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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η σύµβαση του αλληλόχρεου λογαριασµού και τα προβλεπόµενα της 

αποτελούν το θέµα της παρούσας εργασίας. Μέχρι την εισαγωγή του Αστικού 

κώδικα στη χώρα µας η σύµβαση αυτή δεν διεπόταν από µια συγκεκριµένη 

νοµοθετική ρύθµιση και ουσιαστικά οι διατάξεις της ρυθµίζονταν από το 

εθιµικό δίκαιο και τη συναλλακτική πρακτική.  

Η εισαγωγή της σύµβασης στο 874 ΑΚ και στο 112Εισνακ παράλληλα 

µε την ενσωµάτωση των θεωριών της αλλοδαπής έχουν οδηγήσει στο 

σηµερινό καθεστώς. Στη παρούσα εργασία θα δοθούν γενικές πληροφορίες 

για τη σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού και το τι τη διέπει. 

 Συγκεκριµένα στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσης περιγράφεται η 

έννοια του αλληλόχρεου λογαριασµού ενώ επεξηγείται η διαφορά µεταξύ 

αλληλόχρεου και άλλων τύπων λογαριασµών 

Προχωρώντας στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι θεωρίες της 

αλλοδαπής (γαλλική και γερµανική) επί του αλληλόχρεου λογαριασµού . 

Στο τρίτο κεφάλαιο επεξηγούνται βασικές µεταβλητές του αλληλόχρεου 

λογαριασµού όπως η σύµβαση του ανοίγµατος πίστωσης και η διατήρηση 

των ασφαλειών που δόθηκαν από τους συµβαλλοµένους. 

 

. 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Η ανάπτυξη του αλληλόχρεου λογαριασµού προήλθε από την ανάγκη 

διατήρησης αµοιβαίων λογαριασµών δυο προσώπων σε ένα κοινό λογιστικό 

ταµπλό, στις µεσαιωνικές ιταλικές πόλεις, όπου και συνδέθηκε ιδίως µε τις 

τραπεζικές συµβάσεις γύρου. Αρχικά είχε να κάνει µόνο µε τραπεζικές 

συναλλαγές αποκοµµένος από νοµικές δράσεις. Μέσα στο 19ο αιώνα ο 

αλληλόχρεος λογαριασµός ισχυροποιήθηκε ως ένας ξεχωριστός θεσµός του 

σύγχρονου δικαίου και τα συµβαλλόµενα µέρη ήσαν αυτόνοµα.  

 Αν θέλουµε να ορίσουµε τον αλληλόχρεο λογαριασµό έχουµε {µε βάση 

το ΕφΑθ 1607/2007 αλλά και από τις διατάξεις των άρθρων 361, 873, 874 ΑΚ 

και 112 ΕισΝΑΚ, 669 ΕµπΝ και 64-67 Ν∆ 17.7./17.8.1923 } την ακολουθία ότι 

ο αλληλόχρεος λογαριασµός είναι η σύµβαση µεταξύ δυο συµβαλλοµένων. Οι 

δυο συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι οι εκατέρωθεν συναλλαγές τους θα 

αναφέρονται σε ένα από κοινό λογαριασµό υπό τη µορφή, χρεοπιστώσεων1. 

Στη χώρα µας και πριν την εισαγωγή του ΑΚ ο αλληλόχρεος 

λογαριασµός, ως προϊόν συναλλακτικής πρακτικής, δεν ρυθµιζόταν µε 

διάταξη νόµου, πλην µιας αναφοράς στο αρ.669 ΕΝ περί µη διεκδίκησης του 

καταβληθέντος τιµήµατος του πωλητή έναντι του πτωχεύσαντος αγοραστή, 

εφόσον αυτό καταχωρίσθηκε σε µεταξύ τους αλληλόχρεο λογαριασµό. Επίσης 

βρίσκουµε αναφορά στο αρ.47 και 64 – 67 ν.δ.  17.7/13.8.1923 για την 

πίστωση «επ’ ανοικτώ λογαριασµώ», όπου ρυθµίζονται ζητήµατα 

αναγκαστικής εκτέλεσης.  

                                                 
1 Κατσάνος, ∆.,(2005), Η σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού , Θεσσαλονίκη, Σχολή 
Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών, σελ.20-22 



   Μετά την εισαγωγή του ΑΚ και τη ρύθµιση του αλληλόχρεου 

λογαριασµού στο αρ. 874 ΑΚ και 112 ΕισΝΑΚ, η νοµική διάπλασή του 

διαµορφώθηκε κυρίως από τα εµπορικά ήθη ενώ η θεσµική του υπόσταση 

χαρακτηρίστηκε  από την εγχώρια  νοµολογία, η οποία επηρεαζόµενη από τη 

νοµολογία του εξωτερικού σχετικά ,συνέβαλε αποφασιστικά στη διαµόρφωση 

της έννοιας και λειτουργίας του αλληλόχρεου λογαριασµού. 

Στις µέρες µας είναι µια καθιερωµένη πρακτική στις τραπεζικές 

συναλλαγές η χρήση του αλληλόχρεου λογαριασµού, για την εξυπηρέτηση 

τραπεζικών συµβάσεων κατάθεσης, ανοίγµατος πίστωσης κλπ., ενώ έχει 

καθιερωθεί και στις εξωτραπεζικές συναλλαγές µε σκοπό τη διευθέτηση 

δοσοληψιών από έννοµες σχέσεις, όπως συµβάσεις αντιπροσωπείας, 

µίσθωσης, ανάθεσης διαχείρισης περιουσίας επί αµοιβή κλπ. Παρά τη 

διάδοση του,   δεν έχει αποσαφηνισθεί το εννοιολογικό βάθος και εύρος της 

σύµβασης αλληλόχρεου λογαριασµού, ζήτηµα που έχει πρακτική σηµασία, 

βασικά, ως προς το εφαρµοζόµενο καθεστώς ανατοκισµού.   

Από την άλλη, οι χρηµατοδοτήσεις εκ µέρους των πιστωτικών 

ιδρυµάτων µε τη µορφή ανοίγµατος πίστωσης µε αλληλόχρεο λογαριασµό, 

συνοδεύονται κατά κανόνα από παροχή προσωπικών ή / και 5 εµπράγµατων 

ασφαλειών είτε από τον ίδιον τον πιστούχο είτε από τρίτο (στην πράξη 

παρέχεται εγγύηση από τρίτο ή /και εγγράφεται προσηµείωση σε ακίνητα του 

πιστούχου ή / και εγγυητή).  

Κι εδώ ανακύπτουν ζητήµατα που έχουν απασχολήσει κατά καιρούς 

θεωρία και νοµολογία και άπτονται της τύχης των παρασχεθεισών ασφαλειών 

κατά τη λειτουργία και το κλείσιµο του αλληλόχρεου λογαριασµού, καθώς και 

της έκτασης της ευθύνης του εγγυητή. 



Η εσφαλµένη θέση της νοµολογίας µας επί των προαναφερόµενων 

νοµικών ζητηµάτων καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη να ξεκαθαριστούν, 

προκειµένου να γίνει καλύτερη η σύλληψη και αποτύπωση µε βασικό 

γνώµονα τη σύζευξη της συνέπειας του νοµικού λόγου αλλά και µε βάση την 

ικανοποίηση του αιτήµατος για δικαιοσύνη και ισότητα στις συναλλαγές.   

Όπως θα γίνει αντιληπτό, η µεν αιτία των υπό πραγµάτευση 

προβληµάτων ανευρίσκεται στη σύγκρουση ανάµεσα στις ανάγκες του 

εµπορίου που οδήγησαν στην καθιέρωση του θεσµού και στην καθεστηκυία 

νοµική πραγµατικότητα που γνωρίζει έννοιες κλασικές και άκαµπτες2.  

Ο συγκεκριµένος λογαριασµός δηµιουργεί απαιτήσεις οι οποίες 

αποσβένονται στα κλεισίµατα και σε ορισµένα χρονικά διαστήµατα. Το 

κατάλοιπο του λογαριασµό που θα προκύψει θ’ αποτελεί τη µοναδική 

απαίτηση µεταξύ της σχέσης αυτής. ∆εν είναι δυνατόν σε µια αλληλόχρεη 

σύµβαση ο ένας των συµβαλλοµένων να καθίσταται µόνο πιστωτής και ποτέ 

οφειλέτης και ο άλλος µόνον οφειλέτης και ποτέ πιστωτής3.  

Η αποστολή λογιστικής εκκαθάρισης από το ένα µέρος στο άλλο 

θεωρείται ότι ενέχει πρόταση αναγνώρισης του καταλοίπου του αλληλόχρεου 

λογαριασµού. Ως προς της αποδοχή της πρότασης αυτής µπορεί να 

συµφωνηθεί εκ των προτέρων ότι, αν ο αποδέκτης της εκκαθάρισης δεν 

αντιλέξει εντός ορισµένης εύλογης προθεσµίας, το κατάλοιπο θα θεωρείται 

αναγνωρισµένο.  

Βασικό στοιχείο της σύµβασης αλληλόχρεου λογαριασµού είναι η 

δυνατότητα καθενός από τα µέρη να είναι είτε πιστωτής είτε οφειλέτης. Η µη 

                                                 
2 Κατσάνος , ∆.,(2005),Η σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού , Θεσσαλονίκη: Σχολή 
Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών, σελ. 20-22 
3 Τσούµα Β., ∆ανηλάτου Α., (2006), Αλληλόχρεος Λογαριασµός, Αθήνα, Νοµική Βιβλιοθήκη 



ρητή εναντίωση του οφειλέτη στο κατάλοιπο του λογαριασµού δεν αποτελεί 

αναγνώρισή του. 

 

1`.2 ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ , ΤΡΕΧΩΝ ,ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

Ο αλληλόχρεος λογαριασµός αποτελεί ειδική µορφή του απλού 

τραπεζικού που συνήθως χρησιµοποιείται στην τραπεζική ορολογία ως 

χαρακτηριστικό της σχέσεως µεταξύ πελάτη και τράπεζας. 

Το άνοιγµα του τραπεζικού λογαριασµού προϋποθέτει τραπεζική 

σύµβαση, την οποία και εξυπηρετεί. Ανάλογα µε τη σχέση που αφορά, 

διακρίνεται κυρίως σε λογαριασµό καταθέσεως, λογαριασµό χορηγήσεως 

(πιστώσεως δανείου) και λογαριασµό γύρου, ο οποίος µπορεί να συνδέεται µε 

κατάθεση χρηµάτων ή χορήγηση πιστώσεως. 

Ο τραπεζικός λογαριασµός µε εξαίρεση την περίπτωση του τρέχοντος 

λογαριασµού, δεν παρουσιάζει άλλη ιδιαίτερη σηµασία. Ιδίως δεν θεµελιώνει 

αφ' εαυτού οποιαδήποτε απαίτηση του πελάτη έναντι της τράπεζας ή 

αντίστροφα. Η ύπαρξη µιας απαιτήσεως ή η δυνατότητα ασκήσεώς της 

εξαρτάται αποκλειστικά και µόνον από την τραπεζική σύµβαση, που 

εξυπηρετεί ο λογαριασµός.  

Η µεταβίβαση του λογαριασµού γίνεται µε σύµβαση εκχωρήσεως 

απαιτήσεως κατά τις διατάξεις για εκχώρηση απαιτήσεως,( ΑΚ 455 επ.,) ενώ, 

η ενεχύραση του λογαριασµού γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις για την 

ενεχύραση απαιτήσεως των άρθρων 1248 επ. Αντιθέτως, στον τραπεζικό 

αλληλόχρεο λογαριασµό είναι δυνατή µόνο η εκχώρηση ή ενεχύραση του 

τελικού υπολοίπου (καταλοίπου), διότι λόγω της απώλειας της αυτοτέλειά 



τους, οι επιµέρους απαιτήσεις απαγορεύεται να εκχωρηθούν4.  

