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Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄ 
     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
1. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 

Διεύθυνση Α΄Συνταξιοδότησης 
& Ροής Εφαρμογών 
Τμήμα Β΄ 
Λ. Συγγρού 101 
Αθήνα 11745 

2. Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
Επιχειρησιακή Ομάδα  Παροχών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

3. Από ένα αντίτυπο σε κάθε 
υπάλληλο των Τμημάτων 
Πληρωμών Συντάξεων 

 
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης, 
στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους δικαιούχους επιδόματος 
παραπληγίας.» 
 
 Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3808/09 
(Φ.Ε.Κ. 227/τ.Α΄/10.12.2009) και της με αρ. 2/90703/0026/10.12.2009 κοινής 
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & 
Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία 
καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης, για τη 
στήριξη των οικογενειών των μισθωτών, συνταξιούχων και αγροτών με πολύ χαμηλό 
εισόδημα και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες 
για την καταβολή της στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
1. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης είναι όσοι 

κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης ( 10/12/2009 ) λαμβάνουν 
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ή δικαιούνται σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου από το ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ  εφόσον: 

α. ήταν δικαιούχοι του ΕΚΑΣ κατά το έτος 2008 και λόγω μη ύπαρξης νέων 
εισοδηματικών κριτηρίων συνεχίζουν μέχρι σήμερα να το λαμβάνουν. 

β. δεν είναι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ, αλλά δεν υπερέβησαν, κατά το οικονομικό 
έτος 2009, τα εισοδηματικά όρια χορήγησης του ΕΚΑΣ, που καθορίζονται στις 
περιπτώσεις β΄ και γ΄ της με αρ. Φ11321/5250/439/3-6-08 Υπουργικής 
Απόφασης, δηλαδή το ποσό των 9.042,16 € για το ατομικό φορολογητέο και 
το ποσό των 14.070,73 € για το οικογενειακό φορολογητέο. 

Σας επισημαίνουμε ότι εφόσον πληροίται η προαναφερόμενη β. προϋπόθεση, η 
εν λόγω οικονομική ενίσχυση θα χορηγηθεί και σε όσους λαμβάνουν αναλογική 
σύνταξη με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.5 του Ν. 3029/2002 ( 65 ετών και 3500 
ημέρες εργασίας ) και σε όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ως διαζευγμένοι με 
τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3232/2004. 

Επίσης δικαιούχοι θα είναι και οι κάτοικοι εξωτερικού υπό τις ως άνω 
προϋποθέσεις, δεδομένου ότι δεν εξαιρούνται από την διάταξη. 

2. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης είναι και όσοι 
λαμβάνουν μόνο παραπληγικό επίδομα,  εφόσον πληρούν την προϋπόθεση της 
παρ. 1β.  

Στους ως άνω δικαιούχους που μετά την καταβολή της πρώτης δόσης 
έπαψαν, για οποιοδήποτε λόγο, να είναι δικαιούχοι σύνταξης ή παραπληγικού 
επιδόματος (π.χ. θάνατος), δεν καταβάλλεται η δεύτερη δόση.  

 
ΥΨΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, από τις οποίες  η 

πρώτη μέχρι 31/12/2009 και η δεύτερη μέχρι 30/6/2010 και το ύψος αυτής 
ανέρχεται σε 300€ ( από 150€ η κάθε δόση ) για τους δικαιούχους της παρ. 1α 
και σε 400€ (από 200€ η κάθε δόση ) για τους δικαιούχους των παρ.1β και 2.  

Αν καταβάλλεται σύνταξη θανάτου σε περισσότερους δικαιούχους, το 
ποσό της ενίσχυσης επιμερίζεται ανάλογα.  

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν 
κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο και δεν 
υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ. 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 

 Η πρώτη δόση της οικονομικής ενίσχυσης θα πιστωθεί στον τραπεζικό 
λογαριασμό των δικαιούχων στις 16/12/2009, μαζί με τη σύνταξη μηνός 1/2010 
και Δ.Χ/09.   

Στις περιπτώσεις που το ίδιο πρόσωπο δικαιούται από περισσότερες πηγές την 
έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αρμόδιος φορέας για την καταβολή της είναι 
εκείνος που καταβάλλει το μεγαλύτερο ποσό. Εάν τα δικαιούμενα ποσά είναι 
ίσα, αρμόδιος φορέας είναι εκείνος στον οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι 
ασφαλισμένος για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.   

Στους δικαιούχους σύνταξης κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
Ν.3808/10-12-09, οι οποίοι εντάσσονται στα μητρώα των συνταξιούχων μας μετά την 
ημερομηνία αυτή, το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα καταβληθεί 
ολόκληρο κατά την καταβολή της πρώτης σύνταξης, αφού προηγηθεί έλεγχος των 
κατά περίπτωση εισοδηματικών κριτηρίων. 

