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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
 
ΤΜΗΜΑ Β΄ 
 
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 10 Ιουνίου 2020, με την εξής σύνθεση: Ειρήνη Σάρπ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος 
του Β΄ Τμήματος, Αγορίτσα Σδράκα, Φραντζέσκα Γιαννακού, Σύμβουλοι, Ειρήνη Σταυρουλάκη, Βασιλική Μόσχου, Πάρεδροι. 
Γραμματέας η Αναστασία Ζυγουρίτσα, Γραμματέας του Β΄ Τμήματος. 
 
Για να δικάσει την από 23 Μαρτίου 2017 αίτηση: 
 
του …….., κατοίκου ……, ο οποίος παρέστη και διόρισε στο ακροατήριο τη δικηγόρο Μανουηλία Ελευθερία Ζουλάκη (Α.Μ. 
….. Δ.Σ. Χανίων), 
 
κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τη Δέσποινα Γάκη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και 
η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της. 
 
Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ’ αριθ. 33/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Χανίων. 
 
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Βασιλικής Μόσχου. 
 
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσια του αναιρεσείοντος, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους 
λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση. 
 
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι 
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1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (….)ζητείται η αναίρεση 
της 33/2016 αποφάσεως της Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων (προεδρική διαδικασία) με την οποία 
απορρίφθηκε προσφυγή του αναιρεσείοντος κατά της …./27-1-2016 αποφάσεως του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης 
Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Mε την πράξη αυτή είχε 
απορριφθεί ενδικοφανής προσφυγή που είχε ασκήσει ο αναιρεσείων κατά της …./7-8-2015 πράξης της Προϊσταμένης της 
Δ.Ο.Υ. …., με την οποία είχε διαταχθεί η λήψη σε βάρος του μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα 
με την παράγραφο 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013. 
 
2. Επειδή, η παράγραφος 3 του άρθρου 53 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 
3900/2010 (Α΄ 213), ορίζει ότι «Η αίτηση αναιρέσεως επιτρέπεται μόνον όταν προβάλλεται από τον διάδικο με συγκεκριμένους 
ισχυρισμούς που περιέχονται στο εισαγωγικό δικόγραφο ότι δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ότι 
υπάρχει αντίθεση της προσβαλλομένης αποφάσεως προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου 
δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου» (η ως άνω διάταξη επαναλήφθηκε με την παράγραφο 2 
του άρθρου 15 του ν. 4446/2016, Α΄ 240/22.12.2016). Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του π.δ. 18/1989, 
όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3900/2010, «Δεν επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αναιρέσεως όταν το 
ποσό της διαφοράς που άγεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι κατώτερο από σαράντα χιλιάδες ευρώ [...]». Κατά 
την έννοια των ως άνω διατάξεων, προκειμένου για διαφορά, η οποία δεν έχει χρηματικό αντικείμενο, απαιτείται η συνδρομή 
των προϋποθέσεων μόνον της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του π.δ. 18/1989. Κατά την έννοια δε της εν λόγω παραγράφου, ο 
αναιρεσείων βαρύνεται, επί ποινή ολικού ή μερικού απαραδέκτου της αίτησής του, να τεκμηριώσει με ειδικούς και 
συγκεκριμένους ισχυρισμούς που περιλαμβάνει στο εισαγωγικό δικόγραφο ότι με καθένα από τους προβαλλόμενους λόγους 
τίθεται συγκεκριμένο, κρίσιμο για την επίλυση της διαφοράς, νομικό ζήτημα, ήτοι ζήτημα ερμηνείας διάταξης νόμου ή γενικής 
αρχής του ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου, που κρίθηκε με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση και επί του οποίου είτε δεν 
υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας είτε οι σχετικές κρίσεις και παραδοχές της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης 
έρχονται σε αντίθεση με μη ανατραπείσα νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου ή, 
ελλείψει αυτών, προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, ως τέτοια δε νομολογία νοείται η διαμορφωθείσα επί αυτού 
τούτου του κρίσιμου νομικού ζητήματος και όχι επί ανάλογου ή παρόμοιου (βλ. 1365/2017 7μ., 2934/2017 7μ. κ.ά.). 
 