Ειδικότερα, ο τραπεζικός αλληλόχρεος λογαριασµός, στερείται έναντι 

του κοινού αλληλόχρεου, δύο βασικών στοιχείων: α) του στοιχείου της 

αµοιβαιότητας των πιστώσεων και β) του στοιχείου της αβεβαιότητας περί του 

ποιος θα καταστεί, ήτοι κατά το οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού, οφειλέτης 

και ποιος δανειστής. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση γίνεται λόγος για απλό (ή 

και καταχρηστικό) αλληλόχρεο λογαριασµό5. 

Ο τρέχων ή τρεχούµενος λογαριασµός δίνει τη δυνατότητα πολλών 

από κάθε πλευρά καταχωρήσεων, όπως και ο αλληλόχρεος, δεν διαθέτει 

όµως όλα τα στοιχεία του τελευταίου όπως εµπορική ιδιότητα του ενός ή και 

των δύο µερών, αµοιβαιότητα των καταχωρούµενων απαιτήσεων και 

ενδεχοµένως αναγνώριση του υπολοίπου, που έχει συµπεριλάβει τόκους 

προορισµένους για ανατοκισµό. 

Ο κατά κυριολεξία ανοικτός λογαριασµός είναι εκείνος στον οποίο 

καταχωρούνται οι απαιτήσεις του ενός πάντα µέρους, καθιστάµενες κονδύλια 

του λογαριασµού, που παραµένουν ανοικτά, χωρίς ανάγκη καταβολών και 

συµψηφισµών, µέχρι να εξαχθεί κατά τακτά χρονικά διαστήµατα το συνολικό 

ποσό των απαιτήσεων που οφείλει να εξοφλήσει µερικά το άλλο µέρος.  

Τέτοιους ανοικτούς λογαριασµούς συνιστούν οι συνήθεις λογαριασµοί 

των µικροπωλητών και µικρεµπόρων, που πιστώνουν το τίµηµα των 

πωλούµενων προϊόντων τους, µέχρις ότου συγκεντρωθεί κατά µήνα ή 

εβδοµάδα ένα συνολικό ποσό, το οποίο προσφέρεται τότε σε εξόφληση. 

                                                 
4 Τσούµα Β., ∆ανηλάτου Α., (2006), Αλληλόχρεος Λογαριασµός, Αθήνα, Νοµική 
Βιβλιοθήκη,σελ.11 
5  Μάζης Π.,(2003), Εµπράγµατη εξασφάλιση τραπεζών και Α.Ε., σελ.81 



Αν και ο αλληλόχρεος λογαριασµός έχει στοιχεία και των δύο ως άνω 

λογαριασµών, οι τελευταίοι (άνω λογαριασµοί) στερούνται του στοιχείου της 

αµοιβαιότητας και κατ' επέκταση της αβεβαιότητας περί του ποιος θα καταστεί 

κατά το οριστικό κλείσιµο οφειλέτης και ποιος δανειστής. Επίσης, λόγω της 

έλλειψης αµοιβαιότητας, δεν υπάρχει επί τρέχοντος ή ανοικτού λογαριασµού η 

δυνατότητα αυτοδίκαιου ανατοκισµού κατά την 112ΕισΝΑΚ. 

Περαιτέρω, όταν στον αλληλόχρεο λογαριασµό, καταχωρούνται 

ορισµένες από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις σχέσεις των µερών 

ονοµάζεται ειδικός, ενώ καθολικός όταν καταχωρούνται όλες οι απαιτήσεις. 

Περιοδικός αλληλόχρεος είναι ο λογαριασµός όταν οι αµοιβαίες 

απαιτήσεις και καταβολές των µερών συµψηφίζονται µεταξύ τους στο χρόνο 

που συµφωνείται µετά την πάροδο ορισµένων χρονικών διαστηµάτων, ενώ 

διαδοχικός αλληλόχρεος είναι ο λογαριασµός, όταν οι αµοιβαίες απαιτήσεις 

και καταβολές των µερών συµψηφίζονται διαδοχικά, αµέσως µόλις εισέλθουν 

στο λογαριασµό6. 

Αλληλόχρεος λογαριασµός σύµφωνα µε την έννοια της ΕισΝΑΚ 112 και 

του ΑΚ 874, είναι ο λογαριασµός όπου καταχωρούνται χρέη – συνεπώς µε 

αντίστροφη θεώρηση απαιτήσεις- αλλήλων, δηλαδή αµφοτέρων των 

ανταποκριτών. Η υποκείµενη σχέση, λοιπόν, που εξυπηρετεί ο αλληλόχρεος 

πρέπει να είναι αµφοτεροβαρώς πιστωτική (έστω δυνητικά), χρηµατική και 

διαρκής, ώστε να µπορούν να γεννηθούν υπέρ και σε βάρος των µερών 

υποχρεώσεις και αντίστοιχες απαιτήσεις, και τα δύο µέρη να µπορούν να 

καταστούν δανειστές και οφειλέτες σε εναλλασσόµενους ρόλους, και οι δύο να 

                                                 
6 Τσούµα Β., ∆ανηλάτου Α., (2006), Αλληλόχρεος Λογαριασµός, Αθήνα, Νοµική 
Βιβλιοθήκη,σελ.11 



είναι σε θέση να χρεώνουν και να πιστώνουν7. Λ.χ. σύµβαση µεταξύ δύο 

εµπόρων, όταν  έχουν συναλλαγές και πιστώνουν και οι δύο το αντίστοιχο 

τίµηµα, συνδυασµός σύµβασης τραπεζικού γύρου και ανοίγµατος πίστωσης.  

 

Στην περίπτωση αυτή, πράγµατι, η τράπεζα, συνεργαζόµενη µε την 

επιχείρηση του πελάτη της, παρέχει σε αυτόν πάσης φύσεως πιστώσεις και 

ταυτόχρονα διακινεί τον όγκο των πληρωµών και εισπράξεών του από 

τρίτους, διαχειριζόµενη στον ίδιο λογαριασµό και τις καταθέσεις του. Έτσι, 

δηµιουργούνται αµοιβαίες απαιτήσεις, που δικαιολογούν τον χαρακτηρισµό 

του τηρούµενου λογαριασµού ως αλληλόχρεου και, κατ’ ακολουθία, και τον 

αυτοδίκαιο ή συµβατικό ανατοκισµό της ΕισΝΑΚ 112. 

Από την άλλη ο τρέχων λογαριασµός εξυπηρετεί συναλλακτική σχέση 

που εµφανίζει µια δυναµική και µια κίνηση, ωστόσο είναι µονοµερώς 

πιστωτική. Τούτο γιατί η υποκείµενη σχέση είναι τέτοιας φύσης, ώστε µόνο ο 

ένας πιστώνει και ο άλλος χρεώνει, µε συνέπεια ο δανειστής να πιστώνει 

διαδοχικά και ο οφειλέτης να υποχρεούται σε αντίστοιχες καταβολές έναντι 

των παρεχόµενων πιστώσεων, οι οποίες λειτουργούν συµψηφιστικά, ώστε, 

κάθε φορά που ο οφειλέτης καταβάλλει, να µειώνεται ισόποσα το κονδύλιο 

της οφειλής του. Λ.χ.  σύµβαση ανοίγµατος πίστωσης, σύµβαση κατάθεσης.   

Τέλος, ο ανοικτός λογαριασµός εξυπηρετεί υποκείµενη σχέση που 

χαρακτηρίζεται από αδράνεια, µε συνέπεια και ο ίδιος ο λογαριασµός να µην 

έχει κινητικότητα, υπό την έννοια ότι ο δανειστής παρέχει διαδοχικές 

πιστώσεις, οι οποίες καταχωρούνται σε έναν ενιαίο λογαριασµό, χωρίς ο 

                                                 
7 Κατσάνος, ∆.,(2005), Η σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού , Θεσσαλονίκη Σχολή Νοµικών 
Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών 



πιστούχος να προβαίνει σε καταβολές έναντι αυτών και να επέρχεται ισόποση 

απόσβεση του χρέους, αλλά κατά τακτά χρονικά διαστήµατα τα πιστωτικά 

κονδύλια συµποσούνται σε µια συνολική οφειλή που ο πιστούχος καλείται να 

εξοφλήσει. Λ.χ. το πάλαι ποτέ τεφτέρι του µπακάλη. 

Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι ο τρέχων λογαριασµός λειτουργεί όπως 

και ο αλληλόχρεος, πλην όµως δεν υποστηρίζει σχέση που µπορεί να ιδρύσει 

αµοιβαίες απαιτήσεις.  

Μόνο η αµοιβαιότητα των απαιτήσεων δύναται να διασκεδάσει τους 

φόβους του νοµοθέτη για τον ανατοκισµό και την επακόλουθη επιβάρυνση 

των µερών µε τόκους επί τόκων. 

Με άλλα λόγια, η αµοιβαιότητα των απαιτήσεων επί αλληλόχρεου 

λογαριασµού συνεπάγεται και την αµοιβαιότητα του κινδύνου του ανατοκισµού 

, καθότι η τυχόν επιβάρυνση µε τόκους τόκων αφορά και στη χρεωστική και 

στην πιστωτική στήλη του λογαριασµού και, ως εκ τούτου, δεν περιορίζεται 

στο ένα σκέλος υπέρ του ενός συµβαλλοµένου, όπως συµβαίνει στους εν 

χρήσει τρέχοντες τραπεζικούς λογαριασµούς.  

Αυτό είναι ακριβώς το στοιχείο που δικαιολογεί και την παρέκκλιση από 

τις γενικές διατάξεις των αρ.296 ΑΚ και 111 ΕισΝΑΚ. Ο συµβληθείς σε 

τρέχοντα (=µονοµερώς πιστωτικό) λογαριασµό, χωρίς να διαθέτει ο ίδιος 

απαιτήσεις προς καταχώριση, παρά υποχρεούµενος µόνο σε καταβολές 

έναντι των απαιτήσεων του άλλου µέρους, σε τίποτε δεν διαφέρει από τον 

οφειλέτη των γενικών διατάξεων. 

 

1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 



ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Ο αλληλόχρεος λογαριασµός διέπεται κύρια από τις διατάξεις των 

άρθρων: 669 ΕµπΝ, 873, 874 ΑΚ , 112 ΕίσΝΑΚ και 64 έως 67 νδ 

17.7/13.8.1923. 

Συγκεκριµένα και µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 361 και 874 του 

ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ, 669 ΕµπΝ , 47 και 64 - 67 του Ν∆ «περί ειδικών διατάξεων 

επί ανωνύµων εταιριών» της 17.07/13-08-1923, αναφέρετε ότι: «ο 

αλληλόχρεος λογαριασµός υπάρχει όταν δύο πρόσωπα συµφωνούν µε 

σύµβαση να µην επιδιώκονται ή διατίθενται µεµονωµένα οι απαιτήσεις που 

προκύπτουν από τις µεταξύ τους συναλλαγές, αλλά να φέρονται σε κοινό 

λογαριασµό µε σκοπό να εκκαθαρίζονται και να αποσβήνονται κατά το 

κλείσιµο του λογαριασµού αυτού που θα γίνεται κατά ορισµένα χρονικά 

διαστήµατα σε τρόπο ώστε να αποτελέσει τη µοναδική µεταξύ τους απαίτηση 

το κατάλοιπο του λογαριασµού που τυχόν θα υπάρχει»8.  

Το βασικό εκ των στοιχείων του αλληλόχρεου λογαριασµού θεωρείται η 

ύπαρξη συµφωνίας υπαγωγής σε από κοινό λογαριασµό απαιτήσεων και των 

δυο µερών. Ουσιαστικά δεν υπάρχει αλληλόχρεος όταν δεν µπορούν να 

συµµετέχουν και τα δυο µέρη.  

