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Καθορισµός φορέων και διαδικασίας καταβολής της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης
κοινωνικής αλληλεγγύης του άρθρου 1 του ν. 3808/2009
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 2448/14 ∆εκεµβρίου 2009)

1. Στους δικαιούχους της περίπτωσης α της παρ. 1
του προηγούµενου άρθρου η πρώτη δόση της έκτακτης
οικονοµικής ενίσχυσης καταβάλλεται µε την κατωτέρω
διαδικασία:
α) Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµά−
των του Υπουργείου Οικονοµικών (Γ.Γ.Π.Σ.), µε βάση τα
στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οι−
κονοµικού έτους 2009 εντοπίζει και κατατάσσει τους
φορολογούµενους στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα
µε το ύψος του ετήσιου συνολικού οικογενειακού τους
εισοδήµατος. Ως ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδη−
µα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούµενο πραγ−
µατικό ή τεκµαρτό, το απαλλασσόµενο ή φορολογούµε−
νο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα, καθώς και οι δηλούµενες
αγροτικές οικονοµικές ενισχύσεις του φορολογούµενου,
της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε
πηγή. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας,
στο κατά το προηγούµενο εδάφιο ετήσιο συνολικό οι−
κογενειακό εισόδηµα δεν περιλαµβάνονται οι παροχές
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα του άρθρου 4 της
παρούσας. Οι κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται
οι φορολογούµενοι είναι οι εξής:
Α΄ Κατηγορία
Φορολογούµενοι που το ετήσιο συνολικό οικογενειακό
εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει τα αντίστοιχα ανώτατα
όρια οικογενειακού εισοδήµατος του πίνακα της περ. Α
της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3808/2009 και πληρούν
τις λοιπές προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών.
Β΄ Κατηγορία
Φορολογούµενοι που στο ετήσιο συνολικό οικογενει−
ακό εισόδηµά τους περιλαµβάνονται και εισοδήµατα,
τα οποία απαλλάσσονται από φόρο ή φορολογούνται
αυτοτελώς και για το λόγο αυτό τα εισοδήµατά τους
είτε υπερβαίνουν τα αντίστοιχα ανώτατα όρια οικογε−
νειακού εισοδήµατος του πίνακα της περ. Α΄ της παρ. 2
του άρθρου 1 του ν. 3808/2009 είτε δεν εµπίπτουν κατά
ποσοστό 50% και άνω στις κατηγορίες Ε΄ και ΣΤ΄ του
άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.
β) Η Γ.Γ.Π.Σ. δηµιουργεί ηλεκτρονικό αρχείο των δι−
καιούχων της ανωτέρω Α΄ κατηγορίας. Το αρχείο αυτό,
το οποίο αποστέλλει στις πληρώτριες Τράπεζες, περι−
λαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
− Το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου.
− Τον Α.Φ.Μ. του υποχρέου για δήλωση φορολογίας
εισοδήµατος
− Τον τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου
− Το ποσό της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης και
− Την ηµεροµηνία από την οποία µπορούν να εισπρά−
ξουν το ποσό της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης.
Ταυτόχρονα εκδίδει και αποστέλλει στους δικαιού−
χους σχετική ειδοποίηση, η οποία περιλαµβάνει εκτός
από τα ανωτέρω στοιχεία κατά δικαιούχο και:
− Τη διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου,
− Την Τράπεζα εκταµίευσης της έκτακτης οικονοµικής
ενίσχυσης και
− Επισήµανση ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης αυτής
µπορεί να την λάβει από µία µόνο πηγή, µε εξαίρεση
δικαιούχους της κατηγορίας Α που εµπίπτουν σε µία
από τις περιπτώσεις της κατηγορίας ∆ της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 3808/2009.
γ) Για τους φορολογουµένους της ανωτέρω Β΄ κα−
τηγορίας δηµιουργείται από τη Γ.Γ.Π.Σ. εφαρµογή µε
βάση τον Α.Φ.Μ., µέσω της οποίας η ∆.Ο.Υ. στην οποία
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3808/2009 (Φ.Ε.Κ.
227 Α΄/10−12−2009) «Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοι−
νωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής
ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης
ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 (Φ.Ε.Κ.
54 Α)
3. Την ανάγκη ενίσχυσης και στήριξης των οικογενει−
ών των µισθωτών, αγροτών και συνταξιούχων µε πολύ
χαµηλό εισόδηµα, καθώς και των ευπαθών κοινωνικών
οµάδων.