3. Επειδή, εν προκειμένω, όπως δέχεται η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, κατόπιν σχετικής εντολής ελέγχου διενεργήθηκε, από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Δ.Ο.Υ….. , φορολογικός έλεγχος στην ατομική επιχείρηση του αναιρεσείοντος, με έδρα ….. 
και αντικείμενο εργασιών “……. ”, από τον οποίον προέκυψε ότι ο αναιρεσείων συστηματικά, κατά τις φορολογικές περιόδους 
1/10-31/12/2010, 1/8-30/9/2011, 1/10-31/12/2012, 1/10-31/12/2013, 1/10-31/12/2014, 1/10-31/12/2015, δεν εξέδιδε αποδείξεις 
λιανικής πώλησης …., με αποτέλεσμα τη μη απόδοση φ.π.α., συνολικού ύψους 365.523,18 ευρώ. Ενόψει αυτών, με την …/7-8-
2015 πράξη της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ….. ελήφθησαν σε βάρος του τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 παρ. 5 και 6 του ν. 
4174/2013 μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και ειδικότερα α) η απαγόρευση στη Φορολογική 
Διοίκηση να παραλαμβάνει ή να χορηγεί κάθε έγγραφο που απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις για τη μεταβίβαση 
περιουσιακών στοιχείων, όπως ιδίως δηλώσεις, συμφωνητικά, βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά και β) η δέσμευση του πενήντα τοις 
εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών, όπως ιδίως των κοινών, υφιστάμενων ή νέων, των χρηματικών 
παρακαταθηκών και του χρηματικού περιεχομένου των θυρίδων του παραβάτη στα λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά 
ιδρύματα και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ το μη χρηματικό περιεχόμενο των θυρίδων ως και οι μη χρηματικές 
παρακαταθήκες δεσμεύονται στο σύνολό τους. Κατά της πράξης αυτής ο αναιρεσείων άσκησε αρχικά την …/29-9-2015 
ενδικοφανή προσφυγή, η οποία απορρίφθηκε με την …./27-1-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης 



Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ακολούθως δε κατά της 
απορριπτικής της ενδικοφανούς προσφυγής του αποφάσεως άσκησε προσφυγή ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών ζητώντας 
την ακύρωσή της. Με αυτήν προέβαλε, μεταξύ άλλων, ότι η πράξη με την οποία επιβλήθηκαν σε βάρος του διασφαλιστικά των 
συμφερόντων του Δημοσίου μέτρα εκδόθηκε κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, δεδομένου ότι η εν προκειμένω σε 
βάρος του επιβολή τους ενέχει αθέμιτη επέμβαση και επιβολή υπέρμετρων περιορισμών επί των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και 
οικονομικής του ελευθερίας κατά παράβαση των άρθρων 17 παρ. 1 του Συντάγματος, του άρθρου 1 του Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και της παρ. 1 του άρθρου 5 του Συντάγματος, ενόψει του ότι, κατά τα υποστηριχθέντα από αυτόν, το 
σύνολο της αξίας της δεσμευθείσας ακίνητης περιουσίας του ανέρχεται σε 773.532,86 ευρώ, κατ΄ αντικειμενικό υπολογισμό, η 
δε εμπορική αξία αυτής ξεπερνά το 1.800.000 ευρώ. Προς απόδειξη δε της αξίας της ακίνητης περιουσίας του προσκόμισε τη 
δήλωση ΕΝΦΙΑ έτους 2014 και βεβαίωση δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης, όπως αυτή έχει δηλωθεί έως 9-6-2015, 
καθώς και την από 14-9-2016 εκτίμηση της κατασκευαστικής εταιρίας “…….. ” για την εμπορική και αγοραία αξία των 
ακινήτων του, ισχυρίσθηκε δε, περαιτέρω, ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα μπορούσε να διασφαλίσει την σε βάρος του απαίτηση 
λόγω μη απόδοσης φ.π.α. με τη λήψη μέτρων μόνο επί του επί της …… ακινήτου του, αντικειμενικής αξίας 656.544,82 ευρώ. Ο 
ισχυρισμός του αυτός απορρίφθηκε με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ως αβάσιμος, με την αιτιολογία ότι τα συγκεκριμένα 
μέτρα δεν είναι δυσανάλογα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, ο οποίος συνίσταται στη διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων 
του παραβάτη, ώστε να είναι δυνατή η ικανοποίηση των αξιώσεων του Δημοσίου κατ’ αυτού από τις σχετικές καταλογιστικές 
πράξεις που εκδίδονται σε βάρος του και να αποτραπεί έτσι η απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, και ότι, ως εκ 
τούτου, τα μέτρα αυτά περιορίζουν θεμιτά την οικονομική και επαγγελματική ελευθερία του φορολογουμένου, ενόψει και του 
ότι δεν δεσμεύονται εξ ολοκλήρου οι τραπεζικές καταθέσεις και λογαριασμοί του, με συνέπεια να καθίσταται δυνατή η 
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησής του, ανεξαρτήτως της ρητής πρόβλεψης στο άρθρο 3 παρ. 2 της 
ΠΟΛ. 1282/2013, απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, για τη μη εφαρμογή των 
συγκεκριμένων δεσμεύσεων για ποσά που καταβάλλονται με χρέωση των τηρούμενων λογαριασμών προς εκπλήρωση των 
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του φορολογουμένου και καταβολή αποδοχών, μισθών κ.λ.π. στο 
απασχολούμενο προσωπικό του. Περαιτέρω δε με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση απορρίφθηκε ως ερειδόμενος επί 
εσφαλμένης προϋπόθεσης και ο ειδικότερος ισχυρισμός του αναιρεσείοντος περί του ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα μπορούσε να 
διασφαλίσει την απαίτησή του με δέσμευση ενός μόνο ακινήτου του, με την αιτιολογία ότι τα ληφθέντα σε βάρος του μέτρα της 
παρ. 5 του ν. 4174/2013 δεν συνιστούν άμεση δέσμευση της ακίνητης περιουσίας του, αλλά έμμεση, δια της μη χορηγήσεως των 
απαιτούμενων για μεταβίβαση ακινήτων, εγγράφων (ορισμένα εκ των οποίων αφορούν το πρόσωπο που μεταβιβάζει και όχι 
αυτό καθεαυτό το ακίνητο, ώστε να μην είναι δυνατή η εφαρμογή μερικώς μόνο του ως άνω μέτρου). 
 