Η ανάπτυξη αυτής της σχέσης και µόνο αποτελεί αυτοσκοπό στην 

ανάπτυξη του αλληλόχρεου λογαριασµού ανεξάρτητα αν πραγµατοποιήθηκαν 

συναλλαγές και από τα δυο µέρη9. 

Εκ των βασικών της σύµβασης του αλληλόχρεου λογαριασµού είναι η 
                                                 
8 Άρθρα 361 και 874 του ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ, 669 ΕµπΝ και 47 και 64 - 67 του Ν∆ «περί ειδικών 
διατάξεων επί ανωνύµων εταιριών» της 17.07/13-08-1923 
9 ΑΠ 79/1995 ΕΕµπ∆ ΜΣΤ (1995). 570, ΑΠ 1524/1991 Ελλ∆νη 34.313, ΕφΑθ 3345/1999 ΝοΒ 
48.54, ΕφΘεσ 117/2002 ∆ΕΕ 2002.507, ΕφΘεσ 1051/2002 ∆ΕΕ 2002.842, ΕφΘεσ 1301/2000 
Αρµ. ΝΕ (2001). 494 



απώλεια της αυτοτέλειας, της ατοµικότητας, της ελεύθερης βούλησης και η 

µεταβολή τους, σε συνέπεια αν είναι δικαστικά ανεκτή, µόνο η απαίτηση από 

τυχόν υπόλοιπου λογαριασµού10. Από τη συµφωνία υπαγωγής σε κοινό 

λογαριασµό απαιτήσεων και των δυο µερών, που θα προκύπτουν ως ειδικά 

χαρακτηριστικά του αλληλόχρεου λογαριασµού,  

Ακόµη, από τη κοινή απόφαση  αναφοράς σε κοινό λογαριασµό και 

των δύο µερών, που θα προκύπτουν από τις συναλλαγές τους, προκύπτουν, 

ως ειδικότερα δεδοµένα του εξεταζόµενου λογαριασµού, αφενός η 

αµοιβαιότητα των εκατέρωθεν απαιτήσεων και αποστολών, πράγµα που 

σηµαίνει ότι δεν υφίσταται αλληλόχρεος λογαριασµός όταν δεν υπάρχει 

τουλάχιστον δυνατότητα εκατέρωθεν αποστολών.  

Στη σύµβαση του αλληλόχρεου λογαριασµού µπορεί να υπαχθεί και η 

σύµβαση ανοίγµατος πιστώσεως, η σύµβαση ανοίγµατος πιστώσεως 

αναφέρεται σ’ αυτούς που έχουν απαίτηση από τη σύµβαση αλληλόχρεου 

λογαριασµού στο τυχόν κατάλοιπο. Εφόσον η σύµβαση έχει συντελεσθεί 

µέχρι το χρόνο της απαλλοτρίωσης και η απαίτηση µε το κλείσιµο του 

λογαριασµού έχει καταστεί ληξιπρόθεσµη µέχρι την πρώτη στο ακροατήριο 

συζήτηση της αγωγής, µπορεί µε τη συνδροµή των λοιπών προϋποθέσεων 

του νόµου, να ζητήσει την απαλλοτριωτική πράξη11.   

Οι δύο αυτές συµβάσεις, αν και διαστέλλονται εννοιολογικά, µπορούν 

να συνυπάρχουν και έτσι παρέχουν µε το συνδυασµό τους την ευχέρεια στον 

συµβαλλόµενο µε την Τράπεζα, αφενός να κάνει χρήση της πιστώσεώς του 

                                                 
10ΕρµΑΚ, άρθρο 112 ΕισΝΑΚ 717 και 5158, Λιακόπουλου σε ερµηνεία ΑΚ Γεωργιάδη - 
Σταθόπουλου, υπό άρθρο 874 αρ. 2 και 3, ΑΠ 630/1992 Ελλ∆νη 35.85, ΑΠ 1524/1991 
Ελλ∆νη 34.313, ΑΠ 1828/1988 ΕΕµπ∆ ΜΒ (1991).238, ΕφΑΘ 5514/2003 ∆ΕΕ 2003.1345, 
ΕφΑΘ 4164/1996 ∆ΕΕ 1997.183, ΕφΠειρ 701, ΠειρΝοµ 2001.453 
11  



και αφετέρου να µειώσει την οφειλή του. 

Αυτές µπορούν να λυθούν οριστικά, αν δεν έχει συµφωνηθεί από τους 

συµβαλλοµένους ο χρόνος λήξης τους, αυτοδίκαια µε το θάνατο ,την αφάνεια, 

την πτώχευση κ.λπ. ή κατόπιν καταγγελίας του ενός από τους 

συµβαλλοµένους, ο οποίος δικαιούται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 

112 παρ. 2 ΕισΝΑΚ και 44 του Ν∆ της 13.7/17.8.1923 «Περί ειδικών 

διατάξεων επί ανωνύµων εταιριών», να κλείσει οριστικά το λογαριασµό 

οποτεδήποτε το θελήσει, απευθυνόµενης αυτής στον αντισυµβαλλόµενο, που 

µπορεί να λάβει γνώση, οπότε το κατάλοιπο αυτού καθίσταται ληξιπρόθεσµο 

και απαιτητό12. 

Σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι είναι αδιάφορο αν κατά τη διάρκεια 

αυτού έλαβαν χώρα πράγµατι εκατέρωθεν αποστολές ή το ένα µόνον από τα 

µέρη προέβη σε τέτοιες, αφετέρου το αδιάθετο και ανεπιδίωκτο των επί 

µέρους απαιτήσεων που καταχωρούνται στο λογαριασµό, πράγµα που 

σηµαίνει απώλεια γι' αυτές της ατοµικότητας και µεταβολή τους σε στοιχεία 

χρεοπίστωσης ενός ενιαίου λογαριασµού, συγχώνευση τους σε µία, ώστε 

απαιτητό να είναι µόνο το κατάλοιπο, γεγονός το οποίο έχει σαν συνέπεια ότι 

πριν από το οριστικό ή προσωρινό κλείσιµο του λογαριασµού να µην είναι 

δυνατή η δικαστική επιδίωξη των επιµέρους απαιτήσεων13. 

Ως συνέπεια των άνωθεν, δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν συµβάσεις 

αλληλόχρεου λογαριασµού, όταν από τη φύση της, ο ένας από τους 

συµβαλλόµενους γίνετε πιστωτής και ο άλλος οφειλέτης, µάλιστα ο ένας από 

                                                 
12 ΕφΑθ 1236/2002 ΑρχΝ 2003,399 
13 ΑΠ 1524/1991 Ελλ∆νη 34. 313, ΑΠ 918/1988 ΕΕµπ∆ Μ'. 31, ΑΠ 434/1975, ΝοΒ 23.1227, 
ΕφΑΘ 4164/1996 ∆ΕΕ 1997, 183, ΕφΑΘ 1299/1989 Ελλ∆νη 31.873, ΕφΑΘ 10028/1987 
Ελλ∆νη 30.101, ΕφΑΘ 5367/1982 ΕΕµπ∆ ΛΓ΄ 535 ΕφΘεσ 394/1989 Ελλ∆νη 30.1006, 
Σπηλιόπουλο, Ερµ. ΑΚ, Εισ.Ν.112, αριθ. 16 επ 



τους δυο µπορεί να είναι µόνο οφειλέτης και ποτέ πιστωτής, δυνάµενος 

απλώς να εξοφλεί τµηµατικά το χρέος του, αντίστοιχη απαλλαγή από το οποίο 

επιφέρει κάθε µια τµηµατική καταβολή14.  

Σε µια τέτοια περίπτωση, ο τυχόν τηρούµενος από τον ένα 

συµβαλλόµενο λογαριασµός έχει τον χαρακτήρα απλού δοσοληπτικού 

λογαριασµού και όχι αλληλόχρεου µε την έννοια λογαριασµού.15.  

Με βάση τα προαναφερόµενα γίνετε κατανοητό ότι δεν είναι 

απαραίτητο να παρατίθενται στην αίτηση όλα τα εκατέρωθεν κονδύλια 

χρεοπιστώσεων, γιατί ο δικαστής δεν προβαίνει σε διάγνωση της κατάστασης, 

αλλά περιορίζεται να κρίνει αν η απαίτηση είναι νοµικά βάσιµη και αν 

αποδεικνύεται από τα έγγραφα το ζητούµενο κατάλοιπο οπότε αρκεί στο εν 

λόγω δικόγραφο να αναφέρεται ο χρόνος του κλεισίµατος του λογαριασµού 

και το ποσό της αναγνώρισης σύµφωνα µε τους όρους των άρθρων 873 έως 

875 του Α.Κ., όπως προαναφέρθηκε1617.  

Με βάση τα παραπάνω εάν ο οφειλέτης πριν από το οριστικό κλείσιµο 

του λογαριασµού αυτού εγγράφως υποσχέθηκε την παροχή του καταλοίπου ή 

µετά από οριστικό κλείσιµό του αναγνωριστεί το υπόλοιπο αυτό χρέος 

συνάπτεται κατά το άρθρο 874 ΑΚ αυτοτελής σύµβαση αφηρηµένης 

αναγνώρισης χρέους που δηµιουργεί χωριστή απαίτηση του δικαιούχου µε 

βάση την οποία µπορεί και να ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωµής, 

δεσµεύει δε και τον εγγυητή µέχρι του ανώτατου ορίου ευθύνης του που έχει 

                                                 
14 Λιακόπουλο, σε Γεωργιάδη – Σταθόπουλου.,(2004), ΑΚ υπό άρθρο 874, αριθ. 1, 2, 3, 
15 449 παρ.1 ΚΠολ∆., 52 του Ν∆ 3026/1954, 14 του Ν. 1599/1986 
16 ΑΠ 1227/1999 ΕΕΝ 1999.192 
17 ΕφΘεσ 773/1997 Ελλ∆νη 40.660 



τεθεί στη σύµβαση18.  

Άλλωστε, από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 847, 848 και 

851 του ΑΚ, αναφέρετε ότι, εκείνος που εγγυήθηκε για τον οφειλέτη θα 

καταβάλλει την απαίτηση του δανειστή, η οποία συνίσταται στο κατάλοιπο 

από τη λειτουργία σύµβασης πίστωσης µε ανοικτό λογαριασµό, ευθύνεται 

µέχρι του ποσού της κύριας οφειλής, ή του ποσού της πίστωσης, για το οποίο 

εγγυήθηκε και όχι για χρηµατικές απαιτήσεις που αναφέρονται σε άλλη 

µεταγενέστερη σύµβαση παροχής πιστώσεως προς τον οφειλέτη, την 

εκπλήρωση της οποίας αυτός δεν εγγυήθηκε, εκτός εάν η µεταγενέστερη 

σύµβαση δεν είναι αυτοτελής, αλλά πρόσθετη µε την οποία απλώς αυξάνεται 

το ποσό της αρχικής πίστωσης, χωρίς να επέρχεται άλλη µεταβολή19.  

Με βάση την αναγνώριση του τελικού υπολοίπου κάποιας περιόδου 

ισοδυναµεί και η πλασµατική αναγνώριση που επέρχεται σε εκτέλεση σχετικής 

έγκυρης συµφωνίας των διαδίκων µερών, µε την παρέλευση της προθεσµίας 

που θέτει η Τράπεζα στον πιστούχο, χωρίς ο τελευταίος να εκφράζει 

παρατηρήσεις κατά του γνωστοποιηµένου καταλοίπου20.  