Δικαιούχοι της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης, που δεν διαθέτουν ΑΦΜ 
προβαίνουν στη διαδικασία απόκτησής του μέχρι 28/2/2010 και 
γνωστοποιούν αυτόν στο φορέα μέχρι 31/3/2010. Η γνωστοποίηση του ΑΦΜ 
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αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης της οικονομικής ενίσχυσης 
ή του συνόλου αυτής προκειμένου για συνταξιούχους των οποίων ο Α.Φ.Μ. δεν είναι 
ταυτοποιημένος. 
 Στους δικαιούχους, των οποίων οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 
οικονομικού έτους 2009 δεν έχουν εκκαθαριστεί μέχρι τη δημοσίευση της 
υπουργικής απόφασης, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 31/3/2010 ή μαζί 
με τη δεύτερη δόση. 
 
 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 
 Οι υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων θα πρέπει να προβούν σε χειρόγραφη 
καταβολή της πρώτης δόσης της οικονομικής ενίσχυσης ,αφού γίνει σχετικός 
έλεγχος των προϋποθέσεων καταβολής της,  στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Στους δικαιούχους του Ε.Κ.Α.Σ. που για οποιοδήποτε λόγο λαμβάνουν το 
Ε.Κ.Α.Σ χειρόγραφα. 

2. Στους συνταξιούχους λόγω θανάτου με πολλαπλότητα, στους οποίους θα 
επιμερίζεται το αντίστοιχο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που 
δικαιούνται. 

3. Στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ή θανάτου, των οποίων η 
συνταξιοδότηση έχει διακοπεί προσωρινά, προκειμένου να διαπιστωθεί η 
συνδρομή των προϋποθέσεων συνέχισης καταβολής της παροχής. 

Ευνόητο είναι πως σε κάθε περίπτωση πριν από τη χειρόγραφη καταβολή, οι   
 αρμόδιοι υπάλληλοι των τμημάτων Πληρωμών θα ελέγχουν επισταμένως τις 
καταστάσεις που έχουν σταλεί από την Η.ΔΙ.Κ.Α. προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν 
διπλή καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις που έχει 
καταβληθεί το Ε.Κ.Α.Σ. χειρόγραφα, υπάρχει πιθανότητα να έχουν πιστωθεί οι 
λογαριασμοί των συνταξιούχων με οικονομική ενίσχυση ποσού 200€. 
                                   
 Αν το υποκατάστημα χορηγήσει την έκτακτη παροχή χειρόγραφα, τότε δεν 
πρέπει να γίνει και αναγγελία μέσω του συστήματος πληρωμών. 
 Για τις περιπτώσεις που δεν χορηγήθηκε το επίδομα, τα υποκαταστήματα, μετά 
από έλεγχο, δύνανται να το χορηγήσουν μέσω συστήματος πληρωμών, με αναγγελία 
πιστωτικής οφειλής κωδ. 69 στον πίνακα 8316 ( οφειλές-συμψηφισμοί), στο ποσό και 
στη δόση το ποσό που δικαιούται και στον αριθμό δόσης  το 01. 
 
Παράδειγμα:  
 
06. ΟΦΕΙΛΕΣ- ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ (8316) 

 ΕΙΔΟΣ ΚΩΔ (2) ΠΟΣΟ (8) ΔΟΣΗ(7) ΑΡ. ΔΟΣ. 
(2) 

1 Έκτακτη Παροχή  69 150,00 150,00 01 
2      
3      
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧ/ΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Β΄ΔΟΣΗΣ 
 
Η β΄δόση της οικονομικής ενίσχυσης θα καταβληθεί μέχρι 30/6/2010 αφού 

προηγουμένως γίνει έλεγχος εάν σωστά έχει καταβληθεί η α΄δόση. 
Σχετικές οδηγίες θα δοθούν με νεότερο Γεν. Έγγραφο. 
 
ΣΥΝ/ΚΑ: 1. Φ.Ε.Κ. 227/τ.Α΄/10.12.2009 (άρθρ. 1 Ν. 3808/09) 
     2. Η με αρ. 2/90703/0026/10.12.2009 κοινή Υπουργική Απόφαση  
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο Γεν. Διευθυντή Ασφαλιστικών Υπηρεσιών 
2. Τμήμα Κύριας Σύνταξης ( 10 αντίτυπα )              

 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                              ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 
 Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                       ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
  & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
                                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ     ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑΟΥΜ 

      
        

            
 
  

 
                                                                   



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 227
 10 Δεκεμβρίου 2009

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3808

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύ−
ης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των με−
γάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης πε−
ριουσίας και άλλες διατάξεις.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Άρθρο 1
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 

κοινωνικής αλληλεγγύης

1. Καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινω−
νικής αλληλεγγύης, για τη στήριξη των οικογενειών των 
μισθωτών, συνταξιούχων και αγροτών με πολύ χαμηλό 
εισόδημα και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ύψους 
από τριακόσια (300) ευρώ έως και χίλια τριακόσια (1.300) 
ευρώ.

