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19 Ιουνίου 2018  

Αριθµ. Πρωτ.: 24***2/2***1/2018 

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

        
∆ΗΜΟΣ ********* 

***************** 

Υ̟όψη ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών 

 

Θέµα: Κατάσχεση ανα̟ηρικού ε̟ιδόµατος  

 

Αξιότιµε κε Προϊστάµενε/αξιότιµη κα Προϊσταµένη, 

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο ̟λαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του 
Συντάγµατος και το ν.3094/2003 εξετάζει αναφορά της κας ****** µε α.̟. 24***2/**.*.2018 
σχετικά µε την υ̟ηρεσία σας. 

Ειδικότερα, στην αναφορά της η κα ****** αναφέρει τα ακόλουθα: 

Α. Ο ∆ήµος ****** ε̟έβαλε δέσµευση σε κοινό τρα̟εζικό λογαριασµό ̟ου τηρεί µε τον 
σύζυγό της στην Alpha Bank και κατάσχεσε ̟οσό ***** ευρώ για οφειλές του συζύγου της, 
ενώ στον εν λόγω λογαριασµό δεν κατατίθεται άλλο ̟οσό ̟αρά µόνο το εξωιδρυµατικό 
ε̟ίδοµα της ιδίας, ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τα αντίγραφα των κινήσεων του λογαριασµού.   

Β. Ο λογαριασµός δεν ήταν τη στιγµή της κατάσχεσης ̟ροστατευόµενος α̟ό κατάσχεση 
στο TAXIS, έγινε µετά την ε̟ιβολή της κατάσχεσης.  

Γ. Η ίδια ̟ροέβη σε αίτηµα άρσης της κατάσχεσης στις *.**.2017 (α.̟. *****) αλλά δεν 
υ̟ήρξε αντα̟όκριση α̟ό το ∆ήµο. 

∆. Η οφειλή ̟ρος τον ∆ήµο για την ο̟οία ε̟ιβλήθηκε η κατάσχεση δεν έχει κριθεί 
οριστικά α̟ό τα δικαστήρια, ενώ̟ιον των ο̟οίων εκκρεµεί. 

Ε. Η κατάσχεση ε̟ιδείνωσε έτι ̟εραιτέρω την δεινή οικονοµική θέση της οικογένειας. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως Ανεξάρτητη Αρχή ε̟ιφορτισµένη µε την διαµεσολάβηση 
µεταξύ ̟ολιτών και δηµοσίων υ̟ηρεσιών, µε σκο̟ό την ε̟ίλυση τυχόν διαφορών, αλλά και 
µε τον έλεγχο της νοµιµότητας των ενεργειών της διοίκησης, βάσει των διατάξεων του ν. 
3094/2003, ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει, θα ήθελε να σας γνωρίσει τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 42 του ν. 1140/81 «Ασφαλισµένοι φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 
αρµοδιότητος Υ̟ουργείου Κοινωνικών Υ̟ηρεσιών, ̟άσχοντες εκ τετρα̟ληγίας ως και ̟αρα̟ληγίας, 
κρινόµενοι α̟ό Ειδικήν Ε̟ιτρο̟ήν ως ανίκανοι ̟ρος ̟άσαν βιο̟οριστικής εργασίαν, δικαιούνται 
µηνιαίου εξωϊδρυµατικού ε̟ιδόµατος.». Συνε̟ώς, το συγκεκριµένο ε̟ίδοµα χορηγήθηκε στην 
αναφερόµενη ε̟ειδή κρίθηκε δεόντως ως ̟άσχουσα α̟ό σοβαρή κινητική ανα̟ηρία ̟ου την 
καθιστούσε ανίκανη ̟ρος εργασία.  

2. Στον τρα̟εζικό λογαριασµό ̟ου κατασχέθηκε, δεν κατατίθεντο ̟οσά τα ο̟οία να 
ανήκαν στον σύζυγο-οφειλέτη του δηµοσίου, ̟αρά µόνο το εν λόγω εξωϊδρυµατικό ε̟ίδοµα, 
αναγκαίο για την ε̟ιβίωση του ανα̟ήρου-ανίκανου ̟ρος βιο̟ορισµό ατόµου. 



 
 
 

3. Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1146/2017, ̟ου συµ̟ληρώνει την ΠΟΛ 1092/2014, 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). 