4. Το γεγονός ότι µε τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού, πέραν αυτής που προκαλείται από
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3808/2009, αποφα−
σίζουµε:
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Άρθρο 1
Φορείς καταβολής της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης
1. Η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση, που προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3808/2009, κα−
ταβάλλεται από τους παρακάτω φορείς:
α) Για τους δικαιούχους της κατηγορίας Α της παρ. 2
από το ∆ηµόσιο, µέσω Τραπεζών ή αναγνωρισµένων
πιστωτικών ιδρυµάτων.
β) Για τους δικαιούχους της κατηγορίας Β της παρ.
2 από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, συµπεριλαµ−
βανοµένου του ∆ηµοσίου, που καταβάλλουν την κύρια
σύνταξή τους.
γ) Για τους δικαιούχους της κατηγορίας Γ της παρ. 2
από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που καταβάλλουν
τα αντίστοιχα προνοιακά και συναφή επιδόµατα.
δ) Για τους δικαιούχους της κατηγορίας ∆ της παρ. 2
από τους φορείς που καταβάλλουν τις αντίστοιχες πα−
ροχές ανεργίας.
ε) Στις περιπτώσεις που το ίδιο πρόσωπο δικαιούται
από περισσότερες πηγές την έκτακτη οικονοµική ενί−
σχυση, αρµόδιος φορέας για την καταβολή της είναι
εκείνος που καταβάλλει το µεγαλύτερο ποσό. Εάν τα
δικαιούµενα ποσά είναι ίσα, αρµόδιος φορέας είναι εκεί−
νος στον οποίο ο ενδιαφερόµενος είναι ασφαλισµένος
για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
2. Οι φορείς που καταβάλλουν την έκτακτη οικονο−
µική ενίσχυση σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β, γ και δ
της προηγούµενης παραγράφου επιχορηγούνται για το
σκοπό αυτό από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Άρθρο 2
∆ιαδικασία καταβολής της πρώτης δόσης
της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης.

1

Proslipsis.gr
Employ and Education
______________________________________________________________________________________________________

υποβλήθηκε η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος οικο−
νοµικού έτους 2009 προβαίνει σε έλεγχο σχετικά µε
τις παροχές κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα που
δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη στον υπολογισµό του
οικογενειακού εισοδήµατος του δικαιούχου, κατά την
έννοια της διάταξης της περ. Α της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 3808/2009. Σε περίπτωση αδυναµίας προσδιορι−
σµού από τη ∆.Ο.Υ. του ύψους του κατά τα ανωτέρω
συνολικού οικογενειακού εισοδήµατος λόγω έλλειψης
στοιχείων, καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να προσκο−
µίσουν στη ∆.Ο.Υ. τα στοιχεία που λείπουν. Η Γ.Γ.Π.Σ.,
µετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από την αρµόδια
∆.Ο.Υ. και την καταχώριση των αντίστοιχων ποσών στην
εφαρµογή, προβαίνει σε επαναπροσδιορισµό του συνο−
λικού οικογενειακού εισοδήµατος των φορολογουµένων
αυτών, προκειµένου να διαπιστωθεί αν είναι δικαιούχοι
της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης. Για την καταβολή
της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης ακολουθείται και
στην περίπτωση της κατηγορίας αυτής η διαδικασία
που περιγράφεται για τους δικαιούχους της Α΄ κατη−
γορίας και η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι 31/3/2010
ή µαζί µε τη δεύτερη δόση.
2. α) ∆ικαιούχοι της ανωτέρω έκτακτης οικονοµικής
ενίσχυσης, που δεν είναι υπόχρεοι για υποβολή φο−
ρολογικής δήλωσης οικονοµικού έτους 2009, µπορούν
να την υποβάλουν εκπροθέσµως χωρίς κυρώσεις και
όχι αργότερα από την 28/2/2010 προκειµένου να κι−
νηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης αυτής.
Στην περίπτωση αυτή η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση
καταβάλλεται εφάπαξ κατά τον χρόνο καταβολής της
δεύτερης δόσης.
β) Στους δικαιούχους, των οποίων οι δηλώσεις φορο−
λογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2009 δεν έχουν
εκκαθαριστεί µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας, η
πρώτη δόση της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης κατα−
βάλλεται µέχρι 31/3/2010 ή µαζί µε τη δεύτερη δόση.
