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ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 2/72297/∆ΛΤΠ/28.9.2021 (Α∆Α:
68ΙΘΗ-Π3Υ) Εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών.
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) υπό την θεσµική του ιδιότητα
και στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των καταστατικών του σκοπών, στους οποίους µεταξύ
άλλων περιλαµβάνεται και η προαγωγή και προστασία των συµφερόντων των µελών του,
εκφράζει την έντονη διαµαρτυρία του αλλά και την αντίθεσή του προς το
περιεχόµενο της υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 2/72297/∆ΛΤΠ/28.9.2021 (Α∆Α: 68ΙΘΗ-Π3Υ)
Εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, µε θέµα: «Κατασχέσεις ποσών σε
βάρος των διαθεσίµων της Κεντρικής ∆ιοίκησης και των λοιπών Φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης που τηρούνται στο τραπεζικό σύστηµα της Χώρας».
∆ιά της εν λόγω Εγκυκλίου το Υπουργείο Οικονοµικών επί της ουσίας επιχειρεί να
ερµηνεύσει το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο προς την κατεύθυνση της απαγόρευσης των
κατασχέσεων ποσών σε βάρος των διαθεσίµων της Κεντρικής ∆ιοίκησης και των λοιπών
Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που τηρούνται στις ελληνικές τράπεζες και έχουν ταχθεί
για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων ειδικών δηµόσιων σκοπών.
Η ερµηνευτική προσέγγιση που προσδίδει η Εγκύκλιος του Υπουργείου είναι
προφανές ότι αγγίζει τον ίδιο τον πυρήνα του δικαιώµατος δικαστικής προστασίας,
το οποίο κατοχυρώνεται σε εθνικό επίπεδο στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος,
σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο άρθρο 47 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε υπερεθνικό επίπεδο στο άρθρο 6 παρ. 1 της
Ευρωπαϊκής

Σύµβασης

∆ικαιωµάτων

του

Ανθρώπου

(ΕΣ∆Α).