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρ. 8 του Ν. 1083/80 «περί αγοράς και 

πωλήσεως συναλλάγµατος και ξένων τραπεζικών γραµµατίων», προστέθηκε 

το ακόλουθο εδάφιο: «Στον ειδικό λογαριασµό που προβλέπεται στα 

προηγούµενα εδάφια µπορούν να φέρονται εν όλο ή εν µέρει από της 

                                                 
18 ΑΠ 46/1984 ΝοΒ. 33.232, ΕφΑΘ 2206/1990 Ελλ∆νη 33.1223, ΕφΠειρ 599/1994 ΕΕµπ∆ 
1994.396, ΕφΛαρ 438/1994 Ελλ∆νη 36.409, ΕφΘεσ 3797/1990 Αρµ. ΜΕ 461 
19 ΑΠ 1524/1991 Ελλ∆νη 34.313, ΕφΑΘ 43/1999 ΝοΒ 47. 629, ΕφΑΘ 5820/1996 ∆ΕΕ 1998. 
375, ΕφΑΘ 7466/1988 Ελλ∆νη 30.147, ΕφΑΘ 388/1970 ΝοΒ 18.841, ΕφΘεσ 1397/1999 ∆ΕΕ 
1999.1154, Κιτσικόπουλος, άρθρο 292 παρ. 19 επ. Ράµµος Εγχειρίδιο Αστικού ∆ικαίου τ. β', 
παρ. 227, σελ. 926 
20 Ρόκκα Κ.,(1971), Λογαριασµός και αλληλόχρεος λογαριασµός, Μελέτες εµπορικού δικαίου 
II, 1971, σελ. 553 επ., Λιακόπουλο, παρατηρήσεις σε ΕΕµπ∆ ΛΘ' 238 επ., ιδία 240 και εκεί 
παραποµπές στη νοµολογία 



χρήσεως 1982 και οι τόκοι που καταβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος σε 

συνάλλαγµα κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις εισπράξεις της από τόκους σε 

συνάλλαγµα»21.  

Με βάση τον αρ 289/30-10-1980 απόφαση της Νοµισµατικής 

Επιτροπής, που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α 

269/27-11-1980) και έχει ισχύ κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Με την απόφαση 

αυτή ορίσθηκε ότι η Νοµισµατική Επιτροπή αποφάσισε «όπως καθορίσει ότι ο 

εκτοκισµός των οφειλοµένων στις τράπεζες και τους λοιπούς πιστωτικούς 

Οργανισµούς. 

 «Η σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού µπορεί να συνδυάζεται µε 

σύµβαση ανοίγµατος πίστωσης. Αν το άνοιγµα πίστωσης συνδυάζεται µε 

ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασµό, υπάρχουν δυο ευδιάκριτες µεταξύ τους 

συµβάσεις, δηλαδή η σύµβαση ανοίγµατος πίστωσης και η σύµβαση 

αλληλόχρεου λογαριασµού που ρυθµίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 361 

ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ και 669 ΕµπΝ. 

Το δικόγραφο της αγωγής που έχει αντικείµενο την πληρωµή του 

κατάλοιπου που προκύπτει από σύµβαση ανοίγµατος πίστωσης µε ανοικτό 

λογαριασµό, µετά το κλείσιµο του, πρέπει να αναφέρει τη σύµβαση, το χρόνο 

του κλεισίµατος του λογαριασµού και το ποσό της αναγνώρισης, όχι όµως και 

τα επιµέρους κονδύλια του λογαριασµού και τα ιδιαίτερα στοιχεία του22. 

 Για την ύπαρξη αλληλόχρεου λογαριασµού απαιτείται η σύµβαση, 

δυνάµει της οποίας δύο πρόσωπα, από τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι 

έµπορος συµφωνούν ότι τις εκατέρωθεν απαιτήσεις, από τις µεταξύ τους 

                                                 
21 Ν.1266/2/2.7.82. (ΦΕΚ 81 Α')  
22 ΑΠ 46/ 1984 ΕΕΝ 52, 78, 748/ 1976 ΝοΒ 25, 153).ΠΠρΒολ 259/86-ΕΕµπ∆ 39,237 



συναλλαγές, δεν θα επιδιώκουν ή διαθέτουν µεµονωµένα, αλλά θα τις φέρουν 

σε κοινό λογαριασµό προς το σκοπό κατά το κλείσιµο αυτού το κατάλοιπο να 

αποτελεί τη µοναδική µεταξύ τους απαίτηση. Αν το κατάλοιπο αναγνωρισθεί 

από τον αντισυµβαλλόµενο ρητά ή σιωπηρά, συνάπτεται κατά το άρθρο 874 

ΑΚ αυτοτελής σύµβαση αφηρηµένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους{ (ΑΠ 

631/ 75 ΝοΒ 24, 45, ΑΠ 394/74 ΝοΒ 22, 1377, ΑΠ 46/84 ΝοΒ 33,232, ΕφΑΘ 

9141/79 Αρµ 34, 126) . ΕφΑΘ 5936/87 -Ελ∆ 29, 344} 

 Για την ύπαρξη αλληλόχρεου λογαριασµού απαιτείται σύµβαση µε την 

οποία δυο πρόσωπα, από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι έµπορος 

συµφωνούν ότι οι απαιτήσεις που θα προκύπτουν εκατέρωθεν από τις 

συναλλαγές µεταξύ τους δεν θα επιδιώκονται ή διατίθενται µεµονωµένα, αλλά 

θα καταχωρούνται σε λογαριασµό υπό τη µορφή πιστοχρεώσεων και θα 

οφείλεται το µετά το οριστικό κλείσιµο κατάλοιπο. Κατά το άρθρο 112 παρ. 2 

ΕισΝΑΚ ο αλληλόχρεος λογαριασµός κλείνεται περιοδικώς κάθε εξάµηνο, 

εκτός αν συµφωνήθηκε το αντίθετο, αλλά όχι κατά διαστήµατα µικρότερα του 

τριµήνου. Καθένα από τα µέρη µπορεί οποτεδήποτε µε καταγγελία να 

θεωρήσει ότι ο λογαριασµός έκλεισε οριστικά, οπότε ο δικαιούχος του 

κατάλοιπου δικαιούται σε άµεση απαίτηση αυτού23.  

Το περιοδικό ή ενδιάµεσο κλείσιµο του αλληλόχρεου λογαριασµού δεν 

επιφέρει το πέρας της σύµβασης, ούτε δηµιουργεί απαίτηση για απόδοση του 

κατάλοιπου, το οποίο µόνο κατά το οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού γίνεται 

απαιτητό. Το κατάλοιπο όµως κάθε περιοδικού κλεισίµατος µπορεί ν' 

αναγνωρισθεί, οπότε, αν δεν συµφωνήθηκε άλλο, αποτελεί κονδύλιο της νέας 
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περιόδου και δεν απαιτείται νέα εκκαθάριση αυτού για την περίοδο που 

αφορά η αναγνώριση. Κάθε µέρος δικαιούται µε καταγγελία οποτεδήποτε να 

θεωρήσει οριστικά κλεισµένο το λογαριασµό, οπότε το κατάλοιπο είναι 

αµέσως απαιτητό. Η αγωγή που δεν εδράζεται στην αναγνώριση του 

κατάλοιπου είναι αόριστη όταν δεν αναφέρει λεπτοµερώς την κίνηση του 

λογαριασµού µε αναγραφή κάθε χρεοπιστωτικού κονδυλίου. {Εφθεσ 2193/87 -

ΕΕµπ∆ 39, 434, Αρµ 42, 437} 

Η αναγνώριση κατάλοιπου αλληλόχρεου λογαριασµού είναι δεσµευτική 

για την οµόρρυθµη εταιρία όταν οποιοσδήποτε από τους διαχειριστές - » 

αναγνωρίσει, εκτός αν συµφωνήθηκε άλλως και η διαφορετική αυτή συµφωνία 

υπάρχει στο καταστατικό της εταιρίας. Αν δεν υπάρχει τέτοια συµφωνία, η 

αναγνώριση του κατάλοιπου αλληλόχρεου λογαριασµού δεσµεύει την εταιρία, 

εφόσον έγινε και από ένα διαχειριστή της. {Εφθεσ 2113/87 -Αρµ 42,441} 

Από τη διάταξη του άρθρου 112 παρ. 2 ΕισΝΑΚ προκύπτει ότι το 

οριστικό κλείσιµο του αλληλόχρεου (ανοικτού) λογαριασµού µπορεί να γίνει 

οποτεδήποτε µε καταγγελία οποιουδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη. Σε 

περίπτωση αλληλο-εξάρτησης αλληλόχρεου λογαριασµού και σύµβασης 

παροχής πίστωσης από ανώνυµη τραπεζική εταιρία, η καταγγελία για το 

οριστικό κλείσιµο του αλληλόχρεου λογαριασµού µπορεί, σύµφωνα µε το 

άρθρο 47 παρ. 2 νδ 17-7/18.3. 1923 να γίνει όποτε το θελήσει η πιστώτρια 

Τράπεζα24.  

Μετά την αναγνώριση του καταλοίπου του λογαριασµού από την 

πρωτοφειλέτρια πιστούχο εταιρία, δεν µπορούν κατά νόµο να αµφισβητηθούν 
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31,1016, ΕρΘρ 206/1986 αδηµ 



απ' αυτήν ή από τους εγγυητές τα επιµέρους κονδύλια του αλληλόχρεου 

λογαριασµού, τα οποία µετά την αναγνώριση του καταλοίπου, αποβάλλουν 

την αυτοτέλεια τους και γίνονται στοιχεία του λογαριασµού, το δε κατάλοιπο 

που αναγνωρίσθηκε αποτελεί τη µοναδική πλέον απαίτηση του δικαιούχου25. 

 Αν ο οφειλέτης στη σύµβαση µε το δανειστή αφηρηµένα υποσχέθηκε 

πριν κλείσει ο λογαριασµός την παροχή του µέλλοντος να προκύψει κατά το 

κλείσιµο καταλοίπου ή αναγνώρισε, αφού έκλεισε ο λογαριασµός, το χρέος 

του για το κατάλοιπο, τότε σύµφωνα µε τα άρθρα 873 και 874 ΑΚ 

δηµιουργείται νέα ενοχή προς καταβολή του αυτού κατάλοιπου, ανεξάρτητα 

από τα κονδύλια του λογαριασµού, από τα οποία προέκυψε αυτό και την αιτία 

καθενός από αυτά .  

Είναι έγκυρη η ρήτρα στη σύµβαση παροχής µε ανοικτό λογαριασµό µε 

την οποία το κατά το οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού κατάλοιπο θα 

αποδεικνύεται µε την προσκοµιδή αποσπάσµατος των βιβλίων της 

πιστοδότριας Τράπεζας που θα εµφαίνει την κίνηση του λογαριασµού και το 

χρεωστικό υπόλοιπο . Η εγγύηση στην πίστωση για αλληλόχρεο λογαριασµό 

περιλαµβάνει και κάθε µέλλουσα αναγνώριση κατάλοιπου µέχρι του 

συµφωνηµένου ανώτατου ορίου ευθύνης του εγγυητή26. 

Ο οµόρρυθµος εταίρος που µετέχει σε οµόρρυθµη εταιρία που ασκεί 

εµπορία αποκτά την εµπορική ιδιότητα και εφόσον εγγυήθηκε την πληρωµή 

κατάλοιπου αλληλόχρεου λογαριασµού βάσει της οποίας εκδίδεται διαταγή 

πληρωµής µπορεί να πρόσωπο-κρατηθεί για την ικανοποίηση που 

                                                 
25 ΑΠ 1226/1982 ΕΕµπ∆ 34,591, ΕφΘρ 144/1984 ΕΕµπ∆ 36,72, ΕφΑΘ 3579/1982 ΕΕµπ∆ 
33, 539).ΠΠρΚαβ 209/87 -ΕΕµπ∆ 39,45 
26 ΕφΘεσ 51/87 -ΕΕµπ∆ 39, 438, Αρµ 42, 444 



επιδικάζεται µε τη διαταγή πληρωµής27. 

