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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/1601/0022
  Καταβολή έκτακτης παροχής στους δικαστικούς λει−

τουργούς, στα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους (NΣΚ), εν ενεργεία και συνταξιούχους όλων 
των βαθμίδων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 ’Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 3620/

2007 (ΦΕΚ Α΄ 276).
β. Το ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247).
γ. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

δ. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ. Β΄ 1948/ 
3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».

ε. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις αυτές προκαλεί−
ται συνολική δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−

πολογισμού για τους εν ενεργεία και συνταξιούχους 
δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του ΝΣΚ ύψους 
830.000.000 περίπου ευρώ, η οποία θα αντιμετωπιστεί 
από τις πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 0263 και 0612 του τακτικού 
προϋπολογισμού των ετών 2008, 2009, 2010 και 2011, 
αποφασίζουμε:

1. Το ακριβές ύψος της έκτακτης παροχής προς τους 
δικαστικούς λειτουργούς όλων των βαθμών της ιεραρ−
χίας και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 
εν ενεργεία και συνταξιούχους, καθορίζεται σε ετήσια 
βάση, με βάση το βασικό μισθό των βαθμών ή τη συντα−
ξιοδοτική κλίμακα που κατείχε κάθε ένας στο χρονικό 
διάστημα από 1.1.2003 μέχρι 31.12.2007, συνυπολογιζόμε−
νων των τυχόν μισθολογικών προσαυξήσεων, της προ−
σαύξησης του βασικού μισθού με το επίδομα χρόνου 
υπηρεσίας και τον πολλαπλασιασμό του μηνιαίου αθροί−
σματος αυτών επί δεκατέσσερα (14). Ο προσδιορισμός 
της παροχής αυτής για τους δικαστικούς λειτουργούς 
και τα μέλη του Ν.Σ.Κ. που ήταν στην ενέργεια την 
1.1.2008, γίνεται από τους οικείους εκκαθαριστές, με 
βάση τους κατωτέρω πίνακες διαφορών των βασικών 
μισθών με επί πλέον συνυπολογισμό επί των βασικών 
αυτών μισθών του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας που 
αντιστοιχεί στον κάθε δικαιούχο χωριστά κατά τους 
κρίσιμους χρόνους.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
Εν ενεργεία Δικαστικοί Λειτουργοί. Διαφορά βασικών μισθών

ΒΑΘΜΟΣ Συν. ΕΤΟΣ 2003 ΕΤΟΣ 2004 ΕΤΟΣ 2005

ΠΡΟΕΔΡΟΣ και αντίστοιχοι 2,00 2.147,91 1.953,78 1.879,78

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ και αντίστοιχοι
α) χωρίς προσαύξηση
β) με προσαύξηση 60%

1,80
1.933,13

2.062,00
1.758,40
1.875,63

1.691,80
1.804,59

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ και αντίστοιχοι
α) χωρίς προσαύξηση
β) με προσαύξηση 60%

1,60
1.718,33
1.847,20

1.563,02
1.680,25

1.503,82
1.616,61

ΕΦΕΤΗΣ και αντίστοιχοι
α) χωρίς προσαύξηση
β) με προσαύξηση 40%
γ) με προσαύξηση 80%
δ) με προσαύξηση 90%

1,40
1.503,54
1.589,46
1.675,37
1.696,85

1.367,65
1.445,80
1.523,95
1.543,49

1.315,84
1.391,03
1.466,22
1.485,02
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ΒΑΘΜΟΣ Συν. ΕΤΟΣ 2003 ΕΤΟΣ 2004 ΕΤΟΣ 2005

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
και αντίστοιχοι χωρίς προσαύξηση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
με προσαύξηση 40% και αντίστοιχοι

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ
με προσαύξηση 60%

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
με προσαύξηση 80% και αντίστοιχοι

1,20
1.288,75

1.374,67

1417,63

1.460,58

1.172,27

1.250,42

1289,50

1.328,57

1.127,87

1.203,06

1240.55

1.278,025

ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ και αντίστοιχοι
α) χωρίς προσαύξηση
β) με προσαύξηση 40%
γ) με προσαύξηση 80%
δ) με προσαύξηση 90%

1,00
1.073,96
1.159,88
1.245,79
1.267,27

976,89
1.055,04
1.133,19
1.152,73

939,89
1.015,08
1.090,27
1.109,07

ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
και αντίστοιχοι

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
με προσαύξηση 40%

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
με προσαύξηση 80%

0,80
859,17

945,09

1031,01

781,51

859,57

937,82

751,91

827,11

902,30

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ 0,72 773,25 703,36 676,72

ΒΑΘΜΟΣ Συν. ΕΤΟΣ 2006 ΕΤΟΣ 2007

ΠΡΟΕΔΡΟΣ και αντίστοιχοι 2,00 1.815,78 1.739,78

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ και αντίστοιχοι
α) χωρίς προσαύξηση
β) με προσαύξηση 60%

1,80
1.634,20
1.743,15

1.565,80
1.670,19

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ και αντίστοιχοι
α) χωρίς προσαύξηση
β) με προσαύξηση 60%

1,60
1.452,62
1.561,57

1.391,82
1.496,21

ΕΦΕΤΗΣ και αντίστοιχοι
α) χωρίς προσαύξηση
β) με προσαύξηση 40%
γ) με προσαύξηση 80%
δ) με προσαύξηση 90%

