ΘΕΜΑ : « Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.3758/2009 με θέμα
χορήγηση εφάπαξ ποσού έκτακτης οικονομικής παροχής για το έτος 2009 ».
Σας
κοινοποιούμε τη με αριθμ. 2/32449/0022/ 7-5-2009
( ΦΕΚ Β΄7860/7-5-2009) 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 »,που αφορά
τους υγειονομικούς υπαλλήλους και τους μόνιμους και με σύμβαση
γιατρούς του Ιδρύματος ( εξαιρούνται οι γιατροί με ειδική σύμβαση και οι
γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας) καθώς και την 2/32704/0022/115-2009 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την οποία
παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις αναφορικά με την υλοποίηση της
εισοδηματικής πολιτικής έτους 2009.
Επισημαίνεται ότι:
Α. Το εφάπαξ ποσό της έκτακτης οικονομικής παροχής θα υπολογισθεί
σύμφωνα με το ύψος των συνολικών μηνιαίων αποδοχών που έχουν
καταβληθεί την 31-12-2008 ,χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτές η
οικογενειακή παροχή καθώς και αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί για
υπερωριακή απασχόληση ή από συμμετοχή σε συλλογικά όργανα.

Β. Το εφάπαξ ποσό της έκτακτης οικονομικής παροχής διαμορφώνεται
ως εξής : Για σύνολο μηνιαίων αποδοχών μέχρι. 1.500 Ευρώ , ποσό 500
Ευρώ
Για σύνολο μηνιαίων αποδοχών από 1. 501 Ευρώ μέχρι 1.700
Ευρώ, ποσό 300 Ευρώ .
Παρακαλούμε για γνώση και εφαρμογή.
Συνημμένα : φύλλα 11
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Κ.Α. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Αρ. Φύλλου 68
5 Μαΐου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3758
Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες
απαιτήσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση αρχών
συναλλακτικής συμπεριφοράς, κανόνων λειτουργίας και
κρατικής εποπτείας των Εταιρειών Ενημέρωσης οφειλε−
τών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (εφεξής «Εταιρείες»),
η ρύθμιση των σχέσεών τους με τους δανειστές και
τους οφειλέτες αυτών, καθώς και η απαγόρευση της
εκχώρησης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε τρίτους.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
Οι Εταιρείες λειτουργούν σύμφωνα με τον παρόντα
νόμο και υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή,
περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, του τραπεζικού
απορρήτου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών
ηθών, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα της δρά−
σης τους στην αγορά με ταυτόχρονη διασφάλιση του
σεβασμού της προσωπικότητας και της οικονομικής
ελευθερίας των οφειλετών.
Άρθρο 3
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι πιο κάτω
όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:
1. «Οφειλέτες»: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως δα−
νειολήπτες, εγγυητές πιστώσεων ή καταναλωτές, όπως
ορίζονται στον Αστικό Κώδικα και στην κείμενη νομο−
θεσία περί προστασίας καταναλωτή.
2. «Δανειστές»: κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό που συ−
ναλλάσσεται στην αγορά και παρέχει στους πελάτες του
πίστωση οποιασδήποτε μορφής, όπως πιστωτικά ιδρύμα−
τα, ανώνυμες εταιρίες παροχής πιστώσεων, ασφαλιστικές
εταιρίες, εταιρίες κοινής ωφελείας, εταιρίες παροχής
σταθερών και κινητών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εταιρί−
ες πώλησης καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

