσχυση των
δυνατοτήτων ε̟ιβίωσής τους. Σε συγκεκριµένη ̟ερί̟τωση, η αρµόδια ∆ΟΥ υ̟έβαλε
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ερώτηµα ̟ρος το Τµήµα Εισ̟ράξεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικής ∆ιοίκησης
της ΑΑ∆Ε1, το ο̟οίο µε την σειρά του α̟ηύθυνε ερώτηµα ̟ρος την ∆ιεύθυνση
Οικονοµικών ΟΤΑ του Υ̟ουργείου Εσωτερικών. Το ερώτηµα έχει ως εξής:
«Παρακαλούµε να µας γνωρίσετε το συντοµότερο δυνατόν, ως αρµόδιος φορέας χορήγησης
του συγκεκριµένου ε̟ιδόµατος, εάν αυτό ̟ροβλέ̟εται ως ακατάσχετο µε ρητή διάταξη νόµου,
̟ροκειµένου στη συνέχεια η ∆ΟΥ να εφαρµόσει τα ̟ροβλε̟όµενα στην ΠΟΛ 1146/2017 και να
α̟οδεσµεύσει το ̟οσό του ε̟ιδόµατος α̟ό τον κατασχεθέντα τρα̟εζικό λογαριασµό».
Το ΥΠΕΣ2 εν συνεχεία ̟αρέ̟εµψε το θέµα στην ∆ιεύθυνση Πολιτικών ΑµεΑ του
Υ̟ουργείου Εργασίας. Η ∆ιεύθυνση Πολιτικών ΑµεΑ µας ενηµέρωσε ότι έχει
υ̟οβάλει τόσο ̟ρος τον κο ΓΓ3 όσο και ̟ρος την κα Υ̟ουργό σχετική εισήγηση, η
ο̟οία ωστόσο αφορά α̟οκλειστικά στον χαρακτηρισµό ως ακατάσχετων των
̟ρονοιακών ε̟ιδοµάτων ΑµεΑ.
Αξιότιµες κυρίες και αξιότιµοι κύριοι Υ̟ουργοί,
Αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα,
Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως ένας α̟ό τους α̟οδέκτες κατά τα τελευταία χρόνια
µεγάλου όγκου ̟ροβληµάτων των ̟ολιτών ̟ου σχετίζονται µε την οικονοµική
ύφεση, την υψηλή ανεργία ή υ̟οα̟ασχόληση, την µείωση των εισοδηµάτων, τις
αθρόες κατασχέσεις τρα̟εζικών λογαριασµών για οφειλές, την γενικότερη
φτωχο̟οίηση των νοικοκυριών και την αυξανόµενη εξάρτηση της ε̟ιβίωσης των
ευ̟αθών και ευάλωτων οµάδων α̟ό ̟ρονοιακής φύσεως ε̟ιδόµατα και βοηθήµατα,
θα ήθελε να θέσει υ̟όψη σας τα ακόλουθα:
Α. Ό̟ως ο ΣτΠ έχει ε̟ισηµάνει και σε ̟ροηγούµενο σχετικό έγγραφό του, α̟ό
την σύστασή τους, µε τον αναγκαστικό νόµο 421/1937, οι σχετικές ̟ιστώσεις ̟ου
̟αρέχονται στην το̟ική αυτοδιοίκηση «διατίθενται δια τους σκο̟ούς της
Κοινωνικής Προνοίας δια κοινών α̟οφάσεων του Υ̟ουργού Κρατικής Υγιεινής και
Αντιλήψεως και του Υ̟ουργού των Οικονοµικών» (άρθρον 6). Σηµειωτέον ότι οι
̟ιστώσεις αυτές ̟ροέρχονται α̟ό τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), και
είναι ακατάσχετες εκ του νόµου, για το διάστηµα για το ο̟οίο βρίσκονται στα ταµεία
των ∆ήµων.
Στο νόµο 2646/1998 Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας, ορίζεται ότι
Κοινωνική Φροντίδα είναι η ̟ροστασία ̟ου ̟αρέχεται σε άτοµα ή οµάδες µε
̟ρογράµµατα ̟ρόληψης και α̟οκατάστασης και α̟οσκο̟εί να δηµιουργήσει
̟ροϋ̟οθέσεις ισότιµης συµµετοχής των ατόµων στην οικονοµική και κοινωνική ζωή
και να τους εξασφαλίσει αξιο̟ρε̟ές ε̟ί̟εδο διαβίωσης. Η στήριξη της οικογένειας
α̟οτελεί βασικό στόχο των ̟αρα̟άνω ̟ρογραµµάτων. Η ̟αροχή κοινωνικής
φροντίδας α̟οτελεί ευθύνη του κράτους.