2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι:
Α. Φορολογούμενοι, οι οποίοι κατά το οικονομικό 

έτος 2009, βαρύνονταν φορολογικά από ένα τουλά−
χιστον πρόσωπο, των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και η΄, 
του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
(ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α΄), εφόσον το ετήσιο συνολικό 
οικογενειακό εισόδημά τους εμπίπτει κατά ποσοστό 
πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω στις κατηγορίες Ε’ 
και ΣΤ΄ (εισόδημα από μισθωτή εργασία ή και αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις) του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος και δεν υπερβαίνει τα ποσά που ορίζονται 
στον πίνακα που ακολουθεί. Για την εφαρμογή των 
διατάξεων του νόμου αυτού, στο ετήσιο συνολικό οι−
κογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται οι παροχές 
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, που προσδιορίζο−
νται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού.

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται ανάλογα με τον 
αριθμό των προσώπων που βαρύνουν φορολογικά τον 
δικαιούχο ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΥΨΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1 15.000,00 700,00

2 16.500,00 800,00

3 22.000,00 1.000,00

4 23.500,00 1.100,00

5 25.000,00 1.200,00

6 και άνω 26.500,00 1.300,00

Β.α) Όσοι κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νό−
μου αυτού λαμβάνουν ή δικαιούνται σύνταξη από οποι−
ονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, 
συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου και κατά την ίδια 
ημερομηνία λαμβάνουν ή δικαιούνται το Ε.Κ.Α.Σ..

β) Όσοι δεν υπερέβησαν κατά το οικονομικό έτος 
2009 τα εισοδηματικά όρια χορήγησης του Επιδόματος 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), που 
καθορίζονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ του Άρθρου 
Μόνου, παρ. 1 των υπ’ αριθμ. Φ11321/5250/439/3.6.2008 
(ΦΕΚ 1083 Β΄) και 120612/0092/2.6.2008 (ΦΕΚ 1055 Β΄), 
Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, και κατά την έναρξη 
ισχύος του νόμου αυτού λαμβάνουν ή δικαιούνται σύ−
νταξη από:
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αα) Τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) 
ή 

ββ) Οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας 
ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, 
ή συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α΄) και του 
άρθρου 4 και της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004 
(ΦΕΚ 48 Α΄).

Γ. Όσοι δεν υπερέβησαν κατά το οικονομικό έτος 2009, 
τα εισοδηματικά όρια χορήγησης του ΕΚΑΣ, που καθο−
ρίζονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ του Άρθρου Μόνου, 
παρ. 1, των υπ’ αριθμ. Φ11321/5250/439/3.6.2008 (ΦΕΚ 
1083 Β) και 120612/0092/2.6.2008 (ΦΕΚ 1055 Β΄) Κοινών 
Υπουργικών Αποφάσεων και κατά την έναρξη ισχύος 
του νόμου αυτού:

αα) Λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα ως Άτομα με 
Αναπηρίες (ΑμεΑ) ή

ββ) Λαμβάνουν διατροφικό επίδομα ως νεφροπαθείς, ή 
μεταμοσχευμένοι καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων ή μυελού 
των οστών ή

γγ) Λαμβάνουν την ενίσχυση απροστάτευτων παιδιών, 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4051/1960 
(ΦΕΚ 68 Α΄) και του π.δ. 108/1983 (ΦΕΚ 49 Α΄) ή

δδ) Είναι κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου, σύμφω−
να με τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149 Α΄) και 
της υπ’αριθμ. Π2α/139491/16.11.2006 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ 1747 Β΄). Αν στην ίδια οικογένεια είναι 
κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου περισσότερα από 
ένα μέλη της (σύζυγος και ανήλικα τέκνα), η οικονομική 
ενίσχυση καταβάλλεται μόνο μια φορά, ή

εε) Είναι αλλοδαποί ανασφάλιστοι και οικονομικά 
αδύναμοι και κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του 
νόμου αυτού, δελτίο ταυτότητας πολιτικού πρόσφυγα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του 
π.δ. 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α΄), που έχει εκδοθεί πριν από την 
3η Νοεμβρίου 2009. Αν στην ίδια οικογένεια είναι κάτο−
χοι δελτίου ταυτότητας πολιτικού πρόσφυγα, περισσό−
τερα από ένα μέλη της (σύζυγος και ανήλικα τέκνα), η 
οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μόνο μία φορά.