Σε περίπτωση πίστωσης µε αλληλόχρεο λογαριασµό µεταξύ της 

Εθνικής Τράπεζας και ιδιωτικής εταιρίας η διαφορά µεταξύ της εταιρίας και 

του ελληνικού δηµοσίου που αφορά τη βεβαίωση του κατάλοιπου του 

λογαριασµού στο ∆ηµόσιο Ταµείο και την έκδοση ατοµικής ειδοποίησης κατά 

της εταιρίας στηρίζεται στην προσβολή ιδιωτικού δικαιώµατος και εποµένως 

αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση της είναι τα πολιτικά δικαστήρια28. 

 Στον αλληλόχρεο λογαριασµό δεν αποτελούν ξένο πράγµα ούτε οι 

καταχωριζόµενες σ' αυτόν αξιώσεις, αφού αυτές χάνουν την αυτοτέλεια τους, 

ούτε το κατάλοιπο κατά του οφειλέτη, του οποίου ο αντισυµβαλλόµενος 

διατηρεί ενοχική απαίτηση»29. 

 

1.4 ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

Μετά το ν. 2076/1992 που ενσωµάτωσε ευρωπαϊκή οδηγία στην 

Ελληνική Τραπεζική νοµοθεσία για κατάργηση των προνοµίων της ΑΤΕ, στις  

διεθνείς συµβάσεις και στο Κοινοτικό δίκαιο. Αντισυνταγµατική η διάταξη του 

άρθρου 11 αν 4332/29, βάσει της οποίας επιτρέπεται η από την εκτέλεση  

προβολή αντιρρήσεων µόνο για απόσβεση της απαίτησης  και όχι για άλλο 

λόγο.  

Το χαρακτήρα συµβάσεως  αλληλόχρεου λογαριασµού έχει και η 

σύµβαση  παροχής πίστωσης µε ανοιχτό λογαριασµό στις τραπεζικές 

συναλλαγές, από την οποία οφείλεται, δια αποσβέσεως κατά τη διάρκεια  

                                                 
27 Εφθεσ 812/87 -Αρµ 42, 442, ΕφΘεσ 1298/ 87 -Αρµ 42, 443 
28 ΜΠρΙωαν 98/87 -Ελ∆ 29, 187 
29 ΑΠ (Βουλ) 918/88-ΝοΒ 36, 1258 



λειτουργίας του λογαριασµού των επιµέρους κονδυλίων χρεοπιστώσεων το 

κατά το κλείσιµο του λογαριασµού οριστικό κατάλοιπο30.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 4332/1929 «περί κυρώσεως 

της µεταξύ του ∆ηµοσίου και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος συµβάσεως περί 

συστάσεως και λειτουργίας της ΑΤΕ» όπως τροποποιήθηκε  µε το άρθρο 2 

του Ν. 5237/1931, διατηρήθηκε δε σε ισχύ µε το άρθρο 52 παρ. 4 

ΕισΝΚΠολ∆, ενόψει δε και του άρθρου 924 εδ. β ορίζεται ότι η αναγκαστική 

εκτέλεση επί ακινήτων  ενυπόθηκων ή µη των οφειλετών και συνυπόχρεων 

προς µια τράπεζα ενεργείται επί τη βάσει του δανειστικού εγγράφου ή 

οποιουδήποτε άλλου εγγράφου αποδεικτικού της απαιτήσεως, τα οποία 

αποτελούν τίτλο εκτελεστό, άνευ οποιασδήποτε  περιγραφής τύπο εκτέλεσης, 

αρχίζει δε µε επίδοση επιταγής προς πληρωµή, η οποία περιέχει περίληψη 

του εγγράφου  αυτού, µετά µνείας ιδίως του οφειλοµένου ποσού και της 

περιγραφής του ακινήτου, ενυπόθηκου ή µη, επιδιδόµενης στον συνοφειλέτη 

ή συνυπόχρεο ή τρίτο διακάτοχο.  

Συνηθισµένη µορφή αλληλόχρεου λογαριασµού στις τραπεζικές 

συναλλαγές αποτελεί η σύµβαση µεταξύ Τράπεζας και εµπόρου πελάτη της, 

µε την οποία η πρώτη αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει στο δεύτερο 

διαδοχικές πιστώσεις µέχρι ορισµένο ποσό και αυτός να παραδίδει στην 

Τράπεζα χρήµατα ή τίτλους και γενικά κάθε βέβαιη και εκκαθαρισµένη παροχή 

που εκφράζεται σε χρήµα και συµφωνείτε περαιτέρω ότι οι εκατέρωθεν 

παροχές καταχωρούνται σε ένα ή περισσότερα κονδύλια πιστώσεων και 

χρεώσεων και µετά το οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού και τον 

                                                 
30 Ρόκκα Κ.(1971), Λογαριασµός και αλληλόχρεος λογαριασµός, Μελέται εµπορικού δικαίου II, 
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συµψηφισµό των κονδυλίων χρεοπιστώσεων θα αποβαίνει δικαιούχος ο ένας 

ή ο άλλος πιστωτής ως προς το κατάλοιπο.  

Στη σύµβαση αυτή έχει εφαρµογή η διάταξη του άρθρου 112 ΕισΝΑΚ, 

κατά την οποία ο αλληλόχρεος ή ανοικτός λογαριασµός µπορεί να κλειστεί 

οριστικά σε κάθε χρόνο µε καταγγελία ενός από τους συµβαλλοµένους, οπότε 

ο δικαιούχος του καταλοίπου δικαιούται να το απαιτήσει αµέσως (ΕφΑθ 

2630/1990 Ελλ∆νη 31,1501, ΕφΑθ 7304/1985 Αρµ ΛΣΤ’,31).  

Κατά το άρθρο 281 του ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται, 

αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά 

ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος.  

 Σε σχέση µε το άρθρο 281 η ένσταση περί καταχρηστικής ασκήσεως 

δικαιώµατος δεν µπορεί να βρει έδαφος εφαρµογής στο δίκαιο των σηµάτων 

και της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας εν γένει, και για το λόγο ότι έτσι διασπάται η 

αρχή της προτεραιότητας και η δηµιουργία κινδύνου σύγχυσης αφορά και τα 

συµφέροντα των καταναλωτών και όχι µόνο το ιδιωτικό συµφέρον31. 

Για την πληρότητα της ένστασης που έχει έρεισµα την ανωτέρω 

διάταξη πρέπει να προτείνονται πραγµατικά περιστατικά που συγκροτούν την 

κατάχρηση, επιπρόσθετα να γίνεται επίκληση της κατάχρησης που προκύπτει 

από τα περιστατικά αυτά και να διατυπώνεται και αίτηµα απόρριψης της 

αγωγής και για την αιτία αυτή32.  

Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1, 2 και 3 εδ. ι του Ν 

1961/1991 «για την προστασία του καταναλωτή, που έχει εν προκειµένω 

εφαρµογή ως εκ του χρόνου κατάρτισης των επιδίκων συµβάσεων, 
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απαγορεύεται να χρησιµοποιηθούν σε µία σύµβαση µε καταναλωτή Γενικοί 

Όροι Συναλλαγών.  

Καταχρηστικός είναι κάθε όρος συναλλαγών ή συνδυασµός γενικών 

όρων συναλλαγών, που έχει ως αποτέλεσµα τη διατάραξη της ισορροπίας του 

συνόλου των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων σε βάρος 

του καταναλωτή. Τέτοιος καταχρηστικός όρος µεταξύ των άλλων είναι και 

αυτός µε τον οποίο δίνεται στον προµηθευτή το δικαίωµα να λύσει, να 

τροποποιήσει µονοµερώς τη σύµβαση χωρίς εύλογη αιτία.  

Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του ανωτέρω νόµου, 

προµηθευτής είναι κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δηµοσίου τοµέα ή 

οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης, που προµηθεύει κινητά ή ακίνητα 

πράγµατα ή παρέχει υπηρεσίες σε καταναλωτές κατά την άσκηση της 

επαγγελµατικής δραστηριότητάς του ή της κατά νόµο αρµοδιότητάς του33.  

Στο εδάφιο β αυτής της αποφάσεως αναφέρεται ότι ο λόγος εκδόσεως 

της είναι η αναγκαιότητα του εκτοκισµού των καθυστερούµενων τόκων ευθύς 

ως καταστούν απαιτητοί για την κάλυψη του αντιστοίχου εκτοκισµού των 

τόκων που οφείλουν οι τράπεζες στους καταθέτες τους και λοιπούς δανειστές 

τους.  

Στην έννοια των καταλλήλων µέτρων, που οφείλει να λάβει ο 

δανειστής, περιλαµβάνονται στην ουσία όλες εκείνες οι δικαστικές ή εξώδικες 

ενέργειες, οι οποίες κατά περίπτωση θα ήταν ικανές να εξασφαλίσουν το 

δανειστή απέναντι στον πρώτο-οφειλέτη.  

Η αδιαφορία ή η καθυστέρηση από µέρους του δανειστή λήψης 
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κατάλληλων µέτρων έναντι του πρώτο-οφειλέτη ενέχει το στοιχείο του 

πταίσµατος και της αντίστοιχης ευθύνης, που αντανακλάται στις σχέσεις του 

δανειστή µε τον εγγυητή. Η απαξιωτική συµπεριφορά του δανειστή καλύπτει 

όλο το φάσµα της έννοιας του πταίσµατος κατά το κοινό δίκαιο, δηλαδή τόσο 

τη βαριά ή ελαφριά αµέλεια, όσο και το δόλο, σύµφωνα µε τη διάταξη του 

άρθρου 330 εδ. β ΑΚ34.  

Η πταισµατική αυτή συµπεριφορά του δανειστή µπορεί να υλοποιηθεί 

µε πράξη ή παράλειψη. Κατά τη στοιχειοθέτηση του πταίσµατος πρέπει να 

συνεκτιµηθούν διάφοροι παράγοντες όπως το ύψος της οφειλής, η 

δυνατότητα προσδιορισµού και λογιστικής παρακολούθησης των 

λογαριασµών, το κατάλοιπο των οποίων συνιστά την οφειλή, η δυνατότητα 

του δανειστή να επιδιώξει δικαστικά την ικανοποίηση της απαιτήσεώς του, 

όπως η αναστολή των πληρωµών υπέρ του πρωτοφειλέτη, όταν συνιστά 

επιχείρηση χαρακτηριζόµενη ως «προβληµατική», υπαχθείσα σε ειδικό 

καθεστώς κατ’ άρθρο 7 του Ν 1386/1983, σύµφωνα µε τη διάταξη του ιδίου 

άρθρου του νόµου αυτού35. 

Η αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύδεται από την Τράπεζα ενεργείται 

βάσει του δανειστικού εγγράφου και αρχίζει µε επίδοση επιταγής προς 

πληρωµή. Στοιχεία που πρέπει να διαλαµβάνει η επιταγή, µε ποινή 

ακυρότητας, απαγγελλοµένης µε συνδροµή βλάβης. Εφαρµογή ειδικών 

προνοµιακών υπέρ διατάξεων του αν 4332/29 και συµπληρωµατικά των 

διατάξεων του από 17. 7/13.8.1923 νδ περί ανωνύµων εταιριών.  

