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Αποτελέσµατα διασταυρώσεων του Υπουργείου 
Οικονοµικών 

 
 

Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείο Οικονοµικών 
ολοκλήρωσε σειρά στοχευµένων διασταυρώσεων για οφειλέτες µε ληξιπρόθεσµες οφειλές. 
Τα αποτελέσµατα των διασταυρώσεων αυτών µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2010 είχαν ως εξής: 
 

� Εντοπίστηκαν 990 οφειλέτες µε ληξιπρόθεσµες οφειλές συνολικού ποσού 
6,7 εκ. ευρώ και ακίνητη περιουσία στις περιοχές Μυκόνου ή/και Σαντορίνης 
αντικειµενικής αξίας 288,39 εκ. και συνολικά ανά την επικράτεια αξίας 567,89 εκ. 
ευρώ. Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου, από τους οφειλέτες αυτούς 540 εξόφλησαν τις 
οφειλές τους, καταβάλλοντας ποσό 1,4 εκ. ευρώ (κεφάλαιο), 105 έχουν ρυθµίσει 
τις οφειλές τους αρχικού κεφαλαίου 2,3 εκ. ευρώ έναντι των οποίων κατέβαλαν 0,8 
εκ. ευρώ (κεφάλαιο) και 122 οφειλέτες έχουν οφειλές µικρότερες των 300 ευρώ. 
Για όσους οφειλέτες δεν εξόφλησαν ή δεν ρύθµισαν τις οφειλές τους ή 
δηµιούργησαν νέες οφειλές, λαµβάνονται σταδιακά µέτρα αναγκαστικής είσπραξης. 
Για 11 από αυτούς  υπάρχει δικαστική αναστολή είσπραξης, ενώ για 15 άλλους 
έχουν δοθεί παραγγελίες κατάσχεσης, δύο νέες κατασχέσεις ολοκληρώθηκαν και 
έχει εκδοθεί ένα πρόγραµµα πλειστηριασµού. 

 
� Εντοπίστηκαν 279 οφειλέτες µε συνολικές ληξιπρόθεσµες οφειλές 2,7 εκ. 

ευρώ και ακίνητη περιουσία, συµπεριλαµβανόµενων καταστηµάτων στο 1ο 
διαµέρισµα της Αθήνας, αντικειµενικής αξίας 175,48 εκ ευρώ. Μέχρι τις 31 
∆εκεµβρίου, από τους οφειλέτες αυτούς 136 εξόφλησαν τις οφειλές τους, 
καταβάλλοντας ποσό 0,6 εκ. ευρώ (κεφάλαιο), 88 έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους 
αρχικού κεφαλαίου 1,7 εκ. ευρώ έναντι των οποίων κατέβαλαν 0,5 εκ. ευρώ και 24 
οφειλέτες έχουν οφειλές µικρότερες των 300 ευρώ. Για όσους οφειλέτες δεν 
εξόφλησαν ή δεν ρύθµισαν τις οφειλές τους, λαµβάνονται σταδιακά µέτρα 
αναγκαστικής είσπραξης. Για οκτώ από αυτούς έχουν δοθεί παραγγελίες 
κατάσχεσης, ολοκληρώθηκαν οκτώ νέες κατασχέσεις και έχει εκδοθεί ένα 
πρόγραµµα πλειστηριασµού. 

 
� Εντοπίστηκαν 90 οφειλέτες µε συνολικές ληξιπρόθεσµες οφειλές ύψους 

35,9 εκ. ευρώ, µε οφειλή άνω των 200.000 ευρώ ο καθένας και µε ακίνητη 
περιουσία συνολικής αξίας 176,5 εκ. ευρώ (917 ακίνητα σε όλη την επικράτεια, 
σχέση οφειλής/αξία ακίνητης περιουσίας 1/1,5 τουλάχιστον). Μέχρι τις 31 
∆εκεµβρίου, δύο οφειλέτες εξόφλησαν τις οφειλές τους, καταβάλλοντας ποσό 0,5 
εκ. ευρώ (κεφάλαιο), έχουν απαλειφθεί απαιτήσεις τεσσάρων οφειλετών 
συν.ποσού 2 εκ. ευρώ κατόπιν δικαστικής ή διοικητικής απόφασης, 31 έχουν 
ρυθµίσεις τις οφειλές τους αρχικού κεφαλαίου 13,3 εκ ευρώ έναντι των οποίων 
κατέβαλαν 1,5 εκ. ευρώ και 12 χρέη βρίσκονται σε δικαστική αναστολή είσπραξης. 
Για όσους δεν εξόφλησαν ή δεν ρύθµισαν τις οφειλές τους, λαµβάνονται σταδιακά 
µέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Για εννέα έχουν δοθεί παραγγελίες κατάσχεσης, για 
14 σχηµατίστηκε φάκελλος κατάσχεσης και για 13 εκδόθηκε πρόγραµµα 
πλειστηριασµού. 
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� Εντοπίστηκαν 561 κληρονόµοι µε συνολικές ληξιπρόθεσµες οφειλές 19,1 
εκ. ευρώ προερχόµενες και από φόρο κληρονοµιάς και συνολική αξία ακίνητης 
περιουσίας 290 εκ. ευρώ. Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου, 31 οφειλέτες εξόφλησαν τις 
οφειλές τους, καταβάλλοντας ποσό 0,3 εκ. ευρώ (κεφάλαιο) και 193 έχουν 
ρυθµίσεις τις οφειλές τους αρχικού κεφαλαίου 4,6 εκ. ευρώ έναντι των οποίων 
κατέβαλαν 0,3 εκ. ευρώ. Για όσους δεν εξόφλησαν ή δεν ρύθµισαν τις οφειλές 
τους, λαµβάνονται σταδιακά µέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Για 49 έχουν δοθεί 
παραγγελίες κατάσχεσης και για 16 σχηµατίστηκε φάκελλος κατάσχεσης. 

 
� Εντοπίστηκαν 547 οφειλέτες µε ληξιπρόθεσµες οφειλές συνολικού ποσού 9 

εκ. ευρώ και περιουσιακά στοιχεία σε επιλεγµένες ακριβές περιοχές κατοικίας µε 
τιµή ζώνης άνω των 2.500 ευρώ (Βούλα, Βουλιαγµένη, Ψυχικό, Φιλοθέη, Εκάλη, 
Ν.Ερυθραία, Πανόραµα) συνολικής αξίας 919 εκ ευρώ. Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου, 85 
οφειλέτες εξόφλησαν τις οφειλές τους, καταβάλλοντας ποσό 0,8 εκ. ευρώ 
(κεφάλαιο) και 110 έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους αρχικού κεφαλαίου 2,3 εκ. 
ευρώ έναντι των οποίων κατέβαλαν 0,6 εκ. ευρώ. Για όσους δεν εξόφλησαν ή δεν 
ρύθµισαν τις οφειλές τους, λαµβάνονται σταδιακά µέτρα αναγκαστικής είσπραξης. 
Για 75 έχουν δοθεί παραγγελίες κατάσχεσης και για 24 σχηµατίστηκε φάκελλος 
κατάσχεσης. 

 
� Εντοπίστηκαν 235 φαρµακεία µε ληξιπρόθεσµες οφειλές 4,1 εκ. ευρώ (ένας 

µόνο οφειλέτης µε οφειλές 2,1 εκ. ευρώ σε αναστολή για µέρος της οφειλής του). 
Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου, 144 οφειλέτες εξόφλησαν τις οφειλές τους, 
καταβάλλοντας ποσό 0,4 εκ ευρώ (κεφάλαιο) και 49 ρύθµισαν τις οφειλές τους 
αρχικού κεφαλαίου 0,8 εκ. ευρώ έναντι των οποίων κατέβαλαν 0,1 εκ. ευρώ. Τα 
αποτελέσµατα της αναγκαστικής είσπραξης των απαιτήσεων αυτών θα 
ανακοινωθούν µετά την ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας. 

  
 

Το Υπουργείο Οικονοµικών θα συνεχίσει τις διαδικασίες διασταυρώσεων και ελέγχου, 
όπως επίσης και τις ενέργειες κατά των οφειλετών που δεν ανταποκρίθηκαν, ενώ η 
τήρηση των εγκεκριµένων ρυθµίσεων θα βρίσκεται υπό συνεχή έλεγχο, ώστε να 
δροµολογείται κατάσχεση σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης ανταπόκρισης του οφειλέτη. 
Υπογραµµίζεται ότι οι οφειλέτες που εντοπίζονται από τις διασταυρώσεις, παραµένουν στη 
βάση δεδοµένων, στην οποία διενεργείται µηνιαίος έλεγχος, ακόµη και µετά την εξόφληση 
των οφειλών τους και παρακολουθούνται για την ενδεχόµενη δηµιουργία νέων 
ληξιπρόθεσµων. 
 
  

Τα αποτελέσµατα των ελέγχων και των διασταυρώσεων, µέχρι σήµερα, δείχνουν ότι οι 
συντονισµένες δράσεις του Υπουργείου Οικονοµικών αποδίδουν, γι’ αυτό και θα 
εντατικοποιηθούν. Στόχος της κυβέρνησης είναι η εµπέδωση της φορολογικής συνέπειας 
των πολιτών, ως συστατικό στοιχείο για την επίτευξη της φορολογικής δικαιοσύνης και 
προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχιστούν µε απόλυτη συνέπεια οι διασταυρώσεις και οι 
έλεγχοι. 
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