ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Προστασία μέσω του Ακατάσχετου Λογαριασμού
23.2.2022
Αγαπητοί Συναδέλφισσες / Συνάδελφοι
Τράπεζες και Δημόσιο από τις αρχές Φθινοπώρου 2021 «ανέβασαν στροφές» στην
προσπάθειά τους για κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.
Με αφορμή πρόσφατες κατασχέσεις ποσών από λογαριασμούς συναδέλφων,
παρότι ο εν λόγω λογαριασμοί έχουν δηλωθεί ως ακατάσχετοι, επανερχόμαστε στο
ιδιαίτερα σοβαρό αυτό θέμα.
Παρακαλούμε να κρατήσετε καλή σημείωση για τη διαδικασία και το είδος
προστασίας που παρέχεται όπως αναλυτικά παρουσιάζουμε παρακάτω.
Δήλωση λογαριασμού ως ακατάσχετου
Έναντι του Δημοσίου (Εφορία-ΔΟΥ, ΕΦΚΑ κλπ): Η δήλωση γίνεται με
γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού λογαριασμού (σε ένα μόνο
πιστωτικό ίδρυμα), με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα
της φορολογικής διοίκησης (Taxis-net, ΑΑΔΕ). Εφ' όσον υπάρχει λογαριασμός
περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων,
γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός. Η δήλωση αυτή
αφορά την προστασία από κατασχέσεις από πλευράς Δημοσίου και μόνο. Όχι από
τράπεζες και άλλους τρίτους.
Έναντι τρίτων (τράπεζες και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο): Το
αποδεικτικό της ηλεκτρονικής δήλωσης στη φορολογική διοίκηση υποβάλλεται (επί
αποδείξει) και στην Τράπεζα που τηρείται ο λογαριασμός για να διασφαλιστεί ότι
δεν θα υπάρξει κατάσχεση από τον ιδιωτικό τομέα.
Το είδος της προστασίας που παρέχεται
Κατ΄ αρχήν θα πρέπει να επισημανθεί ότι άλλου είδους προστασία υφίσταται από
κατάσχεση του λογαριασμού λόγω οφειλών προς το Δημόσιο και άλλη λόγω
οφειλών προς ιδιώτες/τράπεζες:
1η Περίπτωση: Ακατάσχετο λογ/μού από καθυστερημένες οφειλές σε Δημόσιο
To ακατάσχετο αφορά μισθούς & συντάξεις μέχρι € 1.250 σε μηνιαία βάση
(Βλέπετε και παρακάτω: Τι ποσά μπορεί να κατασχέσει η Εφορία στο σημείο 1)
Οποιοδήποτε άλλο ποσό και για οποιαδήποτε αιτία που θα κατατεθεί, κατάσχεται
άμεσα ακόμη και στο 100% από την Εφορία. Η κατάσχεση γίνεται ακόμη και αν το
ποσό έχει πιστωθεί στον δηλωθέντα ως ακατάσχετο λογαριασμό.
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Τι ποσά μπορεί να κατασχέσει η Εφορία
Σημειώνεται ότι για οποιοδήποτε ποσό ληξιπρόθεσμης οφειλής, προς το Δημόσιο, η
Εφορία έχει το δικαίωμα να κατασχέσει τα ακόλουθα ποσά:
1.

Από ποσά μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων άνω των 1.000
ευρώ και έως 1.500 ευρώ το μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση, στα χέρια του
εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ή στο λογαριασμό του οφειλέτη στην
τράπεζα, ποσοστού 50% επί του τμήματος πάνω από τα 1.000 ευρώ και μέχρι
τα 1.500 ευρώ, ενώ για ποσά άνω των 1.500 ευρώ τον μήνα επιτρέπεται η
κατάσχεση του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ. Άρα το
ακατάσχετο είναι μέχρι € 1.250 σε μηνιαία βάση (€ 1.000 + 50% Χ € 500)

2.

Το 50% οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος καταβάλλεται
περιοδικά στον οφειλέτη, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Σε κάθε
περίπτωση το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι
χαμηλότερο των 1.000 ευρώ.

3.

Το 1/5 των καταβαλλόμενων ημερομισθίων.

4.

Το 1/2 του εφάπαξ που καταβάλλεται από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο,
λόγω εξόδου από την υπηρεσία ή το επάγγελμα.

5.

Έως και το 100% των ενοικίων των οποίων επίκειται η είσπραξη, εφόσον ο
οφειλέτης δικαιούται να λαμβάνει τέτοια εισοδήματα.

6.

Έως και το 100% των πάσης φύσεως εισπράξεων από πώληση προϊόντων ή
οποιωνδήποτε άλλων πραγμάτων (π.χ. ακινήτων, ΙΧ, σκαφών, κ.λπ.).

7.

Έως το 100% των πάσης φύσεως καταβολών από οιονδήποτε τρίτο.