                                                 
34 ΑΠ 1057/1990, ΑΠ 63/1997 Ελ∆ 39,101, ΕφΑθ 7384/2001 Ελ∆ 43,480, ΕφΠειρ 495/1994 
ΕΕµπ∆ 1995,42 και Σπυριδάκη, Ενοχικό ∆ίκαιο υπό το άρθρο 856 
35 Ρόκκα Κ. Λογαριασµός και αλληλόχρεος λογαριασµός, Μελέται εµπορικού δικαίου II, 1971. 
 



Η ευθύνη του εγγυητή πάντοτε περιορίζεται µέχρι το ποσό της αρχικής 

βασικής συµβάσεως, εκτός αν εγγυήθηκε για τις πρόσθετες συµβάσεις, οπότε 

ευθύνεται για τα ποσά αυτών.  

Περαιτέρω σε περίπτωση εγγυήσεως για την εξασφάλιση απαιτήσεων 

από σύµβαση παροχής τραπεζικής πιστώσεως µε ανοικτό λογαριασµό και 

αυξήσεως ακολούθως της πιστώσεως µε νέα σύµβαση που δεν καλύπτεται 

από την εγγύηση, ο εγγυητής ευθύνεται για το κατάλοιπο του νοµίµως 

κλεισθέντος λογαριασµού, παρά το ότι σε αυτόν εισήλθαν και µη 

ασφαλιζόµενες µε την εγγύησή του απαιτήσεις και είναι πιθανόν µε τις 

καταβολές του πρωτοφειλέτη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 

λογαριασµού να έχουν υπερκαλυφθεί οι ασφαλιζόµενες απαιτήσεις.  

Τούτο δε διότι ούτε η είσοδος στο λογαριασµό µη ασφαλιζοµένων µε 

την εγγύηση απαιτήσεων ούτε η τυχόν κατά τη λειτουργία του ισοσκέλιση του 

λογαριασµού επηρεάζουν την ευθύνη του εγγυητή, για το κατάλοιπο, εκτός αν 

η Τράπεζα τήρησε κατά τη συµφωνία των µερών χωριστά λογαριασµό για τις 

εγγυηµένες απαιτήσεις και χωριστά για τις µη εγγυηµένες, οπότε ο εγγυητής 

ευθύνεται µόνο για το κατάλοιπο του λογαριασµού, στον οποίο έχουν εισαχθεί 

οι καλυπτόµενες µε την εγγύησή του απαιτήσεις. 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Η σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού δεν έχει ρυθµιστεί νοµοθετικά 

και το µεγαλύτερο µέρος των ζητηµάτων που ανακύπτουν επιλύονται µε 

αναδροµή στους κανόνες λειτουργίας του που εθιµικά έχουν διαµορφωθεί., 

Κατεπέκταση το ζήτηµα διατηρήσεως των ασφαλειών δεν έχει τύχει ειδικής 

νοµοθετικής ρύθµισης. Το κενό αυτό που δηµιουργείται από τη µη ρύθµιση 

του ζητήµατος νοµοθετικά, αναγκαία επιχειρήθηκε να καλυφθεί µε προσφυγή 

στις κυριότερες θεωρίες που έχουν διατυπωθεί σχετικά µε τα αποτελέσµατα 

της εισόδου των απαιτήσεων στον αλληλόχρεο λογαριασµό. 

Σύµφωνα µε την κλασσική γαλλική θεωρία, την οποία απαρέγκλιτα 

ακολούθησε η ελληνική θεωρία και νοµολογία τουλάχιστον µέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του 1950, η λειτουργία του αλληλόχρεου λογαριασµού εµφανίζεται 

ως εξής: Η καταχώρηση των κατιδίαν απαιτήσεων στο λογαριασµό επιφέρει 

ανανέωση των απαιτήσεων αυτών ή κατά νεότερη άποψη εν δυνάµει 

ανανέωσή τους.  

Οι απαιτήσεις από την εγγραφή τους στον αλληλόχρεο αποβάλλουν το 

νοµικό τους χαρακτήρα και δεν αποτελούν ούτε προκαταβολές ούτε 

πληρωµές ούτε δόσεις αντί καταβολής, αλλά µετατρέπονται σε απλά 

χρεοπιστωτικά κονδύλια.  

Περαιτέρω αποβάλλουν την ατοµικότητά τους και αποτελούν καθόλη τη 

διάρκεια λειτουργίας του λογαριασµού µαζί µε τα υπόλοιπα κονδύλια ένα 

ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο, ώστε να µην µπορεί να αποσπαστεί κανένα από 

αυτά για να διατεθεί, να επιδιωχθεί ή να αποτελέσει αντικείµενο συµψηφισµού 

ή κατάσχεσης αυτοτελώς (αρχή του αδιαιρέτου).  



Τέλος, κατά το οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού, µε γενικό 

συµψηφισµό των κονδυλίων χρέωσης και πίστωσης, προκύπτει το τελικό 

κατάλοιπο ή υπόλοιπο, που µόνο αυτό µπορεί να επιδιωχθεί αυτοτελώς και το 

οποίο είναι αµέσως απαιτητό. 

Γρήγορα όµως έγινε αντιληπτό ότι η πιστή εφαρµογή της ανωτέρω 

θεωρίας οδηγούσε σε ανεπιεική και άδικα αποτελέσµατα τόσο για τους 

συµβαλλοµένους όσο και για τις εµπορικές συναλλαγές εν γένει. 

Συγκεκριµένα, ως µία από τις κυριότερες συνέπειες του ανανεωτικού 

αποτελέσµατος της εγγραφής των κατιδίαν απαιτήσεων στον αλληλόχρεο 

λογαριασµό θεωρείται και η απόσβεση των ασφαλειών που τις συνοδεύουν, 

εκτός βεβαίως αν ρητά συµφωνήθηκε η διατήρησή τους υπέρ του καταλοίπου. 

Η λύση αυτή, αν και συνεπής προς τις αρχές του κοινού δικαίου, δεν 

έγινε δεκτή ούτε από την επιστήµη ούτε από τη νοµολογία, που αναγκάστηκαν 

να υιοθετήσουν λιγότερο αυστηρές θέσεις, µεταξύ των οποίων και ότι το 

ανανεωτικό αποτέλεσµα της εισαγωγής µιας απαίτησης στο λογαριασµό είναι 

δυνατόν να αποφευχθεί µε τη συναγόµενη αντίθετη θέληση των 

συµβαλλοµένων.  

Αποτέλεσµα της προσπάθειας αυτής, της γαλλικής νοµολογίας κυρίως, 

ήταν η διατύπωση της αρχής της τεκµαιρόµενης βούλησης των µερών, 

σύµφωνα µε την οποία, οι ασφάλειες διατηρούνται υπέρ του καταλοίπου, 

ακόµα και αν τα συµβαλλόµενα µέρη δεν συµφώνησαν ρητά τη διατήρησή 

τους, αφού δεν θα µπορούσε σε καµία περίπτωση να αποδοθεί στους 

συµβαλλόµενους, κατ’ ερµηνεία της σύµβασης του αλληλόχρεου λογαριασµού 

και ενόψει και του σκοπού που αυτή εξυπηρετεί, πρόθεση απόσβεσης των 

ασφαλειών. 



Περαιτέρω, η γερµανική θεωρία δέχεται, όπως και η γαλλική, ότι 

σκοπός του αλληλόχρεου λογαριασµού είναι η εκκαθάριση των αµοιβαίων 

απαιτήσεων µε γενικό συµψηφισµό και η δηµιουργία απαίτησης επί του 

καταλοίπου, ακολουθεί όµως µία διαφορετική νοµική κατασκευή για να 

δικαιολογήσει τα αποτελέσµατα της καταχώρησης των απαιτήσεων στο 

λογαριασµό. 

 Ειδικότερα, σύµφωνα µε τη γερµανική θεωρία, µε την είσοδο των 

απαιτήσεων στον αλληλόχρεο, δεν επέρχεται η αυτόµατη ανανέωσή τους, 

αλλά αυτές διατηρούν την αιτία και το νοµικό τους χαρακτήρα, αποβάλλουν δε 

απλώς ορισµένες από τις ιδιότητές τους και κυρίως το διαθέσιµο και το 

αµέσως απαιτητό. 

Παρατηρούµε λοιπόν, ότι τόσο από τη γαλλική όσο και από τη 

γερµανική θεωρία γίνεται δεκτό ότι λαµβάνει χώρα ανανέωση, διαφέρει όµως 

µόνο το χρονικό σηµείο κατά το οποίο επέρχεται αυτή η ανανέωση, µε τη 

γαλλική θεωρία να υποστηρίζει ότι αυτό συµβαίνει κατά την είσοδο των 

απαιτήσεων στο λογαριασµό και τη γερµανική κατά την εκκαθάριση του 

λογαριασµού και την εξαγωγή του καταλοίπου. 

Κύρια συνέπεια αυτής της αντίληψης είναι ότι αξιώνεται κατάρτιση 

ιδιαίτερης σύµβασης µεταξύ των µερών για την αναγνώριση του καταλοίπου, 

η οποία στη Γερµανία θεωρείται αφηρηµένη αναγνώριση χρέους και 

συνεπάγεται απόσβεση των απαιτήσεων και ανανέωσή τους µε νέα αυτοτελή 

ενοχή, αυτή του καταλοίπου, µε αποτέλεσµα να επέρχεται η απώλεια των 

ασφαλειών που είχαν παρασχεθεί για τις διάφορες απαιτήσεις που εισήλθαν 

στο λογαριασµό. 



Ενώ όµως η εξελιγµένη γαλλική αντίληψη µέσω της νοµολογιακά 

διαπλασθείσας αρχής της τεκµαιρόµενης βούλησης των µερών κατόρθωσε να 

ξεπεράσει τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες στο ζήτηµα της διατήρησης των 

ασφαλειών, στη γερµανική θεωρία και πράξη, εξαιτίας του ανανεωτικού 

αποτελέσµατος της αναγνώρισης του καταλοίπου, εµφανίστηκαν σοβαρότατες 

περιπλοκές σχετικά µε τη διατήρηση των ασφαλειών και µάλιστα τόσο αυτών 

που συνοδεύουν τις απαιτήσεις που καταχωρήθηκαν στο λογαριασµό όσο και 

αυτών που παραχωρήθηκαν για χάρη του καταλοίπου36. 

 Τελικά τα εµπόδια παρακαµφτήκαν µέσω νοµοθετικής ρύθµισης του 

ζητήµατος µε τη διάταξη του άρθρου 356 του Γερµανικού Εµπορικού Κώδικα 

το οποίο προβλέπει ότι αν απαίτηση ασφαλισµένη µε ενέχυρο, εγγύηση ή 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο περιλήφθηκε στον αλληλόχρεο λογαριασµό, ο 

δανειστής δεν εµποδίζεται από την αναγνώριση του καταλοίπου να ζητήσει 

ικανοποίησή του από την ασφάλεια. 

Επιπλέον, προτάθηκε και µία τρίτη θεωρία, η καλούµενη θεωρία των 

διαδοχικών συµψηφισµών, η οποία ξεκινά από τελείως διαφορετικές 

παραδοχές από τις δύο προηγούµενες θεωρίες, επιχειρώντας να απλοποιήσει 

τον τρόπο απόσβεσης των εισερχόµενων στον αλληλόχρεο λογαριασµό 

απαιτήσεων.  

Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, ο συµψηφισµός των απαιτήσεων που 

εισέρχονται στον αλληλόχρεο γίνεται διαδοχικά µε κάθε µία αποστολή και όχι 

περιοδικά σε τακτά διαστήµατα, µε συνέπεια έτσι την άµεση και αντίστοιχη 

απόσβεση των αντίθετων απαιτήσεων, ώστε οι τελευταίες, ευθύς αµέσως 

                                                 
36 Κατσάνος ∆.,(2005),Η σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού , Θεσσαλονίκη, Σχολή Νοµικών 
Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών 



ύστερα από κάθε τέτοια εγγραφή, να ισούνται µε το υπόλοιπο µετά την 

αφαίρεση της χρηµατικής ποσότητας που αποσβέσθηκε. 