3. «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθε−
σμες απαιτήσεις»: κεφαλαιουχικές εταιρίες που έχουν
ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την εξώδικη ενη−
μέρωση οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και
απαιτητών χρηματικών οφειλών τους έναντι δανειστών,
πριν από τη διενέργεια δικαστικών πράξεων και το στά−
διο έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, που προ−
έρχονται από συμβάσεις πίστωσης και εγγύησης και
νόμιμες εμπορικές συναλλαγές, όπως αγορές αγαθών,
παροχή υπηρεσιών, χορήγηση δανείων, εγγυήσεων και
πιστώσεων, χρήση πιστωτικών καρτών, καθώς και τη
διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοι−
πών όρων αποπληρωμής των οφειλών, κατ’ εντολή και
για λογαριασμό των δανειστών, σύμφωνα με τις αρχές
του άρθρου 4 του παρόντος.
4. «Ληξιπρόθεσμη οφειλή»: το χρηματικό ποσό που
οφείλει από νόμιμη αιτία ο οφειλέτης προς τον δανειστή
και το οποίο έπρεπε να έχει καταβληθεί σε δήλη ημέρα
ή σε ορισμένη προθεσμία από την καταγγελία, εφόσον
είχε ταχθεί τέτοια προθεσμία και κατέστη ληξιπρόθε−
σμο και απαιτητό.
5. «Ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαι−
τήσεις» (εφεξής «Ενημέρωση»): το σύνολο των εξώδι−
κων ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι Εταιρείες
προκειμένου να ενημερώσουν τους οφειλέτες για την
ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους έναντι δανειστών,
οι οποίες προσδιορίζονται από συμβάσεις και άλλα νό−
μιμα έγγραφα, όπως δανειστικά συμβόλαια, τιμολόγια,
φορτωτικές, δελτία αποστολής, τα οποία διέπουν τη
μεταξύ του δανειστή και του οφειλέτη σχέση.
6. «Σταθερό μέσο»: κάθε μέσο που επιτρέπει την απο−
θήκευση πληροφοριών κατά τρόπο προσβάσιμο για
μελλοντική αναφορά επί χρονικό διάστημα επαρκές
για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες
και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των
αποθηκευμένων πληροφοριών.
Άρθρο 4
Αρχές που διέπουν την Ενημέρωση οφειλετών
για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
1. Η εν γένει επιχειρηματική δράση των Εταιρειών
στην αγορά διέπεται από τις αρχές της επαγγελματι−
κής δεοντολογίας, της ευπρέπειας, της συναλλακτικής
ευθύτητας, της ειλικρίνειας κατά την επικοινωνία, της
διαφάνειας, του σεβασμού της προσωπικότητας, της
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Άρθρο 15
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 3668/2008
(ΦΕΚ 115 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου που
επιβάλλεται βάσει των άρθρων 1 και 2 του νόμου αυτού
υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Γενικού
Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, για
παραβάσεις οι οποίες διαπιστώνονται στην περιφέρεια
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών − Πειραιά και
ενώπιον του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας,
για παραβάσεις οι οποίες διαπιστώνονται στις περιφέ−
ρειες των λοιπών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της
χώρας, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία κοινοποίησής της.
2. Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου ή ο Γενικός Γραμ−
ματέας Περιφέρειας, κατά περίπτωση, αποφαίνεται επί
της προσφυγής με έγγραφη πράξη του, η οποία εκδίδε−
ται εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την υποβολή
της προσφυγής.»
Άρθρο 16
Στο κτίριο της Ωνασείου Στέγης Γραμμάτων και Κα−
λών Τεχνών, στο Ο.Τ. 132 περ. 47 του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, επιτρέπο−
νται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων τα
παρακάτω:
1. Η λειτουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων και υποστη−
ρικτικών λειτουργιών αυτών στο πρώτο και δεύτερο
υπόγειο του κτιρίου (εκθεσιακοί χώροι, αίθουσα διαλέ−
ξεων, χώρος επαγγελματικής ψηφιοποίησης οπτικοα−
κουστικού υλικού κ.λπ.).
2. Η επικάλυψη των μηχανολογικών δικτύων στο δώμα
του κτιρίου στη στάθμη 27,60 μ..
3. Η τοποθέτηση στο δώμα πέργκολας, υαλοπετα−
σμάτων, συμπαγούς στηθαίου για τη στήριξη της πυ−
ροκουρτίνας της σκηνής και στάση συγκροτήματος
ανελκυστήρων για ΑΜΕΑ, μέγιστου ύψους 3,60 μ. από
την κατά το προηγούμενο εδάφιο στάθμη δώματος.
4. Ο μηχανολογικός όροφος του πύργου της σκηνής
του θεάτρου μπορεί να έχει ελεύθερο ύψος μεγαλύτερο
των 2,20 μ..
Όπως τα παραπάνω φαίνονται στα επτά (7) σχέδια
κλ. 1: 200, 1:100, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο
της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περι−
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των
οποίων αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με
τον παρόντα νόμο.
Άρθρο 17
Εισοδηματική πολιτική
1. Στους λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., στα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, με εξαίρε−
ση τους δικαστικούς λειτουργούς, το κύριο προσωπι−
κό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και
τους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.),
χορηγείται για το έτος 2009, εφάπαξ ποσό έκτακτης
οικονομικής παροχής με βάση το ύψος των συνολικών
μηνιαίων αποδοχών τους, συμπεριλαμβανομένων και
των πάσης φύσεως επιδομάτων, πλην οικογενειακής
παροχής, που καταβάλλονταν την 31.12.2008, ως κά−
τωθι:
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α) Για σύνολο μηνιαίων αποδοχών μέχρι χίλια πεντα−
κόσια ευρώ (1.500 €), ποσό πεντακοσίων ευρώ (500 €).
β) Για σύνολο μηνιαίων αποδοχών από χίλια πεντα−
κόσια ένα ευρώ (1.501 €) μέχρι χίλια επτακόσια ευρώ
(1.700 €), ποσό τριακοσίων ευρώ (300 €).
2. Τα ανωτέρω ποσά δεν υπόκεινται σε καμία κράτηση,
τέλος και φόρο εισοδήματος.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής
των ποσών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 18
Έκτακτη Οικονομική Εισφορά
1.α. Επιβάλλεται έκτακτη εφάπαξ εισφορά στο εισό−
δημα των φυσικών προσώπων που φορολογούνται κατά
τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), καθώς
και στο εισόδημα σχολάζουσας κληρονομιάς.
Επίσης στο εισόδημα των φυσικών προσώπων τα
οποία φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου
5 του Ζ΄ Ψηφίσματος του έτους 1975 (ΦΕΚ 23 Α΄).
β. Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το
συνολικό καθαρό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φο−
ρολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου
ή της σχολάζουσας κληρονομιάς των δηλώσεων φορο−
λογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008 εφόσον
αυτό είναι εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000 €) και άνω.
γ. Για την εξεύρεση του συνολικού εισοδήματος δεν
προσμετρούνται τα εισοδήματα της παραγράφου 1 του
άρθρου 14 και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4
του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.
2. Η έκτακτη εφάπαξ εισφορά καθορίζεται στο ποσό
των χιλίων ευρώ (1.000 €) για ετήσιο συνολικό ατομι−
κό εισόδημα από εξήντα χιλιάδες ένα ευρώ (60.001 €)
έως ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000 €), στο ποσό των
δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) για εισόδημα από ογδόντα
χιλιάδες ένα ευρώ (80.001 €) έως εκατό χιλιάδες ευρώ
(100.000 €), στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €)
για εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα ευρώ (100.001 €)
έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 €), στο
ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για εισόδη−
μα από εκατόν πενήντα χιλιάδες ένα ευρώ (150.001 €)
έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €), στο ποσό
των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) για εισόδημα από
τριακόσιες χιλιάδες ένα ευρώ (300.001 €) έως πεντα−
κόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €), στο ποσό των δε−
καπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €) για εισόδημα από
πεντακόσιες χιλιάδες ένα ευρώ (500.001 €) έως εφτα−
κόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000 €), στο ποσό των είκοσι
χιλιάδων ευρώ (20.000 €) για εισόδημα από εφτακόσιες
χιλιάδες ένα (700.001 €) έως εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ
(900.000 €) και στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων
ευρώ (25.000 €) για εισόδημα άνω των εννιακοσίων χιλιά−
δων ένα ευρώ (900.001 €).
3.α. Η εισφορά του παρόντος βεβαιώνεται οίκοθεν από
τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας
που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του φυσικού προ−
σώπου ή της σχολάζουσας κληρονομιάς με βάση τους
τίτλους βεβαίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο
1 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε.
β. Για τον υπολογισμό της εισφοράς εκδίδεται εκκαθα−
ριστικό σημείωμα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται
στον υπόχρεο.

