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Τραπεζικός λογαριασμός μισθοδοσίας. Ακατάσχετο μέχρι το
ύψος του ενός μισθού ή σύνταξης

Ο τραπεζικός λογαριασμός μισθοδοσίας προστατεύεται

α. αν πρόκειται για δανειστές, τράπεζες κλπ ΜΟΝΟ μέχρι του ύψους  του ενός μισθού ή σύνταξης
και ΜΟΝΟ για μια μέρα μετά την κατάθεση (ημέρα κατάθεσης + την επόμενη).

β. αν πρόκειται για ικανοποίηση διατροφής συζύγου, τέκνων (κλπ όμοιων απαιτήσεων), επιτρέπεται
κατάσχεση έως 50% μάξιμουμ του μισθού – σύνταξης.

γ. αν πρόκειται για το δημόσιο, επιτρέπεται υπέρ του δημοσίου κατάσχεση μισθού και σύνταξης του
οφειλέτη, μόνο αν είναι πάνω από 1000 ευρώ ανά μήνα και για το ποσό 25% που υπερβαίνει τα
1000 ευρώ.

—————————

Η νομοθεσία δεν επιτρέπει -ούτε με συμφωνία- τον συμψηφισμό ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων με
ακατάσχετες απαιτήσεις, τονίζει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς, σε έγγραφό του που
διαβιβάστηκε στη Βουλή για τα τραπεζικά δάνεια και με το οποίο υπενθυμίζει ότ ι «η νομοθεσία ορίζει ως
ακατάσχετο και προστατεύει το ποσόν του μισθού ή της σύνταξης που κατατ ίθεται σε
λογαριασμό μισθοδοσίας μέχρι το ύψος του ενός μισθού ή σύνταξης».Το έγγραφο του κ. Σκορδά
διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Λευτέρη Αυγενάκη για τον
«συμψηφισμό διαμαρτυρημένων δανείων με καταθέσεις χωρίς τη συναίνεση του δανειολήπτη».Ο κ.
Αυγενάκης κατέθεσε την ερώτηση μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι τράπεζες άρχισαν να
συμψηφίζουν τα «κόκκινα» δάνεια με καταθέσεις δανειοληπτών που δεν έχουν σπεύσει να ρυθμίσουν τα
δάνειά τους και τους προσεχείς μήνες θα λάβουν σημειώματα με τα οποία θα ενημερώνονται ότ ι για την
απαίτηση του ποσού θα γίνεται συμψηφισμός από τον λογαριασμό καταθέσεων του δανειολήπτη.Όπως
τονίζει ο υφυπουργός Ανάπτυξης, «οι όροι που προβλέπουν τον συμψηφισμό των απαιτήσεων των
τραπεζών με το ποσόν του τελευταίου μισθού ή σύνταξης που κατατέθηκε στον τραπεζικό
λογαριασμό είναι παράνομοι και καταχρηστ ικοί και οι τράπεζες που έκαναν χρήση αυτών
ζημίωσαν παρανόμως τους καταναλωτές».Ο κ. Σκορδάς εξηγεί ταυτόχρονα ότ ι «για τους ίδιους
λόγους απαγορεύεται και η ανέκκλητη εξουσιοδότηση για την ανάληψη από τον λογαριασμό
μισθοδοσίας (όλου ή μέρους) του τελευταίου μισθού ή σύνταξης για την εξόφληση δόσεων
δανείου προς τα πιστωτ ικά ιδρύματα.»« Η εξαίρεση ισχύει μόνο στην έκταση που ο λογαριασμός
παρουσιάζει υπόλοιπο που δεν υπερβαίνει, κατά το χρονικό διάστημα από την επιβολή της
κατάσχεσης έως την επόμενη μέρα της καταβολής, το ποσόν της εξαιρούμενης από την
κατάσχεση απαίτησης».Ο υφυπουργός Ανάπτυξης τονίζει ότ ι το άρθρο 451 του Αστ ικού Κώδικα δεν
επιτρέπει γενικώς τον συμψηφισμό κατά ακατάσχετης απαίτησης και ότ ι με το άρθρο 464 ΑΚ «απαιτήσεις
ακατάσχετες είναι ανεκχώρητες».Η προστασία αυτή ισχύει και για τους κοινούς λογαριασμούς, οι οποίοι
προστατεύονται στο μέτρο που λειτουργούν ως λογαριασμοί μισθοδοσίας και μέχρι το ύψος ενός μισθού
ή μιας σύνταξης.Ο υφυπουργός θυμίζει ότ ι σύμφωνα με το Ν. 4161/2013, οι απαιτήσεις από καταθέσεις
σε πιστωτικά ιδρύματα είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ και των 2.000 ευρώ σε
περίπτωση κοινού λογαριασμού.

Με δήλωση του καταθέτη προς ένα εκ των πιστωτικών ιδρυμάτων προσδιορίζεται ο λογαριασμός για τον
οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο.
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Ο κ. Σκορδάς ενημερώνει τέλος τον βουλευτή ότ ι η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή επέβαλε το 2011
πρόστ ιμα σε τρεις τράπεζες, ύψους 100.000 ευρώ και 60.000 ευρώ, επειδή προέβαιναν στη μονομερή
ανάληψη (μέρους ή όλου) του μισθού ή της σύνταξης για τον συμψηφισμό απαιτήσεων τους που
διατηρούσαν προς κατόχους των λογαριασμών με βάση σχετ ικούς γενικούς όρους («ψιλά γράμματα»)
που εμπεριέχονταν στ ις δανειακές συμβάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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