4. Επειδή, με το εισαγωγικό δικόγραφο της κρινομένης αιτήσεως, η οποία δεν έχει χρηματικό αντικείμενο, προβάλλεται ότι η ως 
άνω κρίση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης είναι μη νόμιμη, διότι η εφαρμογή της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 
4174/2013 στο βαθμό που δεν συναρτά το μέτρο της απαγόρευσης παραλαβής ή χορήγησης εγγράφου για τη μεταβίβαση 
περιουσιακών στοιχείων αφενός με το ύψος των μη αποδοθεισών φορολογικών επιβαρύνσεων, τη διασφάλιση πληρωμής των 
οποίων εξυπηρετεί η επιβολή του ένδικου μέτρου προασπίζοντας τα συμφέροντα του Δημοσίου, αφετέρου με το ύψος της αξίας 
της εν τοις πράγμασι δεσμευόμενης ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου-ελεγχομένου παραβιάζει την συνταγματικώς 
κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας, διότι οδηγεί στην επιβολή αυθαίρετων και δίχως ουσιαστική οικονομική εκτίμηση 
υπέρμετρων περιορισμών στο δικαίωμα ιδιοκτησίας και οικονομικής ελευθερίας, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 17 
παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος και το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Ειδικότερα, ο 
αναιρεσείων, επαναλαμβάνοντας τους προταθέντες πρωτοδίκως ισχυρισμούς του προβάλλει ότι η λόγω μη απόδοσης εκ μέρους 
του ποσού φ.π.α., ύψους 365.523,18 ευρώ, επιβολή των ένδικων μέτρων, κατ’ εφαρμογή των οποίων κατ’ ουσίαν δεσμεύεται το 
σύνολο της ακίνητης περιουσίας του, συνιστά μέτρο δυσανάλογο σε σχέση με το ύψος του φερόμενου ως μη αποδοθέντος εκ 
μέρους του φ.π.α.. Συγκεκριμένα, ο αναιρεσείων ισχυρίζεται ότι από τα προσαχθέντα πρωτοδίκως αποδεικτικά στοιχεία, ήτοι ι) 
τη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης, όπως αυτή είχε δηλωθεί έως τη 9-6-2015 και ιι) τη δήλωση ΕΝΦΙΑ έτους 
2014, προκύπτει ότι η αντικειμενική αξία ειδικώς της ακίνητης περιουσίας του (κτίσματα και οικόπεδα), όπως αυτή έχει 
προσδιοριστεί από τη φορολογική διοίκηση ως βάση επιβολής του ΕΝΦΙΑ, ανέρχεται σε 773.532,86 ευρώ, η δε εμπορική αξία 
κτισμάτων, οικοπέδων και γηπέδων υπερβαίνει το ποσό του 1.800.000 ευρώ, ενώ, εξάλλου, με το από 17.6.2020 υπόμνημά του 
ισχυρίζεται, χωρίς, ωστόσο, ούτε αυτός να το αποδεικνύει, ούτε το Δημόσιο να το αμφισβητεί, ότι δεν διαθέτει τραπεζικές 
καταθέσεις. Με τα δεδομένα αυτά, κατά τον αναιρεσείοντα, τα συμφέροντα του Δημοσίου διασφαλίζονται επαρκώς με τη 
δέσμευση και μόνο του ευρισκόμενου επί της οδού …. ακινήτου του, του οποίου η μεν αντικειμενική αξία ανέρχεται σε 
656.544,82 ευρώ, η δε εμπορική υπερβαίνει το 1.500.000 ευρώ. Τούτο δε, κατά τον αναιρεσείοντα, ενόψει και των 
προβλεπόμενων στο άρθρο 6 παρ. 5 της αποφάσεως ΠΟΛ 1282/2013, όπως η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 
ΠΟΛ 1038/30-1-2015, σύμφωνα με την οποία τα κατ’ άρθρο 46 παρ. 5 του ν. 4174/2013 μέτρα δύνανται να αρθούν στο σύνολό 
τους εφόσον η είσπραξη της οικείας φορολογικής οφειλής έχει διασφαλιστεί πλήρως με οποιονδήποτε προβλεπόμενο στον 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και στον ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/74) τρόπο. Περαιτέρω, με το εισαγωγικό δικόγραφο προβάλλεται 
ότι η κρίση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, διότι δεν διαλαμβάνεται σε αυτήν καμία 
εκτίμηση και αξιολόγηση, ενόψει και των προταθέντων ουσιαστικών ισχυρισμών του, σχετικά με το προδήλως δυσανάλογο της 
επιβολής των εν λόγω μέτρων σε βάρος του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του. Προς θεμελίωση του παραδεκτού της 
κρινομένης αιτήσεως προβάλλεται έλλειψη νομολογίας επί του τιθέμενου με το λόγο αναιρέσεως νομικού ζητήματος. 
Λαμβανομένου υπόψη ότι ως προς το ζήτημα αυτό δεν υφίσταται, πράγματι, νομολογία του Δικαστηρίου, ο προς θεμελίωση του 
παραδεκτού της κρινομένης αιτήσεως ισχυρισμός προβάλλεται βασίμως, ο δε λόγος αναιρέσεως είναι περαιτέρω εξεταστέος.  
 