γ) Τυχόν δικαιούχοι που για οποιονδήποτε λόγο δεν
έλαβαν ειδοποίηση για την καταβολή της έκτακτης
οικονοµικής ενίσχυσης, µπορούν εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις να υποβάλουν σχετικό αίτηµα µέχρι
28/2/2010 στη ∆.Ο.Υ. που υπέβαλαν τη δήλωση φορο−
λογίας εισοδήµατος τους οικονοµικού έτους 2009. Στην
περίπτωση αυτή, εφόσον οι αιτούντες κριθούν από την
αρµόδια ∆.Ο.Υ. ως δικαιούχοι, κινείται η διαδικασία κα−
ταβολής της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης, η οποία
καταβάλλεται εφάπαξ κατά το χρόνο καταβολής της
δεύτερης δόσης.
3. α) Η πίστωση των λογαριασµών των δικαιούχων,
που έχουν δηλώσει τραπεζικούς λογαριασµούς, γίνε−
ται µε ειδική εντολή του Υπουργού Οικονοµικών ή του
εξουσιοδοτηµένου προς τούτο µε την παρούσα απόφα−
ση ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης ∆24 – Λογαριασµών του
∆ηµοσίου του Υπουργείου Οικονοµικών ή του νόµιµου
αναπληρωτή του. Η ανωτέρω ειδική εντολή µε ενσω−
µατωµένη ή συνηµµένη τη συγκεντρωτική κατάσταση
της Γ.Γ.Π.Σ., που περιλαµβάνει τα ποσά που πρέπει να
µεταφερθούν στις Τράπεζες ή τα αναγνωρισµένα πι−
στωτικά ιδρύµατα και το σύνολο αυτών, ολογράφως ή
αριθµητικώς, αποστέλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος
για τη µεταφορά του συνολικού ποσού σε πίστωση του
λογαριασµού της πληρώτριας Τράπεζας ή του πιστω−
τικού ιδρύµατος, µε χρέωση του λογαριασµού 200/1 µε
τίτλο «Ε.∆. – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωµών»
για την πίστωση στη συνέχεια των λογαριασµών των
δικαιούχων, σε 1 εργάσιµη ηµέρα από τη µεταφορά
των ποσών στις πληρώτριες Τράπεζες ή πιστωτικά
ιδρύµατα.
β) Η πληρωµή της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης
στους δικαιούχους, που δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό
λογαριασµό, γίνεται µε την προαναφερόµενη διαδικασία
και µε την ίδια ειδική εντολή του Υπουργού Οικονοµικών
ή του εξουσιοδοτηµένου προς τούτο µε την παρούσα
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απόφαση ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης ∆24 – Λογαριασµών
του ∆ηµοσίου του Υπουργείου Οικονοµικών ή του νό−
µιµου αναπληρωτή του, σε πίστωση άτοκων ειδικών –
µεταβατικών λογαριασµών, σε 1 εργάσιµη ηµέρα από
τη µεταφορά των ποσών στις πληρώτριες Τράπεζες ή
πιστωτικά ιδρύµατα.
Ταυτόχρονα µε την έκδοση της ειδικής εντολής, η
Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει στην πληρώτρια τράπεζα ή πιστωτι−
κό ίδρυµα το ηλεκτρονικό αρχείο της περ. β της παρ. 1
του άρθρου αυτού. Σε περίπτωση λανθασµένων λογαρι−
ασµών τα ποσά µεταφέρονται σε άτοκους µεταβατικούς
λογαριασµούς.
γ) Ποσά που δεν έχουν εισπραχθεί από τους δικαι−
ούχους, µετά την πάροδο δύο µηνών από την ηµερο−
µηνία καταβολής της δεύτερης δόσης, µεταφέρονται
µε εντολή της πληρώτριας Τράπεζας ή του πιστωτικού
ιδρύµατος σε πίστωση του λογαριασµού 200/1 µε τίτλο
«Ε.∆. − Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωµών» που
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, µε ενηµέρωση της
∆ιεύθυνσης ∆24 − Τµήµατα Α και Γ.
Σε περίπτωση λάθους, το ∆ηµόσιο διατηρεί το δικαίω−
µα να ζητά την επιστροφή των χρηµατικών ποσών που
έχουν πιστωθεί στους λογαριασµούς των δικαιούχων.