Από την κατάσχεση εξαιρούνται ορισμένα κοινωνικά επιδόματα, όπως το επίδομα
ανεργίας που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ, τα επιδόματα τέκνων και τα ειδικά
επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ
(Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Για να μην
κατασχεθούν τα ποσά αυτά, ενόσω βρίσκονται κατατεθειμένα σε τραπεζικό
λογαριασμό του οφειλέτη, θα πρέπει να μην υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ και ο
λογαριασμός στον οποίο έχουν κατατεθεί να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά από τον
οφειλέτη ως «ο ένας και μοναδικός λογαριασμός για τον οποίο ισχύει ακατάσχετο
όριο καταθέσεων».
Προσοχή:


Σε περίπτωση ύπαρξης κοινού λογαριασμού, το ακατάσχετο όριο των 1.250
ευρώ ισχύει για τον καθένα από τους συνδικαιούχους, μόνο αν και οι δύο έχουν
δηλώσει τον ίδιο λογαριασμό ως ακατάσχετο. Ειδάλλως οι συνδικαιούχοι του
λογαριασμού κινδυνεύουν με κατάσχεση ποσών ακόμα και κάτω από το όριο,
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αφού ο νόμος λέει ότι το ποσό που υπάρχει στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό
ανήκει στους δικαιούχους κατά ίσα μέρη.


Σε περίπτωση καταβολής αναδρομικών (μισθών ή συντάξεων) οι τράπεζες, που
ενεργούν κατ΄ εντολή του Δημοσίου, δεν έχουν το δικαίωμα να θεωρήσουν το
ποσό ως ένα ενιαίο σύνολο αλλά οφείλουν να το αναγάγουν σε μηνιαία βάση
προκειμένου να διαπιστωθεί αν καλύπτεται το όριο του ακατάσχετου. Είναι
παράνομες οι πρακτικές των τραπεζών που κατάσχουν συλλήβδην αναδρομικά
ποσά χωρίς να διενεργούν το σχετικό έλεγχο για την αιτία προέλευσης του
ποσού αυτού. Στο σημείο αυτό έχει παρατηρηθεί σωρεία καταχρηστικών
κατασχέσεων σε βάρος συναδέλφων και ο ΣΣΕΜ έχει με επιτυχία παρέμβει σε
όλες τις υποθέσεις που μας έχουν γνωστοποιηθεί.

2η Περίπτωση Ακατάσχετο Λογαριασμού από οφειλές προς ιδιώτες/τράπεζες
Σύμφωνα με το άρθρ. 20 του Ν. 4161/2013 προβλέπεται ότι απαιτήσεις από
καταθέσεις έως 1.500 ευρώ σε ατομικό λογαριασμό και έως 2.000 ευρώ σε κοινό
λογαριασμό είναι ακατάσχετες. Με δήλωση του καταθέτη προς ένα εκ των
πιστωτικών ιδρυμάτων προσδιορίζεται ο λογαριασμός για τον οποίο θα ισχύει το
ακατάσχετο και που (οι καταθέσεις) αφορούν σε μισθούς ή συντάξεις ή
ασφαλιστικές παροχές.
Σημαντικές Επισημάνσεις:
1. Για να προστατευθεί το ακατάσχετο όριο (όταν ο λογαριασμός είναι
μισθοδοσίας ή σύνταξης) πρέπει να δηλωθεί ως τέτοιος και στο τραπεζικό
ίδρυμα. Μ' άλλα λόγια, ο ίδιος λογαριασμός πρέπει να δηλωθεί ως ακατάσχετος
τόσο στην AAΔΕ (ΔΟΥ) όσο και στην τράπεζα (ότι δηλ. σε αυτόν κατατίθεται ο
μισθός ή η σύνταξη), προκειμένου να ισχύει η προστασία.
2. Προσέξτε να μην αφήνετε να συσσωρεύεται ποσό από τη μισθοδοσία ή τη
σύνταξή σας στο λογαριασμό, διότι τότε θα θεωρηθεί καταθετικός και θα είναι
δυνατή η κατάσχεση.
3. Οι διατάξεις περί ακατάσχετου λογαριασμού δεν εφαρμόζονται στις
περιπτώσεις όπου κατά την εκταμίευση του στεγαστικού δανείου έχει δοθεί,
για την είσπραξη των δόσεων, ΑΝΕΚΛΗΤΟΣ πάγια εντολή χρέωσης του
λογαριασμού στον οποίο πιστώνονται οι μισθοί ή οι συντάξεις. Αυτό ισχύει για
όλα τα στεγαστικά δάνεια ΣΣΕ’84 και σε όσες άλλες περιπτώσεις οι συνάδελφοι
έχουν εκχωρήσει αυτό το δικαίωμα στην Τράπεζα.
Τέλος στην απευκταία περίπτωση που σας κατάσχουν ποσό σε δηλωθέντα
ακατάσχετο λογαριασμό, να επικοινωνήσετε αμέσως με την Ομάδα Δανείων του
ΣΣΕΜ μέσω του Συλλόγου στα τηλέφωνα 210-522.28.64 και 210-522.28.13 ή στο
e-mail: ssem.omadadaneion@gmail.com
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Ακολουθεί Συνοπτικός Πίνακας με παραδείγματα:
ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ ΠΟΣΑ και ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝΤΡΑΠΕΖΑ)
ΜΙΣΘΟΙ- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ -ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
(Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ)
ΕΩΣ 1.000 ΕΥΡΩ
ΑΠΟ 1.000 ΕΥΡΩ ΕΩΣ 1.500 ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1.100 ΕΥΡΩ
1.200 ΕΥΡΩ
1.400 ΕΥΡΩ
1.500 ΕΥΡΩ
ΑΠΟ 1.500 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΧ-ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Α/ΤΡΙΤΟΥΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΤΕΚΝΩΝ, ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΠΟΣΟ ή % ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
0
50%
50 €
100 €
200 €
250 €
100%
20%
50%
100%
0

ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ/ΙΔΙΩΤΕΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΩΣ 1.500 ΕΥΡΩ
ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΩΣ 2.000

0
0

Η Ομάδα Δανείων του ΣΣΕΜ
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