10907

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 860

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

7 Μαΐου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Πολιτογράφηση των αλλοδαπών, XAΛΟ ΣΑΝΟ χήρας
ΑΒΡΑΑΜ και ΧΑΛΟ ΘΕΙΑ ΜΑΡΘΑ του ΑΒΡΑΑΜ .
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
για τη λήψη δανείων από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις:
«Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών» (ΟΑΣΑ
Α.Ε.), «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος» (ΟΣΕ Α.Ε.)
και «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία» (ΕΑΒ Α.Ε.). ....
Διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση επιστροφής του
Ε.Φ.Κ. πετρελαίου εσωτερικής καύσης ( DIESEL)
θέρμανσης των δικαιούχων του προϊόντος αυτού
για χρήση στις εγκαταστάσεις θέρμανσης των
χώρων κατοικίας, διαμονής και εργασίας τους,
που δεν είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο της ΔΕΗ
και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτο−
νται από Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας. ..........
Χορήγηση εφάπαξ ποσού έκτακτης οικονομικής πα−
ροχής για το έτος 2009. ..........................................................
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς
τις τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς
αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων που προ−
κλήθηκαν από το σεισμό της 17ης Ιουλίου 2007 σε
περιοχές των Νομών Γρεβενών και Κοζάνης. .......
Τροποποίηση Οργανισμών Νοσοκομείων 7ης Υγειο−
νομικής Περιφέρειας Κρήτης...............................................
Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων σε τακτικό
υπάλληλο της ΕΕΤΤ με εντολή Προέδρου. .............
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2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερι−
κών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (Β΄ 1950).
3. Το γεγονός ότι επειδή οι αλλοδαπές XAΛΟ ΣΑΝΟ και
ΧΑΛΟ ΘΕΙΑ ΜΑΡΘΑ προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες
στην Ελλάδα, καθώς συνέβαλαν στην προβολή του Ποντι−
ακού Ελληνισμού και την προώθηση του ζητήματος της
αναγνώρισης από την διεθνή κοινότητα της ποντιακής
γενοκτονίας, συντρέχει η προϋπόθεση εφαρμογής της
ανωτέρω διάταξης του άρθρου 13 του ν. 3284/2004.
4. Με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, απο−
φασίζουμε:
Πολιτογραφούμε ως Ελληνίδες υπηκόους τις αλλοδα−
πές XAΛΟ ΣΑΝΟ χήρα ΑΒΡΑΑΜ και ΧΑΛΟ ΘΕΙΑ ΜΑΡΘΑ
του ΑΒΡΑΑΜ
Στον Υφυπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσί−
ευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

3

Αθήνα, 30 Απριλίου 2009
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ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

5

F

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

6
7

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
Πολιτογράφηση των αλλοδαπών, XAΛΟ ΣΑΝΟ χήρας
ΑΒΡΑΑΜ και ΧΑΛΟ ΘΕΙΑ ΜΑΡΘΑ του ΑΒΡΑΑΜ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 13 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ−
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (ΦΕΚ 217 Α΄)

Αριθμ. 23113 / ΕΓΔΕΚΟ 2816
(2)
Έγκριση παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για
τη λήψη δανείων από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις: «Ορ−
γανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών» (ΟΑΣΑ Α.Ε.),
«Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος» (ΟΣΕ Α.Ε.) και
«Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία» (ΕΑΒ Α.Ε.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 3697/2008 «Ενί−
σχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού,