δ) Οι χρεώσεις του λογαριασµού του ∆ηµοσίου για την
καταβολή της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης θα εµ−
φανιστούν στη δηµόσια ληψοδοσία σε ίδιο λογαριασµό
που θα ανοιχτεί µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και η οποία θα καθορίζει την κίνησή του, καθώς και την
τακτοποίηση των χρεώσεων.
4. α) Στους δικαιούχους των περιπτώσεων β, γ και δ
της παρ. 1 του προηγούµενου άρθρου, η πρώτη δόση
της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης καταβάλλεται µε
την ίδια διαδικασία που καταβάλλονται οι συντάξεις, τα
επιδόµατα ή οι άλλου είδους παροχές, κατά περίπτωση,
από τους οικείους φορείς.
β) Ειδικά για τους δικαιούχους της υποπερίπτωσης αα
της περίπτωσης β της κατηγορίας Β΄ και της κατηγορί−
ας Γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3808/2009,
ο έλεγχος των εισοδηµατικών κριτηρίων που ορίζονται
στις διατάξεις της περίπτωσης Ββ και της κατηγορίας
Γ΄ της ίδιας παραγράφου γίνεται µετά την καταβολή
της πρώτης δόσης και σύµφωνα µε τη διαδικασία που
περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.
γ) Στους δικαιούχους σύνταξης κατά την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του ν. 3808/2009, οι οποίοι εντάσσονται
στα µητρώα συνταξιούχων του οικείου φορέα µετά την
ηµεροµηνία αυτή, το ποσό της έκτακτης οικονοµικής
ενίσχυσης θα καταβληθεί ολόκληρο κατά την κατα−
βολή της πρώτης σύνταξης, αφού προηγηθεί έλεγχος
των κατά περίπτωση εισοδηµατικών κριτηρίων από το
φορέα. Σε περίπτωση που η καταβολή της πρώτης σύ−
νταξης προηγείται της καταβολής της δεύτερης δόσης
η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση θα καταβληθεί ολόκληρη
µε τη δεύτερη δόση.
δ) Οι διατάξεις της περ. β της παρ. 2 του άρθρου αυ−
τού έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τους δικαιούχους
της παραγράφου αυτής.
ε) Τυχόν δικαιούχοι της παραγράφου αυτής που για
οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβαν την έκτακτη οικονοµική
ενίσχυση µπορούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις,
να υποβάλουν σχετικό αίτηµα στον αρµόδιο φορέα µέ−
χρι 28/2/2010. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον οι αιτού−
ντες κριθούν από το φορέα ως δικαιούχοι, η πρώτη δόση
της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης καταβάλλεται από
το φορέα µέχρι 31/3/2010 ή µαζί µε τη δεύτερη δόση.

Άρθρο 3
Καταβολή της δεύτερης δόσης και έλεγχος
προϋποθέσεων καταβολής
της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης.
1. Οι φορείς των περιπτώσεων β, γ και δ της παρ. 1 του
άρθρου 1 της παρούσας, µετά την πληρωµή της πρώτης
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δόσης, δηµιουργούν ηλεκτρονικό αρχείο µε προδια−
γραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζει η
Γ.Γ.Π.Σ., το οποίο περιλαµβάνει τα ονοµατεπώνυµα, τα
πατρώνυµα των δικαιούχων, την ιδιότητά τους (συντα−
ξιούχος, άνεργος κ.λπ.), αν δικαιούνται ή όχι το ΕΚΑΣ,
τον αριθµό µητρώου τους στο φορέα και τον αριθµό
φορολογικού µητρώου τους, καθώς και το ποσό που
καταβλήθηκε. Το αρχείο αυτό αποστέλλεται από τους
φορείς στη Γ.Γ.Π.Σ. το αργότερο µέχρι 30/4/2010. Για
την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής
ο φορέας ενηµερώνει, µε επιστολή, τους δικαιούχους
των οποίων ο ΑΦΜ δεν είναι γνωστός σ’ αυτόν ότι θα
πρέπει να του τον γνωστοποιήσουν το αργότερο µέχρι
31/3/2010, αποστέλλοντας επίσηµο έγγραφο που τον
αναγράφει. ∆ικαιούχοι που δεν διαθέτουν ΑΦΜ προ−
βαίνουν στη διαδικασία απόκτησής του µέχρι 28/2/2010
και γνωστοποιούν αυτόν στο φορέα µέχρι 31/3/2010. Η
γνωστοποίηση του ΑΦΜ αποτελεί προϋπόθεση για την
καταβολή της δεύτερης δόσης της οικονοµικής ενίσχυ−
σης ή του συνόλου αυτής προκειµένου για συνταξιού−
χους ασφαλιστικών οργανισµών των οποίων ο ΑΦΜ δεν
είναι ταυτοποιηµένος.