Συνε̟ώς, νόµος ορίζει τι είναι η κοινωνική φροντίδα, τι ανάγκες καλύ̟τει, τον
αρµόδιο φορέα και τον υ̟όχρεο ̟ρος ̟αροχή της φορέα τους, τους τρό̟ους ̟ου
̟αρέχεται, τον σκο̟ό τους και τις ̟ρωταρχικές οµάδες-στόχο της. Περαιτέρω
καθίσταται σαφές ότι ο σκο̟ός του νοµοθέτη ήταν εξ αρχής η ̟ρόληψη, η
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α̟οκατάσταση, η ισότιµη συµµετοχή και το αξιο̟ρε̟ές ε̟ί̟εδο διαβίωσης των
ατόµων ̟ου είναι δικαιούχοι των ̟ρονοιακών αυτών ε̟ιδοµάτων, σκο̟ός ο ο̟οίος
δεν συνάδει µε το κατασχετό των ε̟ιδοµάτων αυτών.
Β. Με το άρθρο 51 του νόµου 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31.07.17) του Υ̟ουργείου
Εσωτερικών, ̟ροβλέφθηκε ότι τα βοηθήµατα ̟ου χορηγούνται εκτάκτως α̟ό τους
δήµους σε οικονοµικά αδύναµους και ̟ολύτεκνους «..είναι αφορολόγητα, δεν υ̟όκεινται
σε ο̟οιαδή̟οτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συµψηφίζονται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη ̟ρος
∆ηµόσιο, ασφαλιστικά ταµεία, ΟΤΑ και νοµικά ̟ρόσω̟α αυτών ή ̟ιστωτικά ιδρύµατα και δεν
υ̟ολογίζονται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή ο̟οιοσδή̟οτε άλλης ̟αροχής
κοινωνικού ή ̟ρονοιακού χαρακτήρα».
Γ. Με την ΠΟΛ 1146/2017 η ο̟οία συµ̟λήρωσε την ΠΟΛ 1092/2014, αναφορικά
µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 30 ̟αρ. 4 του Ν∆ 356/1974 (ΚΕ∆Ε) ̟ερί
̟εριορισµού κατασχέσεων σε χέρια τρίτων, ε̟ισηµάνθηκε, µεταξύ άλλων, ότι «στην
̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστώνεται ότι έχει ε̟ιβληθεί κατάσχεση σε (ατοµικό ή κοινό) τρα̟εζικό
λογαριασµό (ανεξάρτητα α̟ό το αν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος ή όχι) ε̟ί καταθέσεων
̟ροερχοµένων α̟ό καταβολή ̟ρονοιακού ή άλλου «κοινωνικού ε̟ιδόµατος» ή βοηθήµατος, η
κατάσχεση ̟εριορίζεται, µετά α̟ό αίτηση του οφειλέτη, α̟οδεσµεύοντας το σύνολο του
δεσµευθέντος κατά τα ανωτέρω ̟οσού, εφόσον κατά την κείµενη νοµοθεσία τα ανωτέρω
ε̟ιδόµατα/βοηθήµατα ̟ροβλέ̟ονται ρητώς ως ακατάσχετα (̟χ ε̟ίδοµα κοινωνικού
εισοδήµατος αλληλεγγύης, ε̟ίδοµα ανεργίας ΟΑΕ∆, ε̟ίδοµα θέρµανσης, διατροφή ανηλίκου
τέκνου κλ̟). Η α̟οδέσµευση του συνόλου του δεσµευθέντος ̟οσού ε̟ιδόµατος/ βοηθήµατος
ισχύει και στην ̟ερί̟τωση ̟ου ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του κατασχεθέντος τρα̟εζικού
λογαριασµού αναγράφεται υ̟οχρεωτικά τρίτο ̟ρόσω̟ο, ό̟ως ο δικαστικός συµ̟αραστάτης του
δικαστικώς συµ̟αραστατούµενου τέκνου ή ένας εκ των δύο γονέων στην ̟ερί̟τωση διατροφής
ανηλίκου τέκνου.»