10910

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Β. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισο−
δήματος (έντυπο Ε1) στην οποία δηλώνονται τα στοι−
χεία του ακίνητου στο οποίο καταναλώνεται πετρέλαιο
θέρμανσης από τον δικαιούχο της κατηγορίας ΑΣΕ ή
φωτοαντίγραφο του θεωρημένου από τη ΔΟΥ μισθω−
τηρίου συμβολαίου ή άλλη συμβολαιογραφική πράξη ή
δημόσιο έγγραφο που αφορά το ακίνητο όπου κατα−
ναλώνεται πετρέλαιο θέρμανσης από τον αιτούντα να
ενταχθεί στην κατηγορία ΑΣΕ.
4. Τα ανωτέρω στοιχεία θα παραλαμβάνονται από
την Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ16η) του
Υ.Π.Ο.Ο. θα εισάγονται σε μη οριστικοποιημένο αρχείο
του «Ήφαιστος» θα επαληθεύονται με έλεγχο των αρ−
μόδιων αρχών και στη συνέχεια θα οριστικοποιούνται
στο σύστημα «Ήφαιστος» από την ανωτέρω Δ/νση. Κατά
την υποβολή των εν λόγω στοιχείων στην 16η Δ/νση
θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους καταναλωτές
βεβαίωση παραλαβής αυτών, όπου θα αναγράφεται και
ο κωδικός ένταξής τους στο σύστημα του «Ήφαιστος»,
ο οποίος θα ενεργοποιείται μετά τον κατά τα ανωτέρω
οριζόμενο έλεγχο.
5. Ο έλεγχος της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου εσω−
τερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης για το οποίο χορηγεί−
ται επιστροφή ποσού Ε.Φ.Κ που αναλογεί σε ποσότητες
που αναλώθηκαν από καταναλωτές που χρησιμοποιούν
Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας θα γίνεται σύμφω−
να με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της 1019446/113/0015/
ΠΟΛ.1034/14.2.2008 (ΦΕΚ 307 Β΄/2008) Α.Υ.Ο.Ο..
Άρθρο 2
1. Στις περιπτώσεις όπου από τις διατάξεις των
ΑΥΟΟ 1018722/10749/0005/13.2.2008, 1019446/113/0015/
ΠΟΛ.1034/14.2.2008 (ΦΕΚ 307 Β΄/2008), 1009071/191/
ΔΜ/ΠΟΛ.1012/24.1.2008 (ΦΕΚ Β΄ 128), 1011787/65/0015/
ΠΟΛ.1018/30.1.2008 (ΦΕΚ Β΄ 161) και στις κατ’ εφαρμογή
αυτών εκδοθείσες Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. προβλέπεται αναγραφή ή
χρήση κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαρια−
σμού ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ του κτιρίου στη
θέρμανση του οποίου αφορά η σχετική προμήθεια του
πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης,
για τους κατά το άρθρο 1 της παρούσης δικαιούχους
γίνεται χρήση του κωδικού που δίδεται από την 16η Δ/
νση του Υ.Π.Ο.Ο. κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται οι ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο. και Ε.Δ.Υ.Ο.Ο.
και για τους εν λόγω δικαιούχους.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

IΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. 2/32449/0022
(4)
Χορήγηση εφάπαξ ποσού έκτακτης οικονομικής
παροχής για το έτος 2009.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3758/2009 (ΦΕΚ
68 Α΄) «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρό−
θεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις».

2. τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο. 1 του ν. 2469/1997.
3. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/
Β/16.1.2009) απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και 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 Ν.Π.Δ.Δ. 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 μισθού του α΄ δεκαπενθημέρου Ιουνίου και δεν υπό−
κειται σε κράτηση, τέλος και φόρο εισοδήματος.
2. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0568 του κρα−
τικού προϋπολογισμού και τον ΚΑΕ 0292 των Ν.Π.Δ.Δ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Μαΐου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθμ. 2/95718/0025
(5)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις
τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς απο−
κατάσταση των ζημιών των κτιρίων που προκλήθη−
καν από το σεισμό της 17ης Ιουλίου 2007 σε περιο−
χές των Νομών Γρεβενών και Κοζάνης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθμ. π.δ. 81/20.3.2002 (ΦΕΚ57/Α/21.3.2002)
«Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομι−
κών
2. Τις διατάξεις του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α’ τ. 143/95).
3. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/16.1.2009)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
4. Την υπ’ αριθμ. 14/Α32/2.12.2008 (ΦΕΚ2542/Β/16.12.2008)
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και του Υφυπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών».
5. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρ−
θρου 5 του ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθμ. 17/6.3.2009),
με την οποία εγκρίνει την παροχή της εγγύησης του
Ελληνικού Δημοσίου.
6. Το υπ’ αριθμ. οικ. 10269/Α324/17.12.2008 έγγραφο του
ΥΠΕΧΩΔΕ, αποφασίζουμε:
Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
προς τις τράπεζες για τη χορήγηση δανείων, προς απο−
κατάσταση των ζημιών των κτιρίων που προκλήθηκαν
από το σεισμό της 17ης Ιουλίου 2007 στα Τ.Π. Αγ. Γε−
ωργίου και Κιβωτού του Δήμου Ηρακλεωτών, στο Τ.Δ.

