
 

Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα  Τηλ: 2131306600  Φαξ: 2107292129 

 
28 Ιανουαρίου 2019  

Αριθµ. Πρωτ.: 247624/4811/2019 

Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη 

Βοηθός Συνήγορος Ευανθία Σαββίδη  

   Πληροφορίες: Ειδική Επιστήµονας Μαρία Καραγεώργου 
(τηλ.:2131306762)  

       
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΟΥ κου Πιτσιλή 
Καραγιώργη Σερβίας   10, 10184  ΑΘΗΝΑ  
 

Θέµα: Αναδροµικώς καταβαλλόµενες αποδοχές- Μηνιαία αναγωγή για την 
προστατευτική ρήτρα περί ακατασχέτου- Αποδοχή σχετικών Γνωµοδοτήσεων ΝΣΚ  

 

Αξιότιµε κύριε ∆ιοικητά,  

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 
§ 9 του Συντάγµατος και το ν.3094/2003 εξετάζει αναφορές πολλών πολιτών 
σχετικά µε την υπηρεσία σας. 

Ειδικότερα, µεγάλος αριθµός πολιτών καταγγέλλουν στο ΣτΠ ότι, όταν 
κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασµούς τους, στους οποίους έχει 
επιβληθεί κατάσχεση λόγω οφειλών προς το δηµόσιο, ποσά µεγαλύτερα του 
ακατασχέτου ορίου, προερχόµενα από πληρωµή αναδροµικών αποδοχών 
(µισθών, συντάξεων, επιδοµάτων, υπερωριακής απασχόλησης κλπ), τα 
πιστωτικά ιδρύµατα προχωρούν στην κατάσχεση του συνόλου του ποσού, µη 
λαµβάνοντας υπόψη το στοιχείο της αναδροµικότητας της καταβολής.1  

Το ζήτηµα αυτό, λόγω της σοβαρότητάς του, έχει αχθεί τρεις φορές µέχρι 
τώρα ενώπιον του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους το οποίο έχει εκδώσει 
τρεις γνωµοδοτήσεις: 

• Γνωµοδότηση 384/2013, Α’ Τµήµα, επί ερωτήµατος της τότε Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων 

• Γνωµοδότηση 41/2016, Α’ Τµήµα, επί νεότερου ερωτήµατος της 
ΓΓ∆Ε 

• Γνωµοδότηση 179/2017, Α’ Τακτική Ολοµέλεια, και πάλι επί 
ερωτήµατος της ΓΓ∆Ε (το ερώτηµα παραπέµφθηκε στην Ολοµέλεια µε 
την 41/2016). 

Και οι τρεις αυτές γνωµοδοτήσεις κατέληξαν στο αυτό συµπέρασµα: 
ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να αναγάγουν το σύνολο 
των κατατεθέντων ποσών, που αφορούν αναδροµικώς 
καταβαλλόµενες αποδοχές, σε µηνιαία καταβολή και να εφαρµόσουν 
την προστατευτική ρήτρα περί ακατασχέτου του µηνιαίως 

                                                           
1 Το θέµα αυτό απασχόλησε και την Ειδική Έκθεση της Αρχής για τις Κατασχέσεις την οποία έχετε ήδη στη 
διάθεσή σας. 



 
 
 

καταβαλλόµενου ποσού κατά τα οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ΚΕ∆Ε.  

Μάλιστα, στην 384/2013 αναφέρονται τα ακόλουθα: (σελ. 10-11) 