5. Επειδή, ο ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170) ορίζει στο άρθρο 46, όπως αυτό ίσχυε κατά 
τον κρίσιμο χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης, μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 47 παρ. 9 του ν. 4223/2013 
(Α’ 287), ότι: «1. … 2. … 3. … 4. … 5. Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει παραβάσεις φοροδιαφυγής κατά την 
έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 55 αθροιστικά άνω του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) 
ευρώ ή κατά την έννοια των περιπτώσεων δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Κώδικα, εφόσον η αξία των συναλλαγών των 
φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, μπορεί, βάσει ειδικής 
έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου 
και επείγοντος χαρακτήρα. Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μην παραλαμβάνει και να μην χορηγεί έγγραφα που 
απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των 
καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του παραβάτη. Το μη 
χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους. 6. Τα μέτρα της παρ. 5 
επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των ομορρύθμων εταίρων προσωπικών εταιριών, καθώς και σε βάρος κάθε προσώπου 
εντεταλμένου από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή νομικής 



οντότητας από την τέλεση της παράβασης και εφεξής, ανεξάρτητα αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή στην περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περ. δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Κώδικα. Με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα εξειδικεύονται τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέτρα 
αίρονται εν όλω ή εν μέρει και οι περιπτώσεις μη εφαρμογής τους, προσδιορίζεται ο χρόνος διατήρησης αυτών και κάθε άλλο 
ειδικότερο θέμα. Η προθεσμία και η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του Κώδικα δεν αναστέλλουν την 
εφαρμογή των μέτρων, εφαρμοζομένων αναλογικά των οριζομένων στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου. 7. Τα μέτρα της παρ. 5 δεν 
εμποδίζουν τη δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της από τα δεσμευθέντα περιουσιακά 
στοιχεία, με αναγκαστική εκτέλεση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις», και στο άρθρο 55 ότι: «1. Για τους σκοπούς του 
Κώδικα, ως «φοροδιαφυγή» νοείται: α) … β) η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση φόρου 
προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, καθώς και η μη υποβολή δήλωσης ή 
η υποβολή ανακριβούς δήλωσης με σκοπό τη μη πληρωμή των παραπάνω φόρων τελών ή εισφορών, εφόσον προβλέπεται από 
τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά φόρους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα … γ) … δ) ....”. 
Περαιτέρω, η ΠΟΛ.1282/ 31.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών 
«Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση 
φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, εξειδίκευση των 
προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά επιβάλλονται, καθορισμός των περιπτώσεων ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων και μη 
εφαρμογής αυτών, προσδιορισμός χρόνου διατήρησής τους και άλλων ειδικότερων θεμάτων» (Β’ 54/16-1-2014), που εκδόθηκε 
σε εκτέλεση της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, προβλέπει: ι) στο άρθρο 1 αυτής ότι: «1. 
Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, επιβάλλονται άμεσα σε βάρος του παραβάτη σε κάθε 
περίπτωση που η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει, κατά τον φορολογικό έλεγχο, παραβάσεις φοροδιαφυγής, κατά τα 
οριζόμενα στην ίδια ως άνω παράγραφο και ανεξαρτήτως των χρηματικών ορίων που τίθενται στο δεύτερο εδάφιο της 
περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 και του χρόνου στον οποίο ανάγεται η οικεία φορολογική 
