
 

 

 
 
 
 
Κα ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ                   17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟ                             ΑΡ. ΠΡΩΤ: 518 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ 10 
105 62  ΑΘΗΝΑ 
 
 
 
Αγαπητή κυρία Υπουργέ, 
 
Επιθυμούμε να φέρουμε σε προσοχή σας ένα σοβαρό θέμα που αφορά στις 
επιβαλλόμενες ποινές σε επιχειρήσεις εξαιτίας οφειλών προς το Δημόσιο και 
ειδικότερα, στην εφαρμογή του μέτρου της κατάσχεσης των τραπεζικών λογαριασμών 
επί οφειλετών του Δημοσίου, ακόμη και μετά την ρύθμιση των οφειλών τους. 
 
Συγκεκριμένα: 
 
Πιστεύουμε ότι το μέτρο της κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών πρέπει να 
αποτελεί το έσχατο μέσο για την διασφάλιση των δημοσίων εσόδων και να 
εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου διαπιστώνεται 
συστηματική αδιαφορία και άρνηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εις βάρος των 
συνεπών φορολογουμένων.  
 
Κι αυτό διότι, σε κάθε άλλη περίπτωση, η επιβολή του ισοδυναμεί ουσιαστικά με 
καταδικαστική απόφαση αποστέρησης κάθε δυνατότητας άσκησης επιχειρηματικής ή 
επαγγελματικής δραστηριότητας με όλες τις αρνητικές συνέπειες που αυτό έχει όχι 
μόνο για τον φορολογούμενο, αλλά και την ίδια την Πολιτεία.   
 
Στη κατάσταση αυτή, ατυχώς, βρίσκεται ένα σημαντικό πλήθος επιχειρήσεων, οι 
οποίες τελούσες σε αναμονή και λίγο πριν προλάβουν να υπαχθούν στη ρύθμιση των 
100 δόσεων, υπέστησαν την κατάσχεση των κατάσχεση των τραπεζικών τους 
λογαριασμών από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και σήμερα, ακόμη και μετά την ένταξή τους σ’ 
αυτή

Οι επιπτώσεις από τη συγκεκριμένη απαίτηση, είναι γι’ αυτές εξοντωτικές, αφού η 
δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών απαγορεύει κάθε δυνατότητα λειτουργίας και 
είσπραξης χρημάτων και ουσιαστικά εξαναγκάζει στο οικονομικό περιθώριο, 

, καλούνται να προκαταβάλλουν το 25% της οφειλής, για να τους ανοίξουν. 
 



 

επιχειρήσεις που διαφορετικά και ευρισκόμενες σε πλήρη λειτουργία, θα μπορούσαν 
να ενεργοποιηθούν για την τήρηση της ρύθμισης και την σταδιακή τακτοποίηση των 
υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο.   
 
Το ουσιαστικό αυτό πρόβλημα ενισχύεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι: 
 

1. Το κλείσιμο των λογαριασμών εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους να 
υπονομευτούν και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις προς το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ καθώς 
οι τελευταίοι ζητούν τα χρήματα των δικών τους ρυθμίσεων να κατατίθενται σε 
εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι όμως εν προκειμένω είναι 
μπλοκαρισμένοι από τις Δ.Ο.Υ.  

 
και 

 
2. Το ίδιο το Δημόσιο, στις περισσότερες περιπτώσεις, οφείλει στις επιχειρήσεις 

που υφίστανται το μέτρο της κατάσχεσης των τραπεζικών λογαριασμών, 
σημαντικά ποσά, τα οποία, ούτε πληρώνει, ούτε επιτρέπει να συμψηφιστούν με 
τις οφειλές των επιχειρήσεων. 

 
 
Αγαπητή κυρία Υπουργέ, 
 
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι σε μία περίοδο που οι επιχειρήσεις πλήττονται 
βάναυσα από την μεγαλύτερη οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών,  η 
εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου και η απαίτηση προκαταβολής του 25% της 
οφειλής, επί επιχειρήσεων, οι οποίες εν τω μεταξύ εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 100 
δόσεων ακριβώς για να διευκολύνουν την αποπληρωμή του συνόλου, εκτός του ότι 
δημιουργεί σημαντικότατες επιπλοκές στην τακτική διεκπεραίωση ακόμη και 
καθημερινών επιχειρηματικών συναλλαγών, όπως η προμήθεια πρώτων υλών και η 
μισθοδοσία των εργαζομένων, υπερσκελίζει κάθε δυνατότητα των επιχειρήσεων να 
ανταποκριθούν σ’ αυτή και αντιστρατεύεται τον πρωταρχικό σκοπό της που είναι η 
μέγιστη δυνατή διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.      
 
Για το λόγο αυτό και επειδή είμαστε απολύτως βέβαιοι για τις ειλικρινείς σας 
προθέσεις,  παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας προκειμένου να επιτραπεί 
άμεσα και χωρίς απαίτηση προκαταβολής, το άνοιγμα των κατασχεμένων 
τραπεζικών λογαριασμών όσων επιχειρήσεων εντάχθηκαν στη τρέχουσα ρύθμιση 
των 100 δόσεων.    
 
Βέβαιοι για την άμεση και θετική σας ανταπόκριση. 
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