2. Η Γ.Γ.Π.Σ. µε βάση τα στοιχεία του ηλεκτρονικού
αρχείου της προηγούµενης παραγράφου, καθώς και
τα στοιχεία που έχει στο αρχείο της, δηµιουργεί ενι−
αία βάση δεδοµένων του συνόλου των δικαιούχων που
έλαβαν την πρώτη δόση της έκτακτης οικονοµικής ενί−
σχυσης του άρθρου 1 του ν. 3808/2009. Στη βάση αυτή
προστίθενται και τα στοιχεία των δικαιούχων της παρ. 2
του προηγούµενου άρθρου. Μετά από επεξεργασία των
στοιχείων αυτών, η Γ.Γ.Π.Σ. συντάσσει ανά φορέα τους
παρακάτω πίνακες: α) Πίνακα στον οποίο αναγράφο−
νται τα πρόσωπα που τυχόν έλαβαν αδικαιολόγητα
την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση περισσότερες από
µία φορές, το καταβληθέν σ’ αυτούς ποσό της πρώτης
δόσης, ο φορέας που κατέβαλε το µεγαλύτερο ποσό
και το υπόλοιπο ποσό που είναι καταβλητέο ως δεύτε−
ρη δόση και β) Πίνακα στον οποίο καταγράφονται τα
πρόσωπα που έλαβαν την πρώτη δόση της έκτακτης
οικονοµικής ενίσχυσης και στα οποία δεν θα καταβληθεί
το ποσό της δεύτερης δόσης, επειδή τα εισοδήµατά
τους υπερβαίνουν τα εισοδηµατικά όρια του άρθρου 1
του ν. 3808/2009. Ειδικά για τους συνταξιούχους – δι−
καιούχους ΕΚΑΣ των ασφαλιστικών οργανισµών αρµο−
διότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης ο έλεγχος των εισοδηµατικών κριτηρίων γίνεται
αποκλειστικά από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς
σύµφωνα µε τα εφαρµοζόµενα µέχρι την έναρξη ισχύος
του ν. 3808/2009. Οι ανωτέρω πίνακες αποστέλλονται
στους αντίστοιχους φορείς.
3. Για πρόσωπα που ήθελε διαπιστωθεί, µε βάση τα
στοιχεία του πίνακα της περίπτωσης α της παρ. 2 του
άρθρου αυτού, ότι έχουν λάβει αδικαιολόγητα την οι−
κονοµική ενίσχυση περισσότερες από µία φορές ακο−
λουθείται η εξής διαδικασία:
α) ο φορέας που κατέβαλε το µικρότερο ποσό δεν
καταβάλει τη δεύτερη δόση
β) ο φορέας που κατέβαλε το µεγαλύτερο ποσό συµ−
ψηφίζει το ποσό που καταβλήθηκε αχρεώστητα ως πρώ−
τη δόση µε το ποσό της δεύτερης δόσης και
γ) Οι φορείς που κατέβαλαν ως πρώτη δόση το ίδιο
ποσό της δικαιούµενης έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης,
δεν καταβάλλουν τη δεύτερη δόση.
4. Η δεύτερη δόση της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυ−
σης κοινωνικής αλληλεγγύης θα καταβληθεί από τους
ίδιους φορείς και µε την ίδια διαδικασία που προβλέπε−
ται για την καταβολή της πρώτης δόσης και µετά τον
έλεγχο της Γ.Γ.Π.Σ. που προβλέπεται στην παρ. 2 του
παρόντος άρθρου. Στα πρόσωπα των περιπτώσεων Β
και Γ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3808/2009, που µετά
την καταβολή της πρώτης δόσης έπαψαν, για οποιοδή−
ποτε λόγο, να είναι δικαιούχοι σύνταξης ή προνοιακού

επιδόµατος, δεν καταβάλλεται η δεύτερη δόση.
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Άρθρο 4
Παροχές κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα
Ως παροχές κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα για
την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 3808/2009 θεωρούνται:
Α) Οι παρακάτω παροχές που χορηγούνται από τον
ΟΑΕ∆
1) Τακτικά επιδόµατα λόγω ανεργίας (ν.δ. 2961/54,
ν. 1545/85, ν. 1836/89 όπως ισχύουν).
