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                               ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 
   
  Αθήνα,              11/5/2009 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  Αρ.Πρωτ.    2/32704/0022 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου   
    ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών 
Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37   
  101 65 – Αθήνα   
Τηλέφωνο : 33 38 402 – 404   
Α΄ ΤΜΗΜΑ  33 38 478 , 218 

33 38 422  
  

Β΄ ΤΜΗΜΑ  33 38 391, 392 
33 38 477, 474 

  

  33 38 418, 419,  
33 38 227  

  

Γ΄ ΤΜΗΜΑ  33 38 350, 351 
33 38 237 

  

 
 
ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής 

έτους 2009». 
 
 Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 2/32449/0022/7-5-2009 (ΦΕΚ Β΄/860/7-5-
2009) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία 
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 
3758/2009 (ΦΕΚ Α΄ 68), με θέμα «Χορήγηση εφάπαξ ποσού έκτακτης 
οικονομικής παροχής για το έτος 2009», για ενημέρωση και εφαρμογή. 

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων της 
κοινοποιούμενης απόφασης , κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν τα εξής : 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου και νόμου, 
δικαιούχοι του προβλεπόμενου ποσού είναι οι λειτουργοί και 
υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μόνιμοι ή με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και τα μόνιμα 
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος. Η ανωτέρω 
προβλεπόμενη έκτακτη παροχή δεν χορηγείται σε δικαστικούς 
λειτουργούς, Βουλευτές, στο κύριο προσωπικό του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και στους γιατρούς του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). 

             Επισημαίνεται ότι, όσοι υπάλληλοι έχουν αποχωρήσει από την 
Υπηρεσία, από 1-1-2009 μέχρι 4-5-2009, λόγω συνταξιοδότησης, θα 
λάβουν το εφάπαξ ποσό με τη σύνταξή τους. Όσοι αποχωρήσουν λόγω 
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συνταξιοδότησης από 5-5-2009 και εφεξής θα λάβουν το ανωτέρω ποσό 
με τις αποδοχές ενέργειας. 
2. Για τη χορήγηση στους ανωτέρω του εφάπαξ ποσού της έκτακτης 

οικονομικής παροχής πρέπει, με ευθύνη των οικείων εκκαθαριστών, να 
υπολογισθεί το ύψος των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, που 
καταβάλλονταν την 31-12-2008, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτές 
η οικογενειακή παροχή. Επισημαίνεται ότι στην έννοια των συνολικών 
μηνιαίων αποδοχών περιλαμβάνονται όλα ανεξαιρέτως τα επιδόματα 
που λαμβάνουν οι υπάλληλοι είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
είτε από πρώην ειδικούς λογαριασμούς, είτε χαρακτηρίζονται ως 
επιδόματα προσέλκυσης ή παραγωγικότητας, είτε ως έξοδα κίνησης, 
όπως στην περίπτωση των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Είναι 
σαφές τόσο από τις διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόμου, όσο και από 
τα οριζόμενα στην κοινοποιούμενη απόφαση ότι από τον υπολογισμό 
των αποδοχών εξαιρείται μόνο η οικογενειακή παροχή που τυχόν 
καταβάλλεται στους υπαλλήλους. Επίσης, εξαιρούνται αποζημιώσεις 
που καταβάλλονται για υπερωριακή απασχόληση ή από συμμετοχή σε 
συλλογικά όργανα.  

          Το εφάπαξ ποσό της έκτακτης οικονομικής παροχής    
διαμορφώνεται ως εξής : 
  α) Για σύνολο μηνιαίων αποδοχών μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ 
(1500 €), ποσό πεντακοσίων ευρώ (500 €). 

    β) Για σύνολο μηνιαίων αποδοχών από χίλια πεντακόσια ένα ευρώ 
(1501 €) μέχρι χίλια επτακόσια ευρώ (1700 €), ποσό τριακοσίων ευρώ 
(300 €).  

                Για τον υπολογισμό των ανωτέρω αποδοχών τα ποσά θα 
στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. 

3.  Τα ανωτέρω ποσά θα χορηγηθούν στο τέλος Μαΐου, με την καταβολή 
του μισθού του α΄ δεκαπενθημέρου Ιουνίου με μισθοδοτική κατάσταση. 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ποσά δεν υπόκεινται σε κράτηση, τέλος 
ή φόρο εισοδήματος.  

4.   Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0568 του κρατικού 
προϋπολογισμού και τον ΚΑΕ  0292 των ΝΠΔΔ. 

 
      5.   Το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της παραγράφου Α.3 
του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003, που αναπροσαρμόζεται από 1-1-
2009, σύμφωνα με το ποσοστό του πληθωρισμού του προηγούμενου 
έτους (4,2%), ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ 
και ενενήντα ένα λεπτών (355,91 €). 

 
       Επισημαίνεται ότι η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα    του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (www.mof-glk.gr). 

