ΕΛΛΗΝΙΚH ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Η Γενική Γραμματέας

Α.Π.: 1351
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017
Κύριο
Ανδρέα Ι. Ποττάκη
Συνήγορο του Πολίτη

Αγαπητέ κύριε Ποττάκη,
Θέμα: Απαντήσεις στην υπ’ αριθμ. 224489/25072/2017 επιστολή σας, με θέμα:
«Δέσμευση του ακατάσχετου μέρους τραπεζικών λογαριασμών κατόπιν
επιβολής κατάσχεσης κατά τις διατάξεις των αρ. 30Α επ. Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 224489/25072/15.6.2017 επιστολής σας, την οποία μας
κοινοποιήσατε, και των ζητημάτων που θίγετε σε αυτή, θέτουμε υπόψη σας τα
ακόλουθα:
(α) Όσον αφορά τη χρήση των χρεωστικών καρτών που συνδέονται με λογαριασμούς
στους οποίους έχει επιβληθεί κατάσχεση, αλλά έχουν δηλωθεί ως ακατάσχετοι μέχρι
του προβλεπόμενου εκ του νόμου ορίου των 1.250 ευρώ, επισημαίνεται κατά πρώτον
ότι μεταξύ των έξι (6) τραπεζών-μελών της ΕΕΤ που δραστηριοποιούνται στη λιανική
τραπεζική, στις τρεις (3) δεν υφίσταται θέμα αναστολής ή παρακώλυσης χρήσης των
χρεωστικών καρτών στις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεστε.
Οι υπόλοιπες τρεις (3) τράπεζες-μέλη μας, σύμφωνα με πληροφόρησή μας, έχουν
ήδη δρομολογήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ανάπτυξης των εσωτερικών
μηχανογραφικών τους εφαρμογών, μέσω των οποίων θα είναι αφενός εφικτή η
παρακολούθηση των πιστώσεων που πραγματοποιούνται στους εν λόγω
λογαριασμούς, και αφετέρου η καταχώρηση δεσμεύσεων βάσει κανόνων,
προκειμένου να διασφαλίζονται τόσο τα συμφέροντα του Δημοσίου όσο και η
προστασία για την πελατεία των ακατάσχετων ποσών (μισθών, συντάξεων,
επιδομάτων), τα οποία θα είναι ελεύθερα προς διάθεση από οποιοδήποτε κανάλι
(ATM, e-banking, αγορές μέσω POS). Οι εν λόγω μηχανογραφικές εφαρμογές θα
τεθούν σε παραγωγική λειτουργία εντός του Ιουλίου.
(β) Αναφορικά με την ανάληψη σύνταξης ή μισθού από λογαριασμό που τελεί υπό
κατάσχεση, η οποία έχει επιβληθεί λόγω οφειλών, αλλά προστατεύεται μέχρι τα 1.250
ευρώ λόγω ακατάσχετου, δεν υφίσταται προηγούμενη επικοινωνία των τραπεζώνμελών μας με τον φορέα του δημοσίου που δεσμεύει τα χρηματικά ποσά, δεδομένου
ότι οι τράπεζες ελέγχουν με πλήρως αυτοματοποιημένη και κεντροποιημένη
διαδικασία, σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία:
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• την ύπαρξη δήλωσης ακατάσχετου λογαριασμού,
• την ύπαρξη τυχόν συνδικαιούχων, και
• τις εκάστοτε πιστώσεις και χρεώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο
λογαριασμό σε μηνιαία βάση.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,

Χαρούλα Απαλαγάκη

Κοινοποίηση: 1.
2.
3.
4.

κ. Δήμο Παπαδημητρίου, Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονομικών
κα Κατερίνα Παπανάτσιου, Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Ιωάννη Στουρνάρα, Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος
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