2) Ειδικά εποχιακά βοηθήµατα (άρθρο 22 ν. 1836/89).
3) Ειδικά βοηθήµατα (παρ. 6 του άρθρου 22 του
ν. 1836/89).
4) Συµπληρωµατικές παροχές µητρότητας (π.δ. 776/77).
5) Ειδική παροχή µητρότητας (άρθρο 142 ν. 3655/08
και Υ.Α. 33891/606/7−5−08).
6) Επιδόµατα στράτευσης (ν. 2054/52 και άρθρο 34
ν.δ. 2961/54).
7) Επιδόµατα µακροχρονίως ανέργων (άρθρο 27
ν. 3016/2002 και Υ.Α. 31092/4−7−02).
8) Παροχές αφερεγγυότητας εργοδότη (άρθρο
16 ν. 1836/89, π.δ. 1/1990 και άρθρο 44 ν. 2648/98,
π.δ. 151/1999).
9) Επιδόµατα νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας
(ΕΣΠΑ) ( άρθρο 2 ν. 1545/85).
10) Έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις (άρθρο 46
ν.δ. 2698/53 και άρθρο 38 ν. 2224/94).
11) Οικογενειακά επιδόµατα (ν.δ. 3868/58).
Β. Τα παρακάτω επιδόµατα πολυτέκνων και τριτέκνων
1) Εφάπαξ παροχή 2000 ευρώ (παρ. 1 άρθρου 1
ν. 3454/06)
2) Επίδοµα τρίτου παιδιού (άρθρο 63 ν. 1892/90)
3) Επιδόµατα σε πολύτεκνους (άρθρο 63 ν. 1892/90,
άρθρο 2 ν. 2163/93, άρθρο 39 ν. 2459/97, άρθρο 6
ν. 3454/06)
4) Ισόβια σύνταξη στη µητέρα (άρθρο 63 ν. 1892/90,
άρθρο 2 ν. 2163/93, άρθρο 39 ν. 2459/97, άρθρο 11
ν. 2819/2000, άρθρο 6 ν. 3454/06)
5) Επιδόµατα τριτέκνων (άρθρο 6 ν. 3631/2008 και
εγκύκλιος 1/1−2−2008 του ΟΓΑ)
Γ. Η αποζηµίωση απόλυσης (ν. 3198/1955)
∆. Επιδόµατα τοκετού, κύησης και λοχείας
Ε. Τα παρακάτω προνοιακά επιδόµατα
1) Επίδοµα βαριάς αναπηρίας (Γ4α/Φ.225/οικ. 1196/
26−4−1985 Κ.Υ.Α. και Γ4/Φ.225/161/3−2−1989 Κ.Υ.Α.)
2) Επίδοµα των βαριά νοητικά καθυστερηµένων ατό−
µων (Γ4/Φ.12/οικ. 1930/82 Κ.Υ.Α.)
3) Επίδοµα παραπληγίας – Τετραπληγίας Ακρωτηρια−
σµένων Ανασφάλιστων (115750/3006/10−9−1981 Κ.Υ.Α.)
4) Επίδοµα παραπληγίας – τετραπληγίας ακρωτηρια−
σµένων ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (61384/1638/19−5−1983
Κ.Υ.Α.)
5) Επίδοµα κωφαλαλίας (∆3β/423/73 ΚΥΑ)
6) Επίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης (Γ4Α/Φ.224/
οικ.1434/26−6−1984 Κ.Υ.Α.)
7) Επίδοµα ασθενών και αποθεραπευθέντων χανσε−
νικών και µελών των οικογενειών τους (Γ4γ/Φ.229/Οικ.
3285/99 Κ.Υ.Α.)
8) Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών (Β.∆. 669/61,
ν. 4051/60, Π.∆. 108/1983)
9) Επίδοµα τυφλότητας (ν. 1904/51, ν. 958/79 και ΚΥΑ
1480/81)
10) Επίδοµα µεσογειακής αναιµίας, αιµορροφιλίας και
πασχόντων από Σ.Ε.Α.Α. (HIV) (Γ4/Φ.167/2073/82 Κ.Υ.Α. και
Π4γ/Φ. 222/Φ.225/οικ. 4711/94 Κ.Υ.Α.)
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 ∆εκεµβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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