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Αθήνα,  5 -6 -2013 
Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/163/5/Φ.Ν.433 
 

           
ΠΡΟΣ: 

 
Όλες τις Δ/νσεις, ΕΥΔΕ & 
Ανεξάρτητα τμήματα της ΓΓΔΕ & 
ΓΓΣΔΕ 
Τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτείας 
ΓΓΔΕ & ΓΓΣΔΕ 
  

 
     
Θέμα : Ενημέρωση για  τις αλλαγές του άρθρου 95 του ν.2362/1995 « Περί 

Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» που 

επήλθαν με το άρθρο 28 του ν.4151/2013. 

. 

             Σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 28 του ν.4151/2013 (Α΄103): «Ρυθμίσεις για 

την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και 

λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών»  επήλθαν σημαντικές 

τροποποιήσεις στο άρθρο 95 του ν. 2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού που αφορά 

την κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου, ως προς τη νόμιμη κοινοποίηση 

του κατασχετηρίου και του περιεχομένου αυτού και ως προς την αρμοδιότητα του 

προσώπου για την υποβολή της δήλωσης του Δημοσίου.   

Ειδικότερα:  

 Στην παράγραφο 4 του άρθρου 28 του ν. 4151/29-4-2013(Α΄103) ορίζονται τα εξής: 

«4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 95 του ν. 2362/1995 αντικαθίστανται ως 

ακολούθως: 

«1.  Η κατάσχεση χρηματικής απαιτήσεως εις χείρας του Δημοσίου,  ως τρίτου,  

γίνεται, τηρουμένων και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων, οι οποίες 
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προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με κοινοποίηση του κατασχετηρίου 

σωρευτικώς: 

α) στην αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου 

υπηρεσία ή στην οικεία χρηματική διαχείριση, 

β) στις αρμόδιες για τη φορολογία τόσο του καθ’ ου η κατάσχεση, όσο και του 

κατασχόντος, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. 

2. Στο κατασχετήριο εις χείρας του Δημοσίου, πρέπει αναγκαίως να αναφέρεται 

σαφώς η ακριβής αιτία της οφειλής του Δημοσίου, το πρόσωπο του δικαιούχου της 

σχετικής απαιτήσεως με την ακριβή διεύθυνσή του και το ποσό αυτής, καθώς και ο 

αριθμός φορολογικού μητρώου τόσο του κατασχόντος, όσο και του καθ’ ου η 

κατάσχεση. 

3.α. Η κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου ολοκληρώνεται μόνο από της 

ημερομηνίας κοινοποιήσεως του κατασχετηρίου στην, κατά την παράγραφο 1 του 

παρόντος, αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου 

υπηρεσία, η οποία όμως, για να είναι έγκυρη, πρέπει αναγκαίως αφενός μεν να γίνει 

χρονικά τελευταία από τις αναφερόμενες στην ίδια παράγραφο λοιπές κοινοποιήσεις 

και αφετέρου να συνοδεύεται από νόμιμα υπό αρμοδίου δικαστικού επιμελητή 

επικυρωμένα αντίγραφα των επιδοτηρίων όλων των κατά τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου αναγκαίων προηγουμένων εγκύρων επιδόσεων του κατασχετηρίου αυτού 

στις ανωτέρω Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη 

κοινοποίηση του κατασχετηρίου στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 5 του 

διατάγματος της 26.6/10.7.1944 «περί δικών του Δημοσίου»). 

β. Η προθεσμία υποβολής της, κατ’ άρθρο 985 παραγράφου 1 του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας, δηλώσεως του Δημοσίου, ως τρίτου, είναι 30 ημέρες και αρχίζει από την 

επομένη της επιδόσεως του κατασχετηρίου στην αρμόδια για την πληρωμή της 

συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου υπηρεσία, ο προϊστάμενος της οποίας είναι 

αρμόδιος για την υποβολή της ανωτέρω δηλώσεως στη γραμματεία του 

ειρηνοδικείου του τόπου όπου εδρεύει η υπηρεσία.» 

Με βάση τα παραπάνω τροποποιείται αντίστοιχα η ενημέρωση που έγινε με την 
εγκύκλιο 17/2012 με αρ.πρ. Δ17γ/173/7/Φ.Ν.433 (ΑΔΑ: Β4ΛΑ1-Ξ5Λ). 
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Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την εφαρμογή 

της και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ggde.gr της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και 

στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» για ενημέρωση παντός 

ενδιαφερομένου. 

 

Κοινοποίηση:                                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
1. Γραφείο Αν Υπουργού ΥΠ.ΥΜΕ.ΔΙ                     
2. Γραφείο  Γεν. Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε.  
3. Γραφείο  Γεν. Δ/ντών της Γ.Γ.Δ.Ε                                         Σ.ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 
4. Γραφείο  Νομ.Συμβ./ΓΓΔΕ                                             
5. Δ/νση Πληροφορικής 
   (και σε ψηφιακή μορφή 
    για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα)   
7. Δ/νση Δ17 (6)                                             
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