1,40
1.271,05
1.343,68
1.416,31

1.434,47

1.217,85
1.287,44
1.357,03
1.374,43

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
και αντίστοιχοι
χωρίς προσαύξηση

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ
με προσαύξηση 60%

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
με προσαύξηση 40% και αντίστοιχοι,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
με προσαύξηση 80%
και αντίστοιχοι

1,20
1.089,47

1198,42

1.162,10

1.234,73

1.043,87

1148,26

1.113,46

1.183,05
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ΒΑΘΜΟΣ Συν. ΕΤΟΣ 2006 ΕΤΟΣ 2007

ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ
και αντίστοιχοι
α) χωρίς προσαύξηση
β) με προσαύξηση 40%
γ) με προσαύξηση 80%
δ) με προσαύξηση 90%

1,00

907,89
980,52

1.053,15
1.071,31

869,89
939,48

1,009,07
1.026,47

ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
και αντίστοιχοι

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
με προσαύξηση 40%

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
με προσαύξηση 80%

0,80
726,31

798,95

871,58

695,91

765,51

835,10

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ 0,72 653,68 626,32

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
Εν ενεργεία Μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Διαφορά βασικών μισθών

ΒΑΘΜΟΣ Συν. ΕΤΟΣ 2003 ΕΤΟΣ 2004 ΕΤΟΣ 2005

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2,00 2.147,91 1.953,78 1.879,78

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
α) χωρίς προσαύξηση
β) με προσαύξηση 60%

1,80
1.933,13

2.062,00
1.758,40
1.875,63

1.691,80
1.804,59

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
α) χωρίς προσαύξηση
β) με προσαύξηση 60%

1,60
1.718,33
1.847,20

1.563,02
1.680,25

1.503,82
1.616,61

ΠΑΡΕΔΡΟΣ
α) χωρίς προσαύξηση
β) με προσαύξηση 40%
γ) με προσαύξηση 80%
δ) με προσαύξηση 90%

1,40
1.503,54
1.589,46
1.675,37
1.696,85

1.367,65
1.445,80
1.523,95
1.543,49

1.315,84
1.391,03
1.466,22
1.485,02

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Α΄ ΤΑΞΕΩΣ
α) χωρίς προσαύξηση
β) με προσαύξηση 40%
γ) με προσαύξηση 80%

1,20

1.288,75
1.374,67
1.460,58

1.172,27
1.250,42
1.328,57

1.127,87
1.203,06
1.278,25

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
α) χωρίς προσαύξηση
β) με προσαύξηση 40%
γ) με προσαύξηση 80%

1,00
1.073,96
1.159,88
1.245,79

976,89
1.055,04
1.133,19

939,89
1.015,08
1.090,27

ΔΟΚΙΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 0,80 859,17 781,51 751,91

ΒΑΘΜΟΣ Συν. ΕΤΟΣ 2006 ΕΤΟΣ 2007

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2,00 1.815,78 1.739,78

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
α) χωρίς προσαύξηση
β) με προσαύξηση 60%

1,80
1.634,20
1.743,15

1.565,80
1.670,19
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ΒΑΘΜΟΣ Συν. ΕΤΟΣ 2006 ΕΤΟΣ 2007

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
α) χωρίς προσαύξηση
β) με προσαύξηση 60%

1,60
1.452,62
1.561,57

1.391,82
1.496,21

ΠΑΡΕΔΡΟΣ
α) χωρίς προσαύξηση
β) με προσαύξηση 40%
γ) με προσαύξηση 80%
δ) με προσαύξηση 90%

1,40
1.271,05
1.343,68
1.416,31

1.434,47

1.217,85
1.287,44
1.357,03
1.374,43

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Α΄ ΤΑΞΕΩΣ
α) χωρίς προσαύξηση
β) με προσαύξηση 40%
γ) με προσαύξηση 80%

1,20

1.089,47
1.162,10
1.234,73

1.043,87
1.113,46
1.183,05

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
α) χωρίς προσαύξηση
β) με προσαύξηση 40%
γ) με προσαύξηση 80%

1,00
907,89
980,52

1.053,15

869,89
939,48

1,009,07

ΔΟΚΙΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 0,80 726,31 695,91

2. Δικαστικοί λειτουργοί και μέλη του Νομικού Συμ−
βουλίου του Κράτους, με την ιδιότητα του συνταξιού−
χου πριν από την 1.1.2008, θα λάβουν, ανάλογα με το 
βαθμό συνταξιοδότησής τους μετά της μισθολογικής 
προαγωγής που τυχόν έχουν λάβει, ποσοστό επί του 
ποσού που δικαιούνται οι εν ενεργεία ομοιόβαθμοι συ−
νάδελφοί τους, αντίστοιχο με το ποσοστό σύνταξης επί 
του μηνιαίου συνταξίμου μισθού τους (άρθρα 9 παρ. 4 
και 15 του π.δ. 169/2007, 5 παρ. 3 του ν. 1902/1990, όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 1976/1991), 
όπως αυτό καθορίζεται στην οικεία πράξη κανονισμού 
της σύνταξής τους.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλο−
γη εφαρμογή και για τα μέλη των οικογενειών των 
ανωτέρω προσώπων, τα οποