
…..…  ……/11/2020 
Από: ……………………… (ονοματεπώνυμο) 
 ΑΦΜ  ………………. 
              ………………………….. (Δ/νση οδός αριθμός) 
  ………………………. (ΤΚ Πόλη) 
 Τηλ.  ……………….. 
 
Προς: Alpha Bank Α.Ε. 
 Κατάστημα …………….  (το κατάστημα που τηρείται ο λογαριασμός σας)  
              Υπόψη κ. Διευθυντού  
 
Κοιν: 1) Alpha Bank Α.Ε. 
 Κεντρικό Κατάστημα (101)   
              Σταδίου 40 
              Αθήνα 10564  
 Υπόψη κας Μπάλτα  (αυτή η κοινοποίηση στο Κεντρικό μόνο για 

τα στεγαστικά ΣΣΕ’84, διαφορετικά διαγράφεται)  
 
 2) Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας 
 3ης Σεπτεμβρίου 8 
 104 32 Αθήνα 
 
 
Θέμα: Τακτοποίηση καταχρηστικής ενέργειας της Τραπέζης σε 

καταθετικό λογαριασμό μου. 
 

Κύριοι, 

Στις ………../10/2020, πιστώθηκε στον καταθετικό λογαριασμό επ’ 

ονόματι μου με στοιχεία ΙΒΑΝ ……………………….. τον οποίο τηρώ στο 

Κατάστημά σας, ποσό προερχόμενο από Επιστροφή αναδρομικών 

ποσών  από μειώσεις συντάξεων του ιδιωτικού τομέα του Ν.4714/2020 

.  

Παρά το γεγονός ότι για τα ποσά προερχόμενα από την 

προαναφερόμενη επιστροφή, εκ του νόμου (Κ.Υ.Α. 

Φ11321/35005/1528/13.10.20, παράγραφος 4, του άρθρου 5 – ΦΕΚ Β 

4536/14.10.2020 ) ορίζεται ως ακολούθως:  

«Τα ανωτέρω ποσά είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του 

Δημοσίου ή τρίτων. Δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με 



βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, 

τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα Πιστωτικά 

Ιδρύματα » , 

και επιπλέον παρά το γεγονός ότι σαν αιτιολογία πίστωσης αναφέρεται 

ως «ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ – ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ ΠΟΣΟ»,  διαπίστωσα ότι στις  

………/10/2020 με εγγραφές χρεώσεων το ποσό των  € …………  

συμψηφιστικά μεταφέρθηκε σε πίστωση καθυστερημένων χορηγητικών 

λογαριασμών μου. 

 

Παρακαλώ για τις ΑΜΕΣΕΣ ενέργειες σας προκειμένου σε πιστή 

εφαρμογή του νόμου, να αντιλογιστούν τα επιμέρους ποσά των 

χρεώσεων έτσι ώστε να επιστραφεί το συνολικό ποσό στον λογαριασμό 

μου. 

Ολοκληρώνοντας σας δηλώνω ότι επιφυλάσσομαι παντός νομίμου 

δικαιώματός μου έναντι της Τραπέζης σας, για οποιαδήποτε οικονομική 

ζημιά μου προκληθεί στην κάλυψη των οικογενειακών δαπανών 

διαβίωσης μου εξ αιτίας του ποσού το οποίο αναλήφθηκε κατά 

παράβαση του νόμου. 

Για την τακτοποίηση της εν λόγω εκκρεμότητας παρακαλώ να με 

ενημερώσετε το συντομότερο εγγράφως. 

Η παρούσα κοινοποιείται στο Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής 

Τράπεζας που μου παρέχει τεχνική υποστήριξη στη διαχείριση του 

θέματος. 

Παραμένω στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για ανταπόκρισή σας.  

Με εκτίμηση,  

 

………………………… (ονοματεπώνυμο) 

       


