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ΘΕΜΑ:  Κοινοποίηση των διατάξεων των περιπτώσεων 8
α
 & 8β της υποπαραγράφου 

Δ.1 (τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 356/1974-Κ.Ε.Δ.Ε.) της παραγράφου Δ (ρυθμίσεις 

θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών) του Μέρους Β΄ του άρθρου 2 του ν. 

4336/2015 (ΦΕΚ. 94
Α
’/14-08-2015). 

 

 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των περιπτώσεων 8
α
 & 8β της υποπαραγράφου Δ.1 

(τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 356/1974-Κ.Ε.Δ.Ε.) της παραγράφου Δ (ρυθμίσεις 

θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών) του Μέρους Β΄ του άρθρου 2 του ν. 

4336/2015: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 

Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 

της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ. 94
Α
’/14-08-2015), με τις οποίες επήλθαν 

τροποποιήσεις στο άρθρο 31 του Κ.Ε.Δ.Ε. και συγκεκριμένα: 

α) μειώθηκε το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών 

βοηθημάτων των οφειλετών του Δημοσίου από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ σε χίλια 

(1.000) ευρώ, ενώ για ποσά άνω των χιλίων (1.000) ευρώ έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ 

επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ½ αυτών και τέλος για ποσά άνω των χιλίων πεντακοσίων 

(1.500) ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος των χιλίων 
πεντακοσίων (1.500) ευρώ ποσού και 

β) μειώθηκε το ακατάσχετο ποσό στις καταθέσεις φυσικών προσώπων σε πιστωτικά 

ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό και σε ένα μόνο πιστωτικό 

ίδρυμα  από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ σε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) ευρώ 

μηνιαίως, 
για ενημέρωσή σας και ενιαία εφαρμογή αυτών.   

Ειδικότερα: 

1) Με την περίπτωση 8
α
 της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ του Μέρους Β΄ του 

άρθρου 2 του ν. 4336/2015 αντικαθίσταται η περίπτωση ε’ της πρώτης παραγράφου του 

άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) και εξαιρούνται της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων οι 

απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις καθώς και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα που 

καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των 

υποχρεωτικών εισφορών, είναι μικρότερο από χίλια (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που 

υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του ½ 

του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων 

πεντακοσίων (1.500) ευρώ, ενώ για ποσά άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ 

επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων 

πεντακοσίων (1.500) ευρώ.  Η διάταξη εφαρμόζεται τόσο στις κατασχέσεις που επιβάλλονται 

μετά την έναρξη ισχύος της (δηλ. από 19-08-2015), ανεξάρτητα από το χρόνο γένεσης των 
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απαιτήσεων του Δημοσίου καθώς και στις ήδη επιβληθείσες ενεργείς κατασχέσεις για τις 

απαιτήσεις (από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα) του οφειλέτη 

έναντι του τρίτου που γεννώνται από την έναρξη ισχύος της (δηλαδή κατασχέσεις για τις 

οποίες ο τρίτος έχει προβεί σε θετική δήλωση και υφίστανται αποδοτέα από αυτόν ποσά στο 

Δημόσιο με βάση τις προγενέστερες διατάξεις).  

 Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των υποχρεωτικών εισφορών εμπίπτουν οι 

υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές και τυχόν υποχρεωτικές κρατήσεις που επιβάλλονται 

με νόμο, όπως είναι οι υποχρεωτικές κρατήσεις του άρθρου 38 του ν. 3986/2011, ενώ δεν 

εμπίπτουν ο παρακρατούμενος Φ.Μ.Υ., το παρακρατούμενο ποσό έναντι της ειδικής 

εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 καθώς και τυχόν παρακρατήσεις από 

δάνεια. 

 Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει σύνταξη, 

μισθό ή ασφαλιστικό βοήθημα από δύο ή περισσότερους φορείς, για την επιβολή της 

κατάσχεσης κατά τα ρητώς αναφερόμενα στην ως άνω διάταξη νόμου λαμβάνεται υπόψη το 

συνολικό ποσό αυτών.  Για τις κατασχέσεις που θα επιβληθούν μετά την έναρξη ισχύος της 

παραπάνω διάταξης, θα πρέπει στο κατασχετήριο να προσδιορίζεται το ακριβές ποσό που 

κατάσχεται (όχι ποσοστό), ώστε να εφαρμόζονται οι περιορισμοί που τίθενται στον νόμο, 

δηλαδή το συνολικό ποσό που απομένει στον οφειλέτη να μην είναι μικρότερο από τα 

ανωτέρω ρητά καθορισθέντα όρια. 

2) Με την περίπτωση 8
β
 της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ του Μέρους Β’ του 

άρθρου 2 του ν. 4336/2015 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 

31 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) και μειώνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων σε πιστωτικά 

ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό από τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ σε χίλια 

διακόσια πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο 

πιστωτικό ίδρυμα.  

 Υπενθυμίζεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν γνωστοποιήσει τον 

μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό τους στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής 

Διοίκησης, απαιτείται για την εφαρμογή της διάταξης αυτής η υποβολή ηλεκτρονικής 

δήλωσης, με την οποία θα γνωστοποιείται ο μοναδικός ακατάσχετος τραπεζικός 

λογαριασμός.  Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, 

συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων θα πρέπει να γνωστοποιηθεί αποκλειστικά και 

μόνο ο λογαριασμός αυτός (άρθρο 31 παρ. 2 εδάφια δεύτερο & τρίτο του Κ.Ε.Δ.Ε., σχετ. και 

η ΠΟΛ. 1109/14-04-2014).   

 Οι πιο πάνω διατάξεις των περιπτώσεων 8
α
 & 8β της υποπαραγράφου Δ.1 της 

παραγράφου Δ του Μέρους Β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ. 94
Α
’/14-08-2015) 

ισχύουν σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του ίδιου νόμου από 19-08-2015. 
 

      Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

         ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 

Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Όλες οι Δ.Ο.Υ., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. 

2. Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης. 

3. Όλα τα Τελωνεία και τα Τοπικά Γραφεία αυτών. 

4. Όλες οι Φορολογικές Περιφέρειες. 

5. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές)-Τμήμα:Β’. 

6. Ελληνική Ένωση Τραπεζών. 
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7. Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών. 

 

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Αποδέκτες πινάκων Α’, Γ’ (εκτός των Δ.Ο.Υ., των Τελωνείων και των Τοπικών 

Τελωνειακών Γραφείων αυτών), Η’, Θ’ (όλα τα Υπουργεία του πίνακα για 

ενημέρωση των εποπτευομένων από αυτά φορέων), ΙΒ’ (αριθμοί 11-16) & ΙΘ’.    

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο κ. Υπουργού. 

2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού. 

3. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων. 

4. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών. 

5. Δ/νση Εισπράξεων-Τμήματα: Α,Β,Γ,Δ,Ε, Γραμματεία, Κλιμάκιο στο ΚΕΠΥΟ. 

 

Στην ταχυδρομική αποστολή θα επισυναφθεί το κείμενο των διατάξεων των 

περιπτώσεων 8
α
 & 8β της υποπαραγράφου Δ.1 (τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 

356/1974-Κ.Ε.Δ.Ε.) της παραγράφου Δ (ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Οικονομικών) του άρθρου 2 του Μέρους Β΄ του ν. 4336/2015: 

«Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης 

από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της 

Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ. 94
Α
’/14-08-2015). 

 

-Συνημμένα:  τέσσερις (4) σελίδες. 
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