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Κύριε Διοικητά,  
 
Η ΕΣΕΕ, ενόψει της επικείμενης «επιδρομής» στους τραπεζικούς  λογαριασμούς στη 
διάρκεια του τελευταίου τετραμήνου του 2016 που αφορά στην είσπραξη οφειλών 
στο Δημόσιο, κατέθεσε εγκαίρως στοχευμένες προτάσεις σε όλες τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Εκφράζουμε το φόβο μας, ότι στην 
προσπάθεια εφαρμογής αναγκαστικών μέτρων ως μέσο επίτευξης των 
δημοσιονομικών στόχων, το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό, αφού θα απολεσθούν 
οριστικά απαιτήσεις από ληξιπρόθεσμες και τρέχουσες οφειλές, εξαιτίας της 
χρεοκοπίας ακόμα περισσότερων μικρών και μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων.  
 
Είναι κατανοητό ότι ο στόχος για ανεύρεση 5 δις ευρώ έως τα τέλη του έτους, 
συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από πλειστηριασμούς ακινήτων και από την 
είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών, συνιστά υποχρέωση στο πλαίσιο των 
προαπαιτούμενων του 3ου Μνημονίου. Άλλωστε, στο τεχνικό κείμενο προβλέπεται η 
είσπραξη 1,73 δις ευρώ έως τον Σεπτέμβριο και άλλων 2,05 δις ευρώ έως το 
Δεκέμβριο, ενώ από τις νέες οφειλές είναι δεσμευτική υποχρέωση η είσπραξη του 
21% έως τον Σεπτέμβριο και του 23% έως τον Δεκέμβριο του 2016. Τα μέτρα 
αναγκαστικής εκτέλεσης που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του έτους και με 
δεδομένο τη μεικτή εικόνα απόκλισης των καθαρών εσόδων  κατά 6%, έναντι των 
τεθέντων στόχων στη διάρκεια του Ιουλίου, ενέχουν τον κίνδυνο να 
εντατικοποιηθούν το τελευταίο τετράμηνο και δη κατά τη διάρκεια της 2ης 
αξιολόγησης.  
 
Εσείς μπορείτε να γνωρίζετε καλύτερα ότι, παρά το γεγονός ότι κάθε μήνα 
λαμβάνουν χώρα χιλιάδες κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών του 
Δημοσίου, τα αποτελέσματα είναι ανεπαρκή. Οι κατασχέσεις μπορεί να αυξήθηκαν 
κατά περίπου 30% σε σχέση με πέρυσι, αλλά το μέσο εισπραχθέν ποσό που 
καρπώνεται το Δημόσιο από τις κατασχέσεις λογαριασμών στη διάρκεια του πρώτου 
επταμήνου του 2016 ανέρχεται στα 496 ευρώ ανά λογαριασμό. Αναλυτικότερα, από 
τις περίπου 187.000 κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, με έξαρση των Ιούλιο, το 
ποσό που εισέρευσε στα ταμεία της Εφορίας, προσεγγίζει μετά βίας τα 95 εκ. ευρώ, 
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δηλαδή το 0,1% περίπου, από τα συνολικά 92 δις ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ 
το 97% των κατασχέσεων αφορά ποσά κάτω των 3.000 ευρώ. 
 
Ανησυχητικό προβληματισμό, μας προκαλεί το γεγονός πως πλέον δίνεται η 
δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής κατασχετηρίων μέσα από το Μητρώο 
Καταθέσεων. Με αυτόν τον τρόπο το Δημόσιο αποκτά πλήρη πρόσβαση στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς του οφειλέτη, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τις 
μαζικές κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  
 
Ωστόσο θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα θεσμοθέτησης του «ακατάσχετου» 
λογαριασμού της επιχείρησης, αλλά με «δεσμευμένα» ποσά για συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις στο Δημόσιο, μέσω πάγιων τραπεζικών εντολών σε ΔΟΥ και 
ασφαλιστικά Ταμεία. 
 
Αυτός είναι και ο λόγος που η ΕΣΕΕ έχει επανειλημμένως ζητήσει να εξεταστεί η 
επέκταση του μέτρου που ισχύει για τους ιδιώτες και στους ασκούντες εμπορική και 
επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα, και 
συγκεκριμένα προτείνει: 
• Την παροχή δυνατότητας γνωστοποίησης ενός λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα, ο 
οποίος θα μπορεί, ακόμη και μετά την εντολή κατάσχεσης, να τροφοδοτεί τις βασικές 
λειτουργίες της επιχείρησης (πληρωμή: μισθοδοσίας, οφειλών προς το Δημόσιο – 
Ασφαλιστικά ταμεία, ενοικίων και προμηθευτών). 
• Τη σύνδεση του εν λόγω λογαριασμού με τις εισπράξεις της επιχείρησης από χρήση 
πιστωτικών και χρεωστικών καρτών εκ μέρους των καταναλωτών. 
• Τον καθορισμό ποσοστού, αναφορικά με το ύψος του ακατάσχετου ποσού, βάσει 
των απολογιστικών δεδομένων της οικονομικής λειτουργίας κάθε επιχείρησης. 
 
Κύριε διοικητά, 
Θεωρούμε ότι η θετική σας παρέμβαση θα συνέβαλε τόσο στην κατεύθυνση της 
συμμόρφωσης και όχι εξόντωσης των επιχειρήσεων όσο και στην αύξηση, των 
εσόδων και των ληξιπρόθεσμών οφειλών στο Δημόσιο. 
 

 
Με εκτίμηση, 

               Ο Πρόεδρος        Ο Γενικός Γραμματέας 

      Βασίλειος Κορκίδης               Γεώργιος Καρανίκας 
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