  Η θεωρία όµως αυτή επικρίθηκε έντονα καθώς, όπως εύστοχα 

επισηµάνθηκε, παραβλέπει τη σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού όπως την 

διέπλασε η εµπορική συνήθεια και τη µετατρέπει σε µία κοινή σύµβαση 

συµψηφισµού.  

Το µειονέκτηµα της θεωρίας των διαδοχικών συµψηφισµών είναι ότι 

αφενός δεν µπορεί να δικαιολογήσει νοµικά το αδιάθετο και µη απαιτητό των 

απαιτήσεων του αλληλόχρεου οι οποίες τυχόν δεν συµψηφίσθηκαν ελλείψει 

αντίθετων ισοδύναµων απαιτήσεων, αφετέρου οδηγεί αναπότρεπτα στην 

απώλεια των ασφαλειών, οι οποίες συνοδεύουν τις συµψηφιζόµενες 

απαιτήσεις. 

Οι παραπάνω θεωρίες δεν κατόρθωσαν να στηρίξουν την 

επιβαλλόµενη χάριν των συναλλαγών και της εµπορικής πίστης διατήρηση 

των ασφαλειών σε πειστικά επιχειρήµατα και κατέφυγαν σε νοµικές 

κατασκευές που κατακρίθηκαν ως αµφίβολης νοµικής ορθότητας και 

συνέπειας. Το πρόβληµα οφειλόταν κυρίως στο ότι όλες οι προσπάθειες που 

καταβλήθηκαν για τη θεωρητική θεµελίωση της διατήρησης των ασφαλειών 

επιστράτευσαν νοµικές έννοιες του ρωµαϊκού δικαίου για να εξηγήσουν τις 

βασικές αρχές λειτουργίας του αλληλόχρεου λογαριασµού, µιας σύµβασης µε 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γέννηµα της σύγχρονης οικονοµικής ζωής και των 

σύγχρονων συναλλαγών37. 

                                                 
37 Κατσάνος , ∆.,(2005),Η σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού , Θεσσαλονίκη, Σχολή 
Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

Η χρησιµοποιούµενη στις τραπεζικές συναλλαγές σύµβαση σε ότι 

αφορά τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων για αντιµετώπιση λειτουργικών 

τους εξόδων είναι η σύµβαση ανοίγµατος πιστώσεως ή  πιστώσεως µε 

τρέχοντα ή ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασµό. 

Περιεχόµενο της συµβάσεως αυτής είναι η δέσµευση της τράπεζας για 

παροχή πάσης φύσεως αµέσων ή εµµέσων πιστώσεων ( δάνεια, εγγυητικές 

επιστολές, ενέγγυες πιστώσεις)  ή πιστώσεων στον πιστολήπτη  πελάτη της, 

µέχρις ενός ορισµένου πιστωτικού (πιστοδοτικού) ορίου, οι οποίες όµως θα 

εξυπηρετούνται µε την τήρηση ενός ενιαίου λογαριασµού, του τρέχοντος ή 

ανοικτού ή αλληλόχρεου.  

Το άνοιγµα πιστώσεως αποτελεί σύµβαση πλαισίου και αιτία των 

επιµέρους πιστωτικών συµβάσεων, που συνάπτονται προς εκπλήρωσή της. 

Η σύµβαση αυτή δεσµεύει µεν την τράπεζα σε χορήγηση ύψους πίστωσης 

που θα επιλέξει ο πελάτης, δεν υποχρεώνει όµως, τον τελευταίο να κάνει 

οπωσδήποτε χρήση της ανοιχθείσης πιστώσεως38. 

Με αυτόν τον τρόπο, οι απαιτήσεις της τράπεζας από τις παρεχόµενες 

πιστώσεις και οι έναντι αυτών καταβολές  συµφωνούνται να αποτελούν 

χρεωστικά ή πιστωτικά κονδύλια του λογαριασµού χάνοντας την αυτοτέλειά 

τους, ώστε απαιτητό να είναι µόνο το υπόλοιπο, που θα προκύψει κατά το 

κλείσιµο του λογαριασµού, για το οποίο η τράπεζα επιφυλάσσει στον εαυτό 

της απεριόριστο δικαίωµα, δικαίωµα, δηλαδή, καταγγελίας της σύµβασης 

οποτεδήποτε. 

                                                 
38 Κατσάνος ∆.,(2005), Η σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού , Θεσσαλονίκη, Σχολή 
Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών,2005 



Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται επίσης η ενοποίηση και η 

απλούστευση των πιστωτικών ανοιγµάτων τους προς συγκεκριµένο πελάτη. 

Συνακόλουθα αποκτούν δυνατότητα έγκαιρης επόπτευσης της πιστοδοτικής 

τους θέσεως έναντι των πελατών τους ενώ διευκολύνονται στη λήψη και την 

αξιοποίηση των ληφθεισών ασφαλειών, αφού λαµβάνουν µία µόνο η οποία  

καλύπτει το ενιαίο µελλοντικό υπόλοιπο του λογαριασµού39. 

Ο πελάτης από τη µεριά του αποκτά εύκολη πρόσβαση σε κεφάλαια, 

των οποίων έχει ανάγκη, µε απλή αίτησή του προς την τράπεζα, η οποία δεν 

ακολουθεί τις χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης των χορηγήσεων για κάθε 

µεµονωµένο πιστωτικό αίτηµα, αφού οι διαδικασίες αυτές ακολουθήθηκαν 

εφάπαξ, κατά το άνοιγµα της πίστωσης, την υπογραφή δηλαδή της ως άνω 

σύµβασης για το µείζον πιστοδοτικό όριο. 

Ταυτόχρονα, ο πελάτης αποφεύγει, επίσης, τα έξοδα και την ανάλωση 

χρόνου για την παροχή µεµονωµένων ασφαλειών για τις επιµέρους 

πιστώσεις, αφού παρέχει µία ασφάλεια για τη συνολική µελλοντική οφειλή του, 

που θα αναδειχθεί ως οριστικό κατάλοιπο του τηρηθέντος λογαριασµού, κατά 

το κλείσιµό του, µε καταγγελία συνήθως της τράπεζας η σπανιότερα του ιδίου. 

 

3.1 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Το πρόβληµα της τύχης των ασφαλειών που, είτε συνοδεύουν 

µεµονωµένες απαιτήσεις που εντάσσονται στον αλληλόχρεο λογαριασµό, είτε 

παρέχονται υπέρ του τελικού καταλοίπου είναι από πιο δυσχερή του θεσµού. 

Οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται, όσον µεν αφορά στις ασφάλειες χάριν 
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µεµονωµένων απαιτήσεων, στον παρεπόµενο χαρακτήρα των ασφαλειών σε 

συνδυασµό προς τη λειτουργία απόσβεσης που επιτελεί η σύµβαση του 

αλληλόχρεου. ∆ηλαδή, ενώ οι ανάγκες του εµπορίου επιβάλλουν τη 

διατήρηση των ασφαλειών, ο παρεπόµενος χαρακτήρας αυτών και η έννοια 

της επερχόµενης απόσβεσης των κυρίων απαιτήσεων στη χοάνη του 

λογαριασµού αντιστρατεύονται τη διάσωση αυτή. 

Όσον δε αφορά στις ασφάλειες που παρέχονται υπέρ του τελικού 

καταλοίπου γεννώνται, ελλείψει νοµοθετικής ρύθµισης, δύο βασικά ζητήµατα 

σε σχέση µε την ευθύνη του εγγυητή: πρώτον, αν η αναγνώριση του 

καταλοίπου από τον πρωτοφειλέτη δεσµεύει και τον εγγυητή και, δεύτερον, η 

έκταση της ευθύνης του εγγυητή, όταν το κατάλοιπο προκύπτει από 

µεταγενέστερες της εγγύησης τροποποιητικές συµφωνίες µεταξύ πιστοδότη 

και πιστολήπτη. 

Και τα δύο νοµικά ζητήµατα έχουν τύχει επεξεργασίας και απόφανσης 

από τη θεωρία και νοµολογία µας, µε αποτέλεσµα να έχει αποκρυσταλλωθεί 

κρατούσα θέση, η οποία, πάντως, δεν είναι και άνευ ετέρου η ορθότερη. 

Σύµφωνα µε την κλασική αντίληψη της γαλλικής θεωρίας για τη 

λειτουργία και τα αποτελέσµατα του αλληλόχρεου, για καθεµιά απαίτηση που 

εισάγεται σε αυτόν, ως αναγκαία συνέπεια αυτής της ίδιας της εγγραφής που 

επιφέρει την ανανέωσή της και τη συγχώνευσή της µε κάθε άλλη 

προγενέστερη και µεταγενέστερή της, δεν ήταν δυνατόν παρά να γίνει 

αποδεκτή η αυτόµατη απόσβεση των διαφόρων ασφαλειών που έχουν 

χορηγηθεί για τη διασφάλιση υπέρ µεµονωµένων απαιτήσεων. 

Σύµφωνα µε  τη γερµανική θεωρία, η καταχώριση των απαιτήσεων δεν 



έχει τη δύναµη να εξαφανίζει εντελώς την ατοµικότητά τους, αλλά συνεπάγεται 

απώλεια ορισµένων και µόνον ιδιοτήτων τους, κατά βάση του διαθέσιµου και 

απαιτητού τους. 

Η γαλλική επιστηµονική άποψη είχε µεν το προσόν της συνέπειας 

προς τις αρχές του κοινού δικαίου, αντιστρατευόταν δε την ανάγκη 

διατήρησης των ασφαλειών.  

Επειδή, λοιπόν, έγινε από νωρίς αντιληπτή η ακαµψία της αυτή, η εκεί 

νοµολογία υποχρεώθηκε να συµβιβασθεί στην παραδοχή λιγότερων 

αυστηρών και περισσότερων ελαστικών θέσεων, αποφαινόµενη ότι η 

εισαγωγή µιας απαίτησης στον λογαριασµό δεν επιφέρει αναγκαία την 

ανανέωσή της, εκτός αν τούτο έχει συµφωνηθεί40. 

Η Σύµβαση Αλληλόχρεου Λογαριασµού. Ευθύνη εγγυητή αρχικής 

σύµβασης πίστωσης µε ανοικτό λογαριασµό επί µεταγενεστέρων συµβάσεων. 

Ευθύνη εγγυητή σε περίπτωση αύξησης της πίστωσης µε εισαγωγή νέων 

απαιτήσεων, µη καλυπτόµενων από την εγγύηση. Το δηµόσιο, παρέχον 

εγγύηση υπέρ εµπορικής τράπεζας για την εξόφληση βιοτεχνικού δανείου, 

υποκαθίσταται στα δικαιώµατά της κατά του πρωτοφειλέτη και του τρίτου 

εγγυητή, ως τρόπο είσπραξης οφειλής41. 

Συνηθισµένη µορφή αλληλόχρεου λογαριασµού στις τραπεζικές 

συναλλαγές αποτελεί η σύµβαση µεταξύ τράπεζας και εµπόρου πελάτη της, 

µε την οποία η πρώτη αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει στο δεύτερο 

διαδοχικές πιστώσεις µέχρι ορισµένο ποσό και αυτός να παραδίδει στην 
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Τράπεζα χρήµατα ή τίτλους και γενικά κάθε βέβαιη και εκκαθαρισµένη παροχή 

που εκφράζεται σε χρήµα και συµφωνείτε περαιτέρω ότι οι εκατέρωθεν 

παροχές καταχωρούνται σε ένα ή περισσότερα κονδύλια πιστώσεων και 

χρεώσεων και µετά το οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού και τον 

συµψηφισµό των κονδυλίων χρεοπιστώσεων θα αποβαίνει ο ένας ή ο άλλος 

πιστωτής ως προς το κατάλοιπο.  

