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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30 10170 ΑΘΗΝΑ  

Υπόψη ∆ιοικητή κου Σ. Πλιάκη 

 

Θέµα: Επισήµανση αναπηρικών προνοιακών επιδοµάτων ως ακατάσχετων 

 

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 αναφορά του/της *********** σχετικά µε 

την υπηρεσία σας. 

Ειδικότερα, η αναφερόµενη προσέφυγε στο ΣτΠ επειδή κατασχέθηκε από 

λογαριασµό της σε πιστωτικό ίδρυµα προνοιακό επίδοµα βαριάς αναπηρίας που της 

χορηγούσε ο ∆ήµος Πατρέων. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι τόσο το πιστωτικό ίδρυµα 

όσο και η ∆ΟΥ προέβαλαν τον ισχυρισµό ότι δεν υπάρχει καµία ένδειξη στην κατάθεση 

του σχετικού ποσού ότι πρόκειται για αναπηρικό προνοιακό επίδοµα και ότι, για να 

αποδεσµευθεί, θα πρέπει η αναφερόµενη να προσκοµίσει βεβαίωση στην οποία να 

αναφέρεται ότι πρόκειται για αναπηρικό προνοιακό επίδοµα το οποίο κατατίθεται στον 

συγκεκριµένο τραπεζικό λογαριασµό που έχει δεσµευθεί για οφειλές του ετέρου 

συνδικαιούχου προς το δηµόσιο.  

Η εν λόγω περίπτωση αποτελεί µια εκ των πολλών στις οποίες προβλήθηκε ο 

αυτός ισχυρισµός. Ωστόσο, µετά την θέση σε ισχύ του άρθρου 11 της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) µε αριθµό ∆12α/Γ.Π.οικ. 68856/2202 (ΦΕΚ 

5855/Β/28.12.2018)1, όπου προβλέπεται ρητά πλέον ότι «τα χρηµατικά ποσά που 

καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε χρήµα σε άτοµα µε αναπηρία, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της εν λόγω απόφασης, δεν εµπίπτουν σε καµία κατηγορία εισοδήµατος και 

εποµένως δεν φορολογούνται. Επιπλέον το ποσό προνοιακών παροχών σε χρήµα σε άτοµα 



 
 
 
µε αναπηρία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή κράτηση χαρτοσήµου, δεν 

κατάσχεται, ούτε συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη προς το ∆ηµόσιο, ιδιώτες ή 

πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή 

οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.», ο Συνήγορος του Πολίτη 

απευθύνεται προς τον φορέα σας, ως υπεύθυνο πλέον για την χορήγηση των εν λόγω 

επιδοµάτων, για να υποβάλει µια πρόταση που θεωρεί ότι θα είναι βοηθητική για την 

αποφυγή κατασχέσεων επί των επιδοµάτων αυτών. Θα πρέπει δηλαδή να θεσµοθετηθεί 

και κατόπιν να υλοποιηθεί τεχνικά η δυνατότητα η κατάθεση των επιδοµάτων 

αυτών στους τραπεζικούς λογαριασµούς των δικαιούχων στα πιστωτικά 

ιδρύµατα να συνοδεύεται από έναν συγκεκριµένο κωδικό που θα πληροφορεί 

το πιστωτικό ίδρυµα ότι το συγκεκριµένο ποσό ανήκει στην προστατευόµενη 

κατηγορία και πρέπει να εφαρµόζονται επ’ αυτού όλα τα προβλεπόµενα στο 

προαναφερθέν άρθρο.  

Η διαδικασία αυτή είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να αποφευχθεί η 

µετέπειτα ταλαιπωρία των πολιτών στο να αναλαµβάνουν οι ίδιοι/-ιες το βάρος να 

αποδείξουν ότι το ποσό που κατατέθηκε προέρχεται από προστατευόµενο επίδοµα. Θα 

πρέπει δε, η θέσπιση και υλοποίηση της διαδικασίας αυτής να γίνει το συντοµότερο 

δυνατόν.  

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τις απόψεις σας 

επί του θέµατος και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε. Περαιτέρω, 

το παρόν κοινοποιείται προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για τις απόψεις της και 

την συνεργασία της στην υλοποίηση.  

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

 

Με εκτίµηση 

 

Ευανθία Σαββίδη 

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1 https://www.synigoros.gr/resources/docs/deltio-typoy--6.pdf  



 
 
 

Κοινοποίηση: 

1. ************* 

2. Ελληνική Ένωση Τραπεζών 

  Αµερικής 21Α, 106 72 Αθήνα 

 Υπόψη ΓΓ κας Απαλαγάκη  