Δ.α) Όσοι κατά την 3η Νοεμβρίου 2009:
αα) Είναι εγγεγραμμένοι ως μακροχρονίως άνεργοι, 

στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(Ο.Α.Ε.Δ.) ή

ββ) Είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στους καταλό−
γους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευ−
ρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του 
και δικαιούνται επιδοτήσεως για το λόγο αυτόν.

β) Όσοι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού:
αα) Επιδοτούνται λόγω ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. 

και το ύψος του επιδόματος που τους χορηγείται δεν 
υπερβαίνει το ποσό του βασικού επιδόματος ανεργίας 
όπως καθορίζεται στο άρθρο 21 παρ. 3 του ν.δ. 2961/1954 
(ΦΕΚ 197 Α΄), όπως ισχύει, προσαυξημένου λόγω οικο−
γενειακών βαρών σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 
ίδιου άρθρου ή

ββ) Είναι άνεργοι και δικαιούνται για το έτος 2009 
το ειδικό βοήθημα της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α΄).

3. Το ύψος της ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης 
για τις κατηγορίες Β΄ έως και Δ΄, ορίζεται για κάθε 
δικαιούχο ως εξής:

α) Για τις περιπτώσεις α) και αα) της κατηγορίας Β΄ 
του άρθρου αυτού, σε τριακόσια (300) ευρώ.

β) Για την περίπτωση ββ) της κατηγορίας Β΄ και τις 
κατηγορίες Γ΄ και Δ΄, σε τετρακόσια (400) ευρώ.

4. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε 
οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζε−
ται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστω−
τικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά 
όρια για την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. ή οποιασδήποτε 
άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. 
Κάθε δικαιούχος λαμβάνει την οικονομική ενίσχυση από 
μία μόνο πηγή με εξαίρεση τους δικαιούχους της κατη−
γορίας Α΄ που εμπίπτουν και σε μία από τις περιπτώ−
σεις της κατηγορίας Δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
αυτού. Αν καταβάλλεται σύνταξη εκ μεταβιβάσεως σε 
περισσότερους δικαιούχους, το ποσό της ενίσχυσης 
επιμερίζεται ανάλογα.

5. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις, 
από τις οποίες η πρώτη μέχρι 31.12.2009 και η δεύτερη 
μέχρι 30.6.2010 και η καταβολή μπορεί να διενεργείται 
μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, με πίστωση του λογαρι−
ασμού του δικαιούχου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οι−
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι τίτλοι πληρωμής, τα 
δικαιολογητικά, ο φορέας, η διαδικασία και ο χρόνος 
καταβολής της ενίσχυσης, ο χρόνος ελέγχου των εισο−
δηματικών κριτηρίων για τη χορήγησή της ανά κατη−
γορία δικαιούχων, οι παροχές κοινωνικού ή προνοιακού 
χαρακτήρα που δεν υπολογίζονται στο ετήσιο οικογε−
νειακό εισόδημα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 2
Έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης στα μεγάλα 

κέρδη των επιχειρήσεων

1. Επιβάλλεται έκτακτη, εφάπαξ εισφορά κοινωνικής 
ευθύνης, στο συνολικό καθαρό εισόδημα, οικονομικού 
έτους 2009, των νομικών προσώπων του άρθρου 2 παρ. 
4 και 101 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
(ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α΄). Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται 
στο καθαρό εισόδημα, όπως αυτό προσδιορίζεται στις 
διατάξεις των άρθρων 31 παρ. 19 και 105 παρ. 7 του ίδιου 
Κώδικα, εφόσον το εισόδημα αυτό υπερβαίνει τα πέντε 
εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ. Η εισφορά επιβάλλεται 
στο σύνολο του καθαρού εισοδήματος. Αν το καθαρό 
εισόδημα είναι ίσο ή μικρότερο των πέντε εκατομμυρίων 
(5.000.000) ευρώ, δεν επιβάλλεται εισφορά.

Για τις επιχειρήσεις που δημοσίευσαν οικονομικές 
καταστάσεις σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων και των Διεθνών Προτύπων Χρη−
ματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π.), η έκτακτη εισφορά 
επιβάλλεται στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από 
την εφαρμογή τους, εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα από 
το συνολικό καθαρό εισόδημα, όπως αυτό προσδιορίζε−
ται στα προηγούμενα εδάφια και υπερβαίνουν τα πέντε 
εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.

2. Η έκτακτη εισφορά, που επιβάλλεται στο συνολικό 
καθαρό εισόδημα ή στα καθαρά κέρδη της προηγούμε−
νης παραγράφου, υπολογίζεται ανά κλιμάκιο ως εξής:

α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα ή καθαρά κέρδη 
από ένα (1) ευρώ έως και δέκα εκατομμύρια (10.000.000) 
ευρώ, η έκτακτη εισφορά ισούται με το γινόμενο τους 
επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).


















	  