4. Παρόλο ̟ου το εξωϊδρυµατικό ε̟ίδοµα δεν ορίζεται ρητά α̟ό τον νόµο ως 
ακατάσχετο, (κατά την ̟ερίοδο της νοµοθέτησής του, η ̟ροστασία του εν λόγω ε̟ιδόµατος 
̟ροβλε̟όταν ρητά στο άρθρο 31 του ΚΕ∆Ε, συνε̟ώς δεν υ̟ήρχε λόγος ̟εραιτέρω 
νοµοθέτησης) είναι ̟ροφανές ότι η βούληση του νοµοθέτη για την χορήγησή του ήταν η 
εισοδηµατική ενίσχυση και η υ̟οστήριξη της ε̟ιβίωσης ατόµων, στα ο̟οία η κατάσταση της 
υγείας τους δεν ε̟ιτρέ̟ει να βιο̟ορίζονται. Περαιτέρω, ισχύουν στην ̟ερί̟τωση αυτή τα 
̟ροβλε̟όµενα στην ΠΟΛ 1092/2014, ό̟ου αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε το άρθ. 30 ̟αρ. 4 
N.δ. 356/1974  (ΚΕ∆Ε) : «Η κατάσχεση µ̟ορεί να ̟εριοριστεί σε µικρότερο ή µεγαλύτερο 
̟οσό ή ̟οσοστό µετά α̟ό αιτιολογηµένη α̟όφαση εκείνου ̟ου την ε̟έβαλε», ο ο̟οίος 
διαθέτει την  διακριτική ευχέρεια µετά α̟ό σχετική αίτηση του οφειλέτη να ̟εριορίσει µε 
αιτιολογηµένη α̟όφασή του το ̟οσό ή ̟οσοστό της κατάσχεσης, «χωρίς διακρίσεις µε κριτήρια 
α̟ολύτως αντικειµενικά σχετιζόµενα µε ιδιαίτερους λόγους, ό̟ως ̟ραγµατική οικονοµική αδυναµία, 
λόγοι υγείας, ύψος οφειλής, ̟αλαιότητα και είδος αυτής και ̟οτέ ε̟ιλεκτικά χωρίς δηλαδή να 
σχετίζονται µε το ̟ρόσω̟ο του οφειλέτη». 

Για τον ̟εριορισµό της κατάσχεσης α̟αιτείται, µεταξύ άλλων, δια̟ίστωση ότι η 
κατασχεθείσα α̟αίτηση, εφά̟αξ ή ̟εριοδικώς καταβαλλόµενη, είναι σηµαντικό για τη 

διαβίωση του υ̟όχρεου µέσο (̟.χ. ενοίκιο) εφόσον ̟ρόκειται για φυσικό ̟ρόσω̟ο µη 
ε̟ιτηδευµατία […] 

Κατό̟ιν των ανωτέρω, καλούµε το ∆ήµο ******, ως τον φορέα ο ο̟οίος ε̟έβαλε την 
κατάσχεση και έχει την διακριτική ευχέρεια να την ̟εριορίσει, να ̟ροβεί σε εξέταση του 
αιτήµατος ̟εριορισµού της κατάσχεσης του εξωϊδρυµατικού ε̟ιδόµατος της αναφερόµενης, 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, χωρίς αυτό να θίγει την δυνατότητα του ∆ήµου να βεβαιώσει την 
οφειλή, εφόσον συντρέχουν οι ̟ρος τούτο ̟ροϋ̟οθέσεις, σε βάρος του ̟ραγµατικού 
οφειλέτη, δηλ. του συζύγου της ανά̟ηρης-δικαιούχου του κατασχεθέντος ε̟ιδόµατος.  

Παρακαλείσθε να µας ενηµερώσετε για τις α̟όψεις σας ε̟ί του θέµατος και τις τυχόν 
ενέργειες στις ο̟οίες ̟ροτίθεστε να ̟ροβείτε, το συντοµότερο δυνατόν, καθόσον α̟ό την 
ηµεροµηνία υ̟οβολής του σχετικού αιτήµατος έχουν ̟αρέλθει ήδη 8 µήνες., και το 
κατασχεθέν ̟οσό είναι ζωτικής σηµασίας για την διαβίωση του ανα̟ήρου ατόµου. 

Για κάθε ̟εραιτέρω ̟ληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.  

Με εκτίµηση 

 

Ευανθία Σαββίδη 
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

Κοινο̟οίηση: 

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