 

3.2 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 

Ο πρώτος θεωρητικός διαξιφισµός που εκδηλώθηκε απτόταν του 

ζητήµατος διατήρησης των ασφαλειών σε περίπτωση αναγνώρισης του 

καταλοίπου, οφειλόταν δε αφενός στη σχετική αντίστιξη της γαλλικής προς τη 

γερµανική θεωρία και αφετέρου στην παρανόηση της διάταξης του ΑΚ 874. 

 

Πιο συγκεκριµένα, κατά την κλασική γαλλική θεωρία, η αναγνώριση του 

καταλοίπου επιτελεί µόνο βεβαιωτική λειτουργία, διότι µε αυτήν απλώς 

βεβαιώνεται το αποτέλεσµα που παρήχθη κατά τη λειτουργία του 

αλληλόχρεου και, ως εκ τούτου, κανένα ζήτηµα διατήρησης των ασφαλειών 

δεν τίθεται, είτε των χορηγηθέντων για µεµονωµένες απαιτήσεις είτε των 

χορηγηθέντων χάριν του καταλοίπου. Σύµφωνα µε τη γερµανική αντίληψη, η 

εκ του καταλοίπου απαίτηση δεν περιέχεται στη σύµβαση του αλληλόχρεου, 

αλλά σε άλλη ξεχωριστή από αυτήν, τη σύµβαση εξαγωγής του υπολοίπου, η 

οποία ιδρύει νέα, αυτοτελή και αφηρηµένη απαίτηση. 

  Κατά την άποψη αυτή, λοιπόν, αξιώνεται η σύναψη νέας και ιδιαίτερης 

σύµβασης αναγνώρισης του καταλοίπου, η οποία (αντίστοιχα µε την 



αφηρηµένη σύµβαση του ΑΚ 874) επιτελεί δηµιουργικό ρόλο, είτε υπό τη 

µορφή της ανανέωσης είτε υπό την παράλληλη συνύπαρξη και της σύµβασης 

αλληλόχρεου. Η αρχή της ανανέωσης αναφέρεται στον επαναπροσδιορισµό 

της σύµβασης µε νέα δεδοµένα και κανονισµούς για τη διασφάλιση των δυο 

συµβαλλόµενων µερών. 

Φυσική απόρροια της θεώρησης αυτής είναι ότι η συνεπαγόµενη 

δηµιουργικά αποτελέσµατα σύµβαση αναγνώρισης επιφέρει την απώλεια των 

ασφαλειών που είχαν παρασχεθεί είτε υπέρ µεµονωµένης απαίτησης 

(ασφάλειες που µέχρι το σηµείο αυτό είχαν διατηρηθεί βάσει της 

προρρηθείσας αρχής της µη απώλειας εξ ολοκλήρου της ατοµικότητας των 

απαιτήσεων του γερµανικού δικαίου) είτε υπέρ του καταλοίπου, εκτός αν είχε 

συµβατικά προβλεφθεί η ισχύς των ασφαλειών και στη δεύτερη δηµιουργική 

σύµβαση. Βέβαια, τα προσκόµµατα που δηµιούργησαν οι εν λόγω θεωρίες 

στη διάσωση των ασφαλειών ατόνησαν, στη µεν Γαλλία µε τη διαπλαστική 

προσπάθεια της εκεί νοµολογίας (θεωρία της τεκµαιρόµενης βούλησης και της 

µη ύπαρξης ανανέωσης), στη δε Γερµανία µε νοµοθετική παρέµβαση. Ωστόσο 

η επιστηµονική αυτή διένεξη µεταφέρθηκε και στη χώρα µας, όπου το ζήτηµα 

περιπλέχθηκε και λόγω του εθιµικού χαρακτήρα του θεσµού και εξαιτίας της 

παρανόησης της ρυθµιστικής εµβέλειας της ΑΚ 874. 

Μολονότι, λοιπόν, η ρύθµιση του ΑΚ 874 διευκόλυνε την κατάρτιση της 

σύµβασης , δεν ήταν λίγοι οι συγγραφείς που, ορµώµενοι και από τη 

διατυπωθείσα ήδη γερµανική δηµιουργική θεωρία, υποστήριξαν ότι, εφόσον 

τέτοια αναγνώριση του υπολοίπου λάβει χώρα, συνιστά δηµιουργική 

σύµβαση, η οποία είτε ανανεώνει την ενοχή είτε αποτελεί νέα σύµβαση, 



ισχύουσα παράλληλα µε την πρώτη42. 

 

3.3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΥ  

   Ο Ανατοκισµός είναι ο τόκος των τόκων, η κεφαλαιοποίηση δηλαδή 

των καθυστερούµενων43.Στην πραγµατικότητα το πρόβληµα ανακύπτει όταν 

οι τόκοι, τους οποίους αποφέρει το κεφάλαιο, αποφέρουν µε τη σειρά τους και 

αυτοί τόκο, όταν δηλαδή ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει τόκο και για 

τους οφειλόµενους τόκους που δεν έχουν ακόµα καταβληθεί στο δανειστή44 .Ο 

τραπεζικός ανατοκισµός αφορά σε τόκους που οφείλονται σε τράπεζες ή από 

τράπεζες  στα πλαίσια διεξαγωγής  των τραπεζικών εργασιών45 . 

 Το ζήτηµα του ανατοκισµού έχει ρυθµιστεί από ποικίλες διατάξεις κατά 

καιρούς. Αρχικά ρυθµιζόταν κατά αποκλειστικότητα από τον Αστικό Κώδικα 

τόσο ο τραπεζικός όσο και ο εξωτραπεζικός ανατοκισµός. Στη συνέχεια το 

θέµα αντιµετωπίστηκε µε απόφαση της Νοµισµατικής Επιτροπής κατ’ 

εξουσιοδότηση νόµου, η οποία όµως δηµιούργησε σωρεία προβληµάτων. 

Τελικά ο ν. 2601/98 «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονοµική και 

περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» µε τις µεταγενέστερες 

µεταρρυθµίσεις του είναι αυτός που διέπει σήµερα το θέµα του ανατοκισµού46. 

 Βασική προϋπόθεση σε σχέση µε τον ανατοκισµό, η οποία 

προσδιορίζει και την έννοια αλλά και την ουσία του  αποτελεί η απαίτηση σε 

σχέση µε τους ληξιπρόθεσµους τόκους. Σε περίπτωση που θα υπάρξει 
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συµφωνία ανατοκισµού σε µικρότερα του έτους χρονικά διαστήµατα οι 

περιπτώσεις που µπορούν να αναπτυχθούν είναι δυο, είτε από τη µια να 

υπάρξει εναρµόνιση, είτε από την άλλη να καθοριστούν µεγαλύτερα 

διαστήµατα47.  

 Στη περίπτωση που δεν έχει προσδιοριστεί ο χρόνος βάση του οποίου 

οι τόκοι µπορούν να είναι απαιτητοί, ο ορισµός γίνεται είτε βάση συµφωνίας 

είτε βάση χρονικής συχνότητας του ανατοκισµού.. Ο ανατοκισµός τέλος 

υπολογίζεται καθ’ όλο το διάστηµα καθυστερήσεως πληρωµής των εν 

καθυστερήσει τόκων µέχρι και την εξόφλησή τους, δηλαδή και µετά την 

έκδοση διαταγής πληρωµής ή δικαστικής απόφασης.   

 Στη περίπτωση που η απαίτηση της τράπεζας για ανατοκισµό 

στηρίζεται σε συµφωνία, θα πρέπει στην αγωγή ν’ αναφέρεται συγκεκριµένα η 

συµφωνία αυτή και το σχετικό αίτηµα.  

 Το αίτηµα δεν είναι η κεφαλαιοποίηση των οφειλόµενων και 

καθυστερούµενων τόκων τουλάχιστον ενός έτους ή εξαµήνου, ώστε στη 

συνέχεια να παράγουν και αυτοί τόκο, αλλά η καταψήφιση του εναγόµενου 

στην πληρωµή των καθυστερούµενων τόκων εντόκως από την επίδοση της 

αγωγής έως την εξόφληση. Η δικαστική απόφαση θα πρέπει να επιδικάζει 

ρητά τους τόκους επί των τόκων προσδιορίζοντας το επιτόκιο και τη 

συχνότητα ανατοκισµού. 

 Η νέα ρύθµιση για τον τραπεζικό ανατοκισµό περιέχει σήµερα το άρθρο 

12 του ν. 2601/1998 «ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονοµική και 

περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις», όπως έχει πλαισιωθεί 
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και περαιτέρω τροποποιηθεί από τα άρθρα 30 του ν. 2789/2000 και 42 του ν. 

2912/2001.  

 Σε σχέση µε το χρονικό διάστηµα του ανατοκισµού, είναι βέβαια 

φανερό ότι δεν µπορεί να υπολογίζεται σε ηµερήσια βάση, γιατί κάτι τέτοιο θα 

υπερχρέωνε τον οφειλέτη. Η ελευθερία του καθορισµού της συχνότητας του 

ανατοκισµού περιορίζεται µε βάση τις αρχές της καλής πίστης, των χρηστών 

ηθών και της µη καταχρηστικής άσκησης δικαιώµατος48.  

 Πέρα όµως από τις γενικές αρχές, το αρ. 12 παρ. 1 ορίζει για τις 

συµβάσεις δανείων, ότι εφόσον υπάρχει συµφωνία των µερών, ο ανατοκισµός 

είναι τουλάχιστον εξάµηνος, µε την έννοια ότι δεν µπορεί να συµφωνείτε για 

µικρότερα χρονικά διαστήµατα. Αν τέτοια συµφωνία εκλείπει, ισχύουν όσα 

ορίζουν τα άρθρα 296 Α.Κ. και 110 και 111 ΕισΝΑΚ. δηλαδή ο εξάµηνος κατά 

βάση ανατοκισµός. 

 Σε σχέση µε τις συµβάσεις αλληλόχρεου λογαριασµού θα πρέπει 

καταρχάς να επισηµανθεί ότι οι απαιτήσεις από τόκους εισέρχονται στον 

τρέχοντα λογαριασµό χάνοντας την αυτοτέλειά τους και κεφαλαιοποιούνται 

και ανατοκίζονται σύµφωνα µε το αρ. 112 ΕισΝΑΚ. Aυτό σηµαίνει ότι, 

εφόσον δεν προβλέπεται κάτι άλλο στη σύµβαση, ο λογαριασµός κλείνει 

περιοδικά και οι τόκοι ανατοκίζονται ανά εξάµηνο.  

 Το επιτόκιο στον ανατοκισµό προσδιορίζεται από τα µέρη. Όταν η 

κεφαλαιοποίηση των τόκων υλοποιείται µε το συνυπολογισµό τους στο 

αρχικό κεφάλαιο, τότε ταυτίζεται µε το επιτόκιο µε το οποίο υπολογίζονται 

οι οφειλόµενοι τόκοι επί του συγκεκριµένου κεφαλαίου. Όταν όµως τηρείται 
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ξεχωριστός λογαριασµός τόκων, τότε είναι δυνατόν να συµφωνηθεί 

διαφορετικό ύψος επιτοκίου ανατοκισµού. 

 Αν τα µέρη παρέλειψαν να προσδιορίσουν το επιτόκιο του ανατοκισµού 

και δεν έχει ανατεθεί η άρση της αοριστίας της παροχής στην τράπεζα, το 

επιτόκιο είναι το ίδιο µε το επιτόκιο που υπολογίστηκαν οι ανατοκιζόµενοι 

τόκοι. 
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