
 
 

 

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών  

Θέμα: «Δέσμευση ακατάσχετων λογαριασμών από τραπεζικά ιδρύματα». 

 

Από δημοσιεύματα στον Τύπο και από αναφορές φορέων της κοινωνίας των 

πολιτών, πληροφορούμαστε ότι στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται 

στο περιβάλλον της σοβούσας ύφεσης, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων στην 

κυκλοφορία των πολιτών, οι τράπεζες  προβαίνουν παρανόμως σε δεσμεύσεις τραπεζικών 

λογαριασμών. Το μείζον αυτό ζήτημα των αυθαίρετων, από πλευράς πιστωτικών 

ιδρυμάτων, δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών, για οφειλές κυρίως προς το Δημόσιο, 

αναδείχθηκε ιδίως με το από 17.11.2020 δελτίο Τύπου της Ένωσης Εργαζομένων 

Καταναλωτών Ελλάδας.  

 Όπως είναι γνωστό, τα ζητήματα δυνατότητας κατάσχεσης χρημάτων, του οφειλέτη 

του Δημοσίου, που βρίσκονται στα χέρια τρίτου, καθώς και οι περιπτώσεις ποσών και 

τραπεζικών λογαριασμών που είναι ακατάσχετα, ρυθμίζονται καταρχήν από τον Κώδικα 

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).  Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 31 

του (Κ.Ε.Δ.Ε.) δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση μισθών, συντάξεων και κάθε είδους 

ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών 

μηνιαίως είναι μικρότερο από χίλια (1.000) ευρώ. Επίσης, δεν κατάσχονται τα 4/5 των 

ημερομισθίων, το 1/2 των εφάπαξ καταβαλλόμενων, από οποιονδήποτε ασφαλιστικό 

φορέα, βοηθημάτων επί τη εξόδω εκ της Υπηρεσίας ή του επαγγέλματος, και οι καταθέσεις 

σε πιστωτικά ιδρύματα μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ 

μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο ίδρυμα. Αναφορικά με τις καταθέσεις 

αυτές, σε πιστωτικά ιδρύματα μέχρι του ποσού των 1250 ευρώ, απαιτείται η ηλεκτρονική 

γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού τραπεζικού λογαριασμού. 

Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών 

βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός. Ο Κώδικας 
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περαιτέρω προβλέπει τα ποσοστά επιτρεπόμενης κατάσχεσης σε περίπτωση χρεών προς 

το Δημόσιο.  

 Επίσης, στην παρ.2 του άρθρ. 11 της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., «Κατεπείγοντα μέτρα 

για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’68), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρ.1 του ν.4683 (Α'83/10.04.2020), ορίζεται μεταξύ άλλων ότι οι εργαζόμενοι, των 

οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, ότι είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής 

ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Προβλέπεται δε ότι η αποζημίωση αυτή είναι 

ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. 

Με δεδομένα τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με την οικονομική αδυναμία που 

αντιμετωπίζουν πολλοί εκ των συμπολιτών μας και τον περιορισμό της κυκλοφορίας ως 

μέτρο πρόληψης για τη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός: 

Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ή προτίθεται να προβεί ούτως ώστε οι οφειλέτες του 

Δημοσίου να προστατευτούν έναντι των καταχρηστικών ενεργειών των πιστωτικών 

ιδρυμάτων ως προς τη δέσμευση λογαριασμών που διατηρούν σε αυτά και που 

είναι είτε ακατάσχετοι είτε περιλαμβάνουν ποσά ακατάσχετα; 

 

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές 

Χαρίτσης Αλέξης 

Μαμουλάκης Χάρης 

Αβραμάκης Λευτέρης 

Αλεξιάδης Τρύφων 

Αμανατίδης Γιάννης 

Αναγνωστοπούλου Σία  

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος 

Βερναρδάκης Χριστόφορος 

Βέττα Καλλιόπη 

Γιαννούλης Χρήστος 

Γκαρά Αναστασία 

Γκιόλας Γιάννης 

Δραγασάκης Γιάννης 



Ζαχαριάδης Κώστας 

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν 

Θραψανιώτης Μανόλης  

Καλαματιανός Διονύσης 

Καρασαρλίδου Φρόσω 

Κασιμάτη Νίνα 

Κατρούγκαλος Γιώργος 

Κάτσης Μάριος 

Καφαντάρη Χαρά 

Λάππας Σπύρος 

Μάλαμα Κυριακή 

Μάρκου Κώστας 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 

Μιχαηλίδης Ανδρέας 

Μπάρκας Κώστας  

Μπουρνούς Γιάννης 

Μωραΐτης Θάνος 

Νοτοπούλου Κατερίνα 

Παπαδόπουλος Σάκης 

Παπαηλιού Γιώργος 

Παπανάτσιου Κατερίνα 

Πολάκης Παύλος 

Πούλου Γιώτα 

Ραγκούσης Γιάννης 

Σαντορινιός Νεκτάριος 

Σαρακιώτης Γιάννης 

Σκουρλέτης Πάνος 

Σκουρολιάκος Πάνος 

Συρμαλένιος Νικόλαος 

Τελιγιορίδου Ολυμπία 

Τζούφη Μερόπη 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

Τσίπρας Γιώργος 

Φάμελλος Σωκράτης  



Χαρίτου Δημήτρης 

Χρηστίδου Ραλλία 

Ψυχογιός Γιώργος 

 