 
                                                              Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
                                                                          & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ         

Ν. ΛΕΓΚΑΣ 
 
     Ακριβές Αντίγραφο 
    Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης α.α. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
Α. Αποδέκτες προς ενέργεια : 
                                                 

1. Όλα τα Υπουργεία 
α. Γραφεία κ.κ. Υπουργών, και Υφυπουργών 
β. Γραφεία κ.κ. Γενικών και 
Ειδικών Γραμματέων  

 γ. Δ/νσεις Διοικητικού 
 δ. Δ/νσεις Οικονομικού 
 (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την 
 παρούσα σε όλα τα ΝΠΔΔ που εποπτεύουν) 

2. Όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
 α. κ.κ.Προέδρους Νομαρχ.Αυτ/σεων 
 β. κ.κ.Νομάρχες 

3. Ελεγκτικό Συνέδριο 
4. Όλες τις Περιφέρειες 

α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων 
 β. Δ/νσεις Οικονομικού 
 γ. Δ/νσεις Διοικητικού 

5. Βουλή των Ελλήνων 
 Λογιστήριο 

6. Συμβούλιο της Επικρατείας 
7. Άρειο Πάγο 
8. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
9. Όλες τις Υ.Δ.Ε. 

10. Όλες τις Δ.Ο.Υ. και 
 Δ/νσεις Επιθεωρήσεως Δ.Ο.Υ. 

11. Όλες τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Α.Δ.Α.) 
12. Γ.Λ.Κ. 

Δ/νση 50η  
Κάνιγγος 29 , 101 10 Αθήνα 

     
Β. Εσωτερική διανομή :  
 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής  
4. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντριας Μισθών και Συντάξεων     
5. Δ.22 – Α΄,Β΄,Γ΄ (10 αντίγραφα) 
6. Δ.26 
7. Δ21 
8. Δ20 
9. Δ4 
10. Δ40 
11. Δ47 
 
 

(Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης) 
 

 



 4

 

 
ΓΓΕΕΝΝ..  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜ..  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ    ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ    ΤΤΟΟΥΥ    ΚΚΡΡΑΑΤΤΟΟΥΥΣΣ  
ΓΓΕΕΝΝ..  ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ  ΜΜΙΙΣΣΘΘΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ  
ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ::  2222ηη--  ΜΜΙΙΣΣΘΘΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟΥΥ  
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ::                ΑΑ΄́  
ΤΤααχχ..  ΔΔ//ννσσηη::        ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ    3377  
                                            110011  6655      ΑΑθθήήνναα  
ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::  ΚΚεελλααδδίίττηηςς  ΘΘ..  
ΤΤηηλλέέφφωωννοο::      221100  ––  3333  3388  447788  
FFaaxx::                            221100  ––  3333  3388  220088 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΑΑθθήήνναα,,                                                77//55//22000099  
  
ΑΑρρ..  ΠΠρρωωττ..                      22//3322444499//00002222  
 

 
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση εφάπαξ ποσού έκτακτης οικονομικής παροχής για 
το έτος 2009.» 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68 Α΄) «Εταιρείες 
Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες 
διατάξεις». 

 
2. τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/85, όπως προστέθηκε με το 

άρθρο 27 του Ν.2081/92 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο.1 του Ν. 
2469/97. 

 
3. Την αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13-1-2009 (ΦΕΚ 40/Β/16-1-2009)  απόφαση 

καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & 
Οικονομικών.  

. 
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης προκαλείται 

δαπάνη ύψους  63.000.000€  ευρώ περίπου, σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού  και 28.000.000 € σε βάρος των προϋπολογισμών 
των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των λοιπών ΝΠΔΔ που δεν επιβαρύνουν τον 
κρατικό προϋπολογισμό, για το οικονομικό έτος 2009 

 

Αποφασίζουμε 
  
    
1. Το εφάπαξ ποσό της έκτακτης οικονομικής παροχής των περιπτώσεων α΄ 
και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3758/2009 θα χορηγηθεί στους 
δικαιούχους με μισθοδοτική κατάσταση, ταυτόχρονα με την καταβολή του 
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μισθού του α΄ δεκαπενθημέρου Ιουνίου και δεν υπόκειται σε κράτηση, τέλος 
και φόρο εισοδήματος.  
 
2. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0568 του κρατικού 
προϋπολογισμού και τον ΚΑΕ  0292 των ΝΠΔΔ. 
 
 
       Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
                                                                        
                                                                        Ο   Υφυπουργός 
                                                                 Οικονομίας & Οικονομικών 
                                                                        Νικόλαος Λέγκας 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1)Εθνικό Τυπογραφείο (για τη δημοσίευση) 
2).Γραμματεία  Υπουργικού Συμβουλίου               
 
 
Εσωτερική διανομή: Δ22-Α΄, Δ20. 
                                                              
 
 
 
 
 
  Ακριβές Αντίγραφο 
 Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης α.α. 
 
 

 
 
 
                                               