οφειλή ή που διαπράττεται η οικεία παράβαση [όπως η παράγραφος 1 ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παράγραφο 1 του 
άρθρου μόνου της ΠΟΛ.1038/2015 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Β’ 
239)]. 2. Ειδικότερα, η Φορολογική Διοίκηση απαγορεύεται να παραλαμβάνει ή να χορηγεί κάθε έγγραφο που απαιτείται κατά 
τις κείμενες διατάξεις για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, όπως ιδίως δηλώσεις, συμφωνητικά, βεβαιώσεις, ή 
πιστοποιητικά και δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών, όπως ιδίως των 
κοινών, υφιστάμενων ή νέων, των χρηματικών παρακαταθηκών και του χρηματικού περιεχομένου των θυρίδων του παραβάτη 
στα λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το μη χρηματικό 
περιεχόμενο θυρίδων ως και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες δεσμεύονται στο σύνολό τους. 3. Τα μέτρα της παραγράφου 5 του 
άρθρου 46 του Ν. 4174/2013, δεν παρακωλύουν τη δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 
από τα δεσμευθέντα περιουσιακά στοιχεία του παραβάτη και των προσώπων της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του Ν. 
4174/2013, όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της παρούσας, με επίσπευση των προβλεπόμενων διαδικασιών εκτέλεσης, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις» [όπως η παράγραφος 3 ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παράγραφο 8 του άρθρου 
μόνου της αποφάσεως ΠΟΛ.1038/2015], ιι) στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 αυτής, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της 
με την παράγραφο 3 του άρθρου μόνου της αποφάσεως ΠΟΛ.1038/2015, ότι: “2. Οι δεσμεύσεις του τρίτου εδαφίου της 
παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, δεν εφαρμόζονται: α) ... β) για ποσά που καταβάλλονται με 
χρέωση των τηρούμενων, εκ μέρους του παραβάτη ή εκ μέρους των προσώπων της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν. 
4174/2013, όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της παρούσας, λογαριασμών σε αντίστοιχη πίστωση λογαριασμών του Δημοσίου 
και των ασφαλιστικών ταμείων για την εκπλήρωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του παραβάτη, γ) για ποσά 
που προορίζονται για την έκδοση τραπεζικών επιταγών, εκ μέρους του παραβάτη ή εκ μέρους των προσώπων της παραγράφου 6 
του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της παρούσας, σε διαταγή Ελληνικού Δημοσίου και 
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αποκλειστικά και μόνο για την καταβολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του 
παραβάτη, δ) ... στ) ...” και ιιι) στις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 6, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 7 
του άρθρου μόνου της αποφάσεως ΠΟΛ.1038/2015 ότι: «1. … 2. Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013, 
αίρονται υποχρεωτικά στο σύνολό τους: α) με την καταβολή ποσού πάνω από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικά 
προσδιορισθέντος ποσού των οικείων κυρίων και προσθέτων φόρων, τελών και εισφορών μετά των προσαυξήσεων, τόκων και 
προστίμων ή των οικείων προστίμων ... β) εφόσον παύουν να υφίστανται οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους, λόγω έκδοσης 
απόφασης … που ακυρώνει για λόγους ουσίας ή τροποποιεί τις οικείες αποφάσεις … γ) μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την 
έκδοση των οικείων πράξεων προσδιορισμού των φόρων, τελών, εισφορών ή επιβολής προστίμων. ... 5. Τα μέτρα της 
παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ισχύει, δύναται να αρθούν στο σύνολό τους, εφόσον η είσπραξη της 
οικείας των μέτρων φορολογικής οφειλής έχει διασφαλιστεί πλήρως με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται στον Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας και στο ν.δ. 356/1974 περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ή άλλες διατάξεις.”. 
 
6. Επειδή, με τις προπαρατεθείσες διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Δ., με τις οποίες επαναλαμβάνονται κατ` 
ουσίαν οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179, βλ. αιτιολογική έκθεση του ν. 4223/2013), προβλέπεται ότι, σε 
περίπτωση που, βάσει ειδικής εκθέσεως ελέγχου, η φορολογική αρχή διαπιστώνει την τέλεση συγκεκριμένων φορολογικών 
παραβάσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι κατ` άρθρο 55 παρ. 1 του Κ.Φ.Δ. παραβάσεις φοροδιαφυγής, μπορούν, 
προ της εκδόσεως της σχετικής καταλογιστικής πράξεως, να επιβληθούν στον παραβάτη τα προβλεπόμενα στην εν λόγω διάταξη 
διασφαλιστικά μέτρα. Η λήψη των μέτρων αυτών, τα οποία επιτελούν λειτουργία αντίστοιχη των μέτρων συντηρητικής 
κατάσχεσης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δικαιολογείται από επείγοντες και επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, 
οι οποίοι συνίστανται στη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, με τη διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων του 
προσώπου, στο οποίο αποδίδονται παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας (πρβλ. ΣτΕ 2512, 1863/2019, 1674/2019, 864/2019, 
1674/2019, 1187-1189/2015, 2280/2015, 4389/2015, 3334/2017). Αποτρέπεται, κατ` αυτόν τον τρόπο, ο κίνδυνος να προβεί το 
πρόσωπο αυτό, πριν από την οριστικοποίηση των σε βάρος του φορολογικών εγγραφών, στη μεταβίβαση των περιουσιακών του 
στοιχείων και στην απόσυρση των τραπεζικών του καταθέσεων, καθιστώντας αδύνατη την ικανοποίηση των κατ’ αυτού 
φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου, σε περίπτωση που, τελικώς, επιβεβαιωθεί με την έκδοση σχετικής καταλογιστικής 
πράξης - και κατόπιν της επικυρώσεώς της από τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια σε περίπτωση δικαστικής αμφισβητήσεως της 
νομιμότητάς της - η εκ μέρους του τέλεση της πιθανολογηθείσης, με την ειδική έκθεση ελέγχου, φορολογικής παραβάσεως. 
Εντός των ορίων που διαγράφονται από τον, κατά τα ανωτέρω, νομοθετικό σκοπό, οι περί διασφαλιστικών μέτρων διατάξεις 
πρέπει να ερμηνεύονται στενά και σε συμφωνία προς τις απαιτήσεις της αρχής της αναλογικότητας, καθόσον τα, κατ` 
εφαρμογήν τους, επιβαλλόμενα μέτρα επιφέρουν πράγματι σοβαρούς περιορισμούς στα περιουσιακά δικαιώματα και στην 
οικονομική ελευθερία των φορολογουμένων, σε βάρος των οποίων λαμβάνονται, δεδομένου, μάλιστα, ότι η λήψη τους 
στηρίζεται σε πορίσματα ελέγχου που δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από το αρμόδιο για την έκδοση της καταλογιστικής πράξης 
όργανο της φορολογικής διοικήσεως (πρβλ. ΣτΕ 2512, 1863-1864/2019, 1674/2019 και 1769/2018). Ενόψει τούτων, καθ’ 