Περαιτέρω,

η

υιοθετούµενη ερµηνεία έρχεται σε αντίθεση και µε την συνταγµατική διάταξη του
άρθρου 94 παρ. 4 εδ. β’ και γ’ περί συµµόρφωσης της ∆ιοίκησης προς το περιεχόµενο
των δικαστικών αποφάσεων και περί αναγκαστικής εκτέλεσης αυτών και κατά του
∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ. Η κατοχυρωµένη δικαστική προστασία µπορεί να
πραγµατωθεί και να καταστεί εν τοις πράγµασι αποτελεσµατική, µόνο διά της δυνατότητας
επιβολής αναγκαστικής εκτέλεσης -ακόµα και κατά του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆-, άλλως οι
δικαστικές αποφάσεις θα αποτελούσαν κενό γράµµα.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις εργοληπτικές επιχειρήσεις – µέλη του ΣΑΤΕ, αυτονόητα
το κρίσιµο θέµα του επιτρεπτού της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του ∆ηµοσίου, των
ΝΠ∆∆, των ΟΤΑ και των εν γένει των φορέων Γενικής Κυβέρνησης τίθεται µε τη µέγιστη
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δυνατή ένταση, καθότι εξ αντικειµένου προκύπτουν πλείστες διαφορές κατά το στάδιο της
ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων, οι οποίες άγονται ενώπιον των δικαστηρίων
µε διαδίκους αφενός τις εργοληπτικές επιχειρήσεις και αφετέρου το ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆
(υπό την ευρεία έννοια, αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς κλπ). Σε περίπτωση
θετικής -για τα συµφέροντα µιας εργοληπτικής επιχείρησης- έκβασης δίκης µε χρηµατικό
αντικείµενο, µε αντίδικο το ∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆, επί της ουσίας διά της Εγκυκλίου επιχειρείται
η κατάργηση του δικαιώµατος επιβολής αναγκαστικής εκτέλεσης, µε αποτέλεσµα να µην
είναι δυνατή η ικανοποίηση της εκάστοτε απαίτησης. Σε περίπτωση διαφοράς µε οικονοµικό
αντικείµενο, τα ανωτέρω άγουν, πέραν των παραβάσεων των διατάξεων που ήδη
εκτέθηκαν, και σε παραβίαση του περιουσιακού δικαιώµατος που κατοχυρώνεται στο άρθρο
1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α (σχετική και η απόφαση Ηοrnsby του
Ε∆∆Α της 19.3.1997). Είναι άλλωστε γνωστό ότι συχνά οι ανάδοχοι δηµοσίων έργων
επιτυγχάνουν την έκδοση δικαστικών αποφάσεων, δυνάµει των οποίων φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης υποχρεώνονται σε καταβολή χρηµατικών ποσών, τα οποία απορρέουν από την
εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων. Στις ήδη παρατηρούµενες καθυστερήσεις προστίθεται
πλέον και η κρίσιµη εγκύκλιος, η ερµηνεία της οποίας είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην
πράξη τα όργανα της ∆ιοίκησης σε άρνηση καταβολής οφειλόµενων ποσών προς
εργοληπτικές επιχειρήσεις, ώστε εν τοις πράγµασι να καταστεί αδύνατη η ικανοποίηση των
εξοπλισµένων µε εκτελεστό τίτλο οικονοµικών απαιτήσεων των µελών µας.
Αυτονόητα, όπως ήδη έχουµε υπαινιχθεί, διά της υιοθετούµενης ερµηνείας της
Εγκυκλίου, παραβιάζεται συν τοις άλλοις και η θεµελιώδης στο ελληνικό δικαϊκό σύστηµα
αρχή της δικονοµικής ισότητας, καθότι επιχειρείται η χορήγηση ενός είδους «ασυλίας»
υπέρ του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
καθίσταται δε µε τον τρόπο αυτό επί της ουσίας άνευ αντικειµένου η όποια δικαστική
απόφαση υπέρ του ιδιώτη/εργοληπτικής επιχείρησης και κατά του ∆ηµοσίου ή Φορέα της
Γενικής Κυβέρνησης (όπως οι εν λόγω φορείς εκάστοτε καθορίζονται).
Περαιτέρω, η Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονοµικών παραβιάζει κατάφωρα και το
γράµµα του άρθρου 69Α παρ. 5 του Ν. 4270/2014, δυνάµει του οποίου απαιτείται
προηγούµενη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών σε περίπτωση δέσµευσης λογαριασµού
για ειδικούς σκοπούς του ∆ηµοσίου, η οποία πρέπει να είναι ειδική ανά λογαριασµό («µε
την οποία ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια» σύµφωνα µε την διατύπωση του νόµου).
Επιχειρείται, εν προκειµένω, η εισαγωγή κανόνα δικαίου διά ψευδοερµηνευτικής
εγκυκλίου,

κατά

παράβαση

του

άρθρου

43

του

Συντάγµατος

περί

νοµοθετικής

εξουσιοδότησης και χωρίς τήρηση κανενός είδους δηµοσιότητας. Ωστόσο, όπως είναι
γνωστό, η Εγκύκλιος δεν δύναται να ανατρέπει κανόνες δικαίου και µάλιστα υπέρτερης
τυπικής ισχύος, ούτε δύναται να παράγει αντίθετο δίκαιο από αυτό που θέτει ο νόµος ή να
ερµηνεύει νοµοθετική διάταξη κατά τρόπο που να περιορίζει εµµέσως τα δικαιώµατα του
διοικουµένου.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών
(ΣΑΤΕ) διαµαρτύρεται εντόνως και ζητά την άµεση ανάκληση της υπ’ αριθ. πρωτ.:
2

οικ. 2/72297/∆ΛΤΠ/28.9.2021 (Α∆Α: 68ΙΘΗ-Π3Υ) Εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών.
Τελούµε εν αναµονή των δικών σας ενεργειών και βρισκόµαστε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε επικοινωνία, στο πλαίσιο του θεσµικού ρόλου του Συνδέσµου µας.

Με τιµή,
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