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ΚΟΙΝ.:

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
∆ηµοσίων Συµβάσεων

Παράνοµα προσκόµµατα κατά την αναγκαστική εκτέλεση τελεσιδίκων
δικαστικών αποφάσεων κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ν.π.δ.δ.

Κύριε Υπουργέ,
Με τον ν. 3068/2002 θεσπίσθηκε, σε συµµόρφωση µε τις επιταγές του κοινοτικού
(ενωσιακού) δικαίου αλλά και του ισχύοντος Συντάγµατος, η δυνατότητα αναγκαστικής
εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών
Ν.Π.∆.∆., προς τον σκοπό της ικανοποίησης χρηµατικής απαίτησης η οποία είναι εξοπλισµένη
µε εκτελεστό τίτλο. Η ανωτέρω νοµοθετική ρύθµιση αποτέλεσε το σηµαντικότερο ίσως βήµα,
τόσο από πλευράς ουσιαστικής διασφάλισης των δικαιωµάτων του ιδιώτη δανειστή του
∆ηµοσίου, όσο και από πλευράς συµβολικής αξίας, προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης
της ισονοµίας, του δικαιώµατος δικαστικής προστασίας και του σεβασµού των δικαστικών
αποφάσεων και του κράτους δικαίου στον πολύ ευαίσθητο τοµέα των σχέσεων ∆ηµοσίου και
πολιτών. Το ∆ηµόσιο έπαυσε να τίθεται υπεράνω του νόµου στον καίριο τοµέα του
εξαναγκασµού του στην τήρηση των υποχρεώσεών του, ειδικά όταν αυτές επιβάλλονται δια
δικαστικών αποφάσεων.
Στην πράξη η σηµαντικότερη έκφανση της ανωτέρω νοµοθεσίας υπήρξε η κατάσχεση
τραπεζικών λογαριασµών. Οι τραπεζικοί λογαριασµοί δεν ανήκουν στη δηµόσια περιουσία
του ∆ηµοσίου αλλά στην ιδιωτική του περιουσία, η οποία περιλαµβάνει τα περιουσιακά
στοιχεία, τα οποία εµµέσως µόνον δια της αξίας ή των προσόδων τους παρέχουν στο
∆ηµόσιο και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου οικονοµικά µέσα για την αντιµετώπιση
των αναγκών και τη λειτουργία τους˙ οι δε τραπεζικές καταθέσεις ανήκουν στην ιδιωτική
περιουσία των ν.π.δ.δ. και δεν έχουν ταχθεί για την άµεση εξυπηρέτηση ειδικού δηµοσίου
σκοπού (ΟλΑΠ 17/2002, ΜΠρΑθ 7034/2003 κ.ά.). Επί σειρά ετών αυτή ήταν η πάγια
ερµηνευτική προσέγγιση τόσο των δικαστηρίων όσο και των πιστωτικών ιδρυµάτων εις
χείρας των οποίων διενεργείτο κατάσχεση χρηµατικού ποσού από εκτελεστή απαίτηση σε
βάρος του Ελληνικού ∆ηµοσίου και των λοιπών ν.π.δ.δ..
Εσχάτως η µέχρι σήµερα πάγια πρακτική των πιστωτικών ιδρυµάτων (περιλαµβανοµένης σ’
αυτά και της Τράπεζας της Ελλάδος) µεταβλήθηκε δραστικά, µε αποτέλεσµα να
υποβάλλονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα δηλώσεις περί ακατάσχετου των τραπεζικών
λογαριασµών που διατηρεί σ’ αυτά το Ελληνικό ∆ηµόσιο και άλλα ν.π.δ.δ., µε το πρόσχηµα
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ότι εξυπηρετούν δηµόσιο σκοπό. Τούτο είναι παράνοµο, σύµφωνα µε όσα εκθέσαµε
ανωτέρω, αλλά επιπροσθέτως παραβιάζει τον πυρήνα θεµελιωδών συνταγµατικών
δικαιωµάτων (παροχή δικαστικής προστασίας, υποχρέωση σεβασµού και εφαρµογής των
δικαστικών αποφάσεων, προστασία περιουσιακών δικαιωµάτων κ.ά.), καθώς και αντίστοιχα
θεµελιώδη δικαιώµατα που απορρέουν από το πρωτογενές και δευτερογενές δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου. Το
αποτέλεσµα αυτής της παράνοµης πρακτικής είναι να παραµένουν ανεκτέλεστες δεκάδες
τελεσίδικες και εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις, προς τις οποίες το Ελληνικό ∆ηµόσιο
αρνείται να συµµορφωθεί οικειοθελώς, µε συνέπεια ο ιδιώτης (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) να
παραµένει απολύτως απροστάτευτος, ενώ ο πυρήνας του κράτους δικαίου, που είναι ο
σεβασµός προς τη ∆ικαιοσύνη και τις δικαστικές αποφάσεις, να παραβιάζεται προκλητικά.
Ενόψει των προαναφερθέντων, παρακαλούµε όπως, πρώτον, επισηµανθεί προς τις αρµόδιες
κρατικές υπηρεσίες και αρχές η υποχρέωσή τους να συµµορφώνονται άµεσα και άνευ ετέρου
προς τις εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις και, δεύτερον, καταστεί σαφές προς όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς, οργανισµούς και πιστωτικά ιδρύµατα, ότι το κατασχετό των
τραπεζικών λογαριασµών έχει κατοχυρωθεί νοµοθετικά και δια της νοµολογίας των
δικαστηρίων, οποιαδήποτε δε προσπάθεια καταστρατήγησης των ανωτέρω κανόνων συνιστά
ευθεία παραβίαση της εθνικής και ενωσιακής (κοινοτικής) νοµοθεσίας.
Εν κατακλείδι τονίζουµε ότι ο Σύνδεσµός µας, που εκπροσωπεί τον κορµό των ελληνικών
εργοληπτικών επιχειρήσεων δηµοσίων έργων, οι οποίες χειµάζονται από την καθυστέρηση
έως και στάση πληρωµών του Ελληνικού ∆ηµοσίου και των λοιπών φορέων του ∆ηµοσίου,
µε ολέθριες συνέπειες για τις ίδιες, τους εργαζοµένους τους και τους συνεργάτες τους, θα
αναγκασθεί να προσφύγει σε όλους τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κ.λπ.) για τη διαφύλαξη του τελευταίου µέτρου προστασίας τους απέναντι στην εν
γένει κρατική αυθαιρεσία που τους έχει αποµείνει, το οποίο είναι η υποχρέωση
συµµόρφωσης προς τις εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις, η κρισιµότερη παράµετρος του
οποίου έγκειται στη δυνατότητα αναγκαστικής τους εκτέλεσης.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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