ερμηνεία των διατάξεων που παρατέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη και σε συμφωνία με την κατοχυρούμενη στο άρθρο 25 
παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας, σε περίπτωση διαπίστωσης βάσει της κατ’ άρθρο 46 παρ. 5 του ν. 4174/201 
ειδικής έκθεσης ελέγχου φορολογικών παραβάσεων, μεταξύ των οποίων και η μη απόδοση φόρων, ύψους άνω των 150.000 
ευρώ, η επιβολή σε βάρος του μη αποδόσαντος φόρους προσώπου του προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου 
μέτρου της μη παραλαβής ή μη χορήγησης εκ μέρους της φορολογικής διοίκησης εγγράφων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση 
περιουσιακών του στοιχείων δεν πρέπει να εκτείνεται στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, αλλά θα 
πρέπει η αξία των εν τοις πράγμασι δεσμευόμενων περιουσιακών στοιχείων να συναρτάται με το ύψος των μη αποδοθεισών 
φορολογικών επιβαρύνσεων τη διασφάλιση πληρωμής των οποίων εξυπηρετεί η επιβολή του ως άνω μέτρου. Τούτο δε διότι, 
ανεξαρτήτως του ότι η επιβολή του εν λόγω μέτρου α) δεν αποστερεί το φορολογούμενο της εξουσίας διαχειρίσεως των 
σχετικών περιουσιακών του στοιχείων, β) δεν επιφέρει μόνιμη αλλαγή στην περιουσιακή του κατάσταση και γ) ισχύει για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (5ετία), εντούτοις, αφενός η παράλειψη εκ μέρους του νομοθέτη να θέσει περιορισμό σε σχέση 
με την έκταση-αξία των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα καταλαμβάνει το ένδικο επιβαλλόμενο μέτρο και αφετέρου η 
έντασή του, στην περίπτωση ιδίως κατά την οποία αυτό επιβάλλεται σωρευτικά με το μέτρο της δέσμευσης του 50% των 
χρηματικών καταθέσεων κλπ, είναι δυνατό να οδηγούν σε υπέρβαση της δίκαιης ισορροπίας που πρέπει να υφίσταται μεταξύ της 
δια της λήψεως των μέτρων ανάγκης εξυπηρέτησης του υπερκείμενου δημοσίου σκοπού και των σοβαρών περιορισμών τους 
οποίους η λήψη τους συνεπάγεται στα συνταγματικά δικαιώματα της περιουσίας, της οικονομικής και επαγγελματικής 
ελευθερίας του φορολογουμένου, οι οποίοι κατά περίπτωση είναι δυνατόν να οδηγούν σε αναίρεση του πυρήνα τους. Προς 
τούτο, ελλείψει μέχρι σήμερα ρητής προβλέψεως στο νόμο, αντίστοιχης με την προσφάτως θεσπισθείσα διάταξη της παρ. 1 του 
άρθρου 33 του ν. 4646/2019, με την οποία τροποποιήθηκε το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, και 
σύμφωνα με την οποία σε σχέση με το έτερο προβλεπόμενο στο νόμο διασφαλιστικό μέτρο της δέσμευσης του 50% των 
καταθέσεων των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου παραβάτη 
τίθεται ανώτατο όριο μέχρι του διπλασίου του ποσού για το οποίο διαπιστώνεται ο σκοπός μη πληρωμής φόρου, θα πρέπει η 
φορολογική αρχή, κατ’ ορθή άσκηση της διαγραφόμενης στο άρθρο 46 παρ. 5 του ν. 4174/2013 διακριτικής της ευχέρειας, να 
εξετάζει χωριστά την κάθε περίπτωση παραβάτη και να επιβάλλει το επίδικο μέτρο της μη παραλαβής ή μη χορήγησης εκ 
μέρους της φορολογικής διοίκησης εγγράφων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου 
σε εκείνα τα εξατομικευμένα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου - παραβάτη, των οποίων η αντικειμενική αξία 
διασφαλίζει την είσπραξη εκ μέρους του Δημοσίου των φορολογικών επιβαρύνσεων την απόδοση των οποίων αυτός έχει 
διαφύγει. Επιπλέον, η σωρευτική επιβολή τόσο του μέτρου της μη παραλαβής ή μη χορήγησης εκ μέρους της φορολογικής 
διοίκησης εγγράφων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου όσο και του μέτρου της 
δέσμευσης του 50% των καταθέσεων κλπ. τελεί σε συμφωνία με την αρχή της αναλογικότητας μόνο στην περίπτωση και στην 
έκταση κατά την οποία μόνη η επιβολή του μέτρου της δέσμευσης του 50% των λογαριασμών κλπ. δεν διασφαλίζει επαρκώς, 
ενόψει της αξίας των καταθέσεων, παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων, την πληρωμή των μη αποδοθέντων 
φόρων, ενόψει του ύψους αυτών.  
 
7. Επειδή, ενόψει της σπουδαιότητας του ζητήματος εάν, σε περίπτωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 46 παρ. 5 
του ν. 4174/2013, η επιβολή του προβλεπόμενου από τη διάταξη αυτή μέτρου της μη παραλαβής ή μη χορήγησης εκ μέρους της 
φορολογικής διοίκησης εγγράφων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου θα πρέπει, 
προκειμένου αυτή να είναι σύμφωνη με την κατοχυρούμενη στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας, ι) 
να μην εκτείνεται στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας αυτού, αλλά να καταλαμβάνει εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία, η 
αντικειμενική αξία των οποίων είναι αντίστοιχη με το ύψος των φορολογικών επιβαρύνσεων τη διασφάλιση πληρωμής των 
οποίων εξυπηρετεί η επιβολή του μέτρου, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι ιι) το σωρευτικώς επιβαλλόμενο κατά δεσμία 
αρμοδιότητα μέτρο της δέσμευσης του 50% των καταθέσεων, παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων δεν επαρκεί, 
ενόψει της αξίας αυτών, για να διασφαλίσει την αξίωση του Δημοσίου για την καταβολή των φορολογικών αυτών 
επιβαρύνσεων, το Τμήμα, υπό την παρούσα πενταμελή σύνθεση, κρίνει ότι το ζήτημα αυτό, καθώς και η υπόθεση στο σύνολό 
της πρέπει να παραπεμφθεί στην επταμελή σύνθεσή του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 5 του π.δ. 18/1989, να οριστεί δε 
Εισηγητής η Πάρεδρος, Β. Μόσχου και να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στους διαδίκους. 
 
Δ ι ά τ α ύ τ α 
 
Παραπέμπει την υπόθεση στην επταμελή σύνθεση, σύμφωνα με το σκεπτικό. 
 
Ορίζει ως εισηγητή ενώπιον της επταμελούς συνθέσεως την Πάρεδρο Β. Μόσχου. 
 
Διατάσσει την κοινοποίηση της παρούσης αποφάσεως στους διαδίκους. 
 
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 15 Ιουλίου 2020 
 
Η Πρόεδρος του Β΄ ΤμήματοςΗ Γραμματέας του Β΄ Τμήματος 
 
Ειρήνη Σάρπ Αναστασία Ζυγουρίτσα 
 
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 30ής Δεκεμβρίου 2022. 
 
Ο Προεδρεύων ΑντιπρόεδροςΗ Γραμματέας του Β´ Τμήματος 
 
Κωνσταντίνος ΚουσούληςΑναστασία Ζυγουρίτσα 
 
./. 
 

  