«Και αυτό γιατί, υπό την αντίθετη ερµηνευτική εκδοχή, θα αγόµασταν στο 
όλως άτοπο και απαράδεκτο γεγονός ο σκοπός (ratio) θεσµοθετήσεως των 
διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3714/2008, δυνάµει των οποίων επιδιώχθηκε 
για προφανείς κοινωνικούς λόγους η ενίσχυση της προστασίας µισθωτών και 
συνταξιούχων µε χαµηλά εισοδήµατα δια του καθορισµού ορίου ακατασχέτου, 
να εξαρτάται, όχι από αυτό καθεαυτό το γεγονός του γενικού, ενιαίου, 
οµοιοµόρφου και σταθερού κριτηρίου του ύψους του σε µηνιαία βάση 
καταβαλλόµενου περιοδικά ποσού, αλλά εξ αφορµής τυχαίου και 
συµπτωµατικού γεγονότος. ∆ηλαδή από το εάν τα οφειλόµενα από τα οικεία 
ασφαλιστικά ταµεία ποσά σύνταξης καταβάλλονται απ’ αυτά ευθύς εξαρχής 
κανονικά και περιοδικά ή παρίσταται ανάγκη να καταβληθούν εφάπαξ λόγω 
καθυστερηµένης και µη εµπρόθεσµης µηνιαία καταβολής στους δικαιούχους 
τούτων. Και µάλιστα όταν τα ποσά αυτά ανάγονται, αναλύονται και αφορούν 
πάντοτε σε µηνιαίες συντάξεις, εκάστη των οποίων δεν είναι ανώτερη του πιο 
πάνω ορίου ακατασχέτου. Πλην όµως, το κριτήριο αυτό, προδήλως µη 
ανταποκρινόµενο και συνάδον µε τους παραπάνω λόγους που επέβαλαν την 
καθιέρωση του ορίου του ακατασχέτου, πλήττει καίρια-έστω και εκ πλαγίου- 
την ως άνω θεσπισθείσα αυξηµένη προστασία ενός ελαχίστου µηνιαίου 
χρηµατικού ποσού σύνταξης από την κατάσχεση και ως εκ τούτου δεν 
εκτιµάται ως θεσµικά ανεκτό». 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι δυο φορές το Α’ Τµήµα και µια φορά η 
Ολοµέλεια του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους έχει αποφανθεί περί της 
υποχρεωτικής αναγωγής σε µηνιαία καταβολή των κάθε είδους 
αναδροµικών ποσών, καµία από τις τρεις γνωµοδοτήσεις δεν έχει γίνει 
αποδεκτή από τον αρµόδιο Υπουργό Οικονοµικών, ούτε και από τον 
∆ιοικητή της ΑΑ∆Ε.  

Όπως είναι γνωστό, στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 
3086/2001 ορίζεται σαφώς ότι οι γνωµοδοτήσεις δεν δηµιουργούν δικαίωµα 
υπέρ οποιουδήποτε τρίτου πριν από την αποδοχή τους µε επισηµειωτική 
πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρµόδιο Υπουργό, ή […] άλλο 
κατά νόµο αρµόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης ∆ιοικητικής Αρχής […]. 
Μετά την αποδοχή τους οι γνωµοδοτήσεις αποτελούν πράξεις που είναι 
υποχρεωτικές για τη ∆ιοίκηση ή το Νοµικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη 
∆ιοικητική Αρχή.  

Με βάση λοιπόν την εκκρεµότητα της αποδοχής των εν λόγω  
γνωµοδοτήσεων, τα πιστωτικά ιδρύµατα αρνούνται να εφαρµόσουν την 
αναγωγή σε µηνιαία καταβολή και οι ∆ΟΥ εισπράττουν άνευ αντιρρήσεως τα 
κατασχόµενα ποσά, στερώντας πλήθος πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία 
τους ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικοοικονοµικά οµάδες, από τους 
στοιχειώδεις πόρους επιβίωσης, µε την εφαρµογή µιας τακτικής που 
έχει ήδη γνωµοδοτηθεί από το 2013 ότι πλήττει καίρια την 
θεσπισθείσα προστασία των ελαχίστων εισοδηµάτων και ως εκ 
τούτου δεν είναι θεσµικά ανεκτή.  



 
 
 

Αξιότιµε κύριε ∆ιοικητά, 

Με δεδοµένο το ότι οι κοινωνικοί λόγοι ενίσχυσης της προστασίας µισθωτών 
και συνταξιούχων που ήταν «προφανείς» το 2013, είναι πλέον ζήτηµα 
µείζονος σηµασίας για την κοινωνική συνοχή και την προάσπιση των 
ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού,   

Ο ΣτΠ σας καλεί να προβείτε στην αποδοχή των ως άνω 
γνωµοδοτήσεων, ή τουλάχιστον της 179/2017 γνωµοδότησης της 
Ολοµέλειας του ΝΣΚ, υποχρεώνοντας έτσι την διοίκηση να 
συµµορφωθεί προς τα εκεί οριζόµενα και να εκδώσετε σχετική 
οδηγία προς τα πιστωτικά ιδρύµατα για την και εξ αυτών 
διευκόλυνση της εφαρµογής της.  

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τις 
απόψεις σας επί του θέµατος και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες προτίθεστε 
να προβείτε. 

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.  

 

Με εκτίµηση 

 
 
                   Ανδρέας Ι. Ποττάκης 

   Συνήγορος του Πολίτη 
 

Κοινοποίηση: 

1. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 

Αµερικής 21Α, 106 72 Αθήνα, 

Υπόψη ΓΓ κας Απαλαγάκη  