Ε̟ισηµαίνεται ότι αµφότερες οι ̟ροαναφερθείσες ρυθµίσεις έλαβαν χώρα
κατό̟ιν ̟ροτάσεων του στο, τις ο̟οίες είχε διατυ̟ώσει µε αφορµή σχετικές
αναφορές ̟ολιτών.
∆. Εφόσον γίνει δεκτή η εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Πολιτικών ΑµεΑ, ̟ηγάζουσα
εκ νέου α̟ό διερεύνηση αναφοράς υ̟οβληθείσας ενώ̟ιον της Αρχής, θα ̟ροωθηθεί
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ε̟ιδοµάτων/βοηθηµάτων, τα ο̟οία χορηγούνται α̟οκλειστικά σε ΑµεΑ. Συνε̟ώς
θα οδηγηθούµε σε µια νέα ε̟ί µέρους νοµοθέτηση, η ο̟οία ̟άλι θα καταλεί̟ει κενά
̟ροστασίας και θα δηµιουργήσει νέα ̟ροβλήµατα.
Για τους ̟αρα̟άνω λόγους, ο ΣτΠ ε̟ανέρχεται στο θέµα και
α) δια̟ιστώνει ότι ̟αρά τις νοµοθετικές ̟ροβλέψεις ̟ου υφίστανται ήδη, τα
̟ρονοιακά ε̟ιδόµατα α̟οτελούν ακόµη αντικείµενο κατάσχεσης για ̟άσης φύσεως
οφειλές, ̟ράγµα ̟ου έρχεται σε αντίθεση και ανατρέ̟ει τόσο τον σκο̟ό τους όσο και
την βούληση του θεσ̟ίσαντος αυτά νοµοθέτη, και εξακολουθούν να χρήζουν άµεσης,
̟λήρους και α̟οτελεσµατικής κατά ̟άντων ρητής νοµοθετικής ̟ροστασίας
β) ̟ροτείνει µια γενικού χαρακτήρα ρύθµιση, ώστε να διατυ̟ωθεί µε διάταξη
νόµου ότι τα ̟άσης φύσεως ̟ρονοιακά βοηθήµατα και ε̟ιδόµατα τα ο̟οία
χορηγούνται α̟ό τους ∆ήµους ̟ρος ̟ολίτες ευ̟αθείς και οικονοµικά ευάλωτους

α̟ό διαφορετικούς λόγους, υγείας ή ανεργίας ή κοινωνικής ̟εριθωριο̟οίησης, είτε
είναι ̟εριοδικώς καταβαλλόµενα, είτε έκτακτα, είτε αφορούν σε ΑµεΑ είτε όχι, είτε
εισ̟ράττονται α̟ευθείας α̟ό τον δικαιούχο είτε α̟ό γονέα/κηδεµόνα ανηλίκου ή
συµ̟αραστάτη συµ̟αραστατούµενου, είτε κατατίθενται σε ατοµικούς είτε σε κοινούς
λογαριασµούς, «..είναι αφορολόγητα, δεν υ̟όκεινται σε ο̟οιαδή̟οτε κράτηση, δεν
κατάσχονται ούτε συµψηφίζονται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη ̟ρος ∆ηµόσιο,
ασφαλιστικά ταµεία, ΟΤΑ και νοµικά ̟ρόσω̟α αυτών ή ̟ιστωτικά ιδρύµατα και
δεν υ̟ολογίζονται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή ο̟οιοσδή̟οτε άλλης
̟αροχής κοινωνικού ή ̟ρονοιακού χαρακτήρα».
Φρονούµε, ότι η ̟ροτεινόµενη γενικής φύσεως διάταξη θα α̟οτελέσει µια
σηµαντική ασ̟ίδα ̟ροστασίας για τα ̟ενιχρά εισοδήµατα των ευ̟αθών αυτών
οµάδων, εκ̟ληρώνοντας έτσι τον κοινωνικο-οικονοµικό σκο̟ό της θέσ̟ισης και
χορήγησης των εν λόγω ε̟ιδοµάτων/βοηθηµάτων.
Κατό̟ιν των ανωτέρω, σας ̟αρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τις α̟όψεις
σας ε̟ί του θέµατος και τις τυχόν ενέργειες στις ο̟οίες ̟ροτίθεστε να ̟ροβείτε.
Για κάθε ̟εραιτέρω ̟ληροφορία, διευκρίνιση ή συνεργασία, θα είµαστε στη
διάθεσή σας.
Με εκτίµηση
Ανδρέας Ι. Ποττάκης
Συνήγορος του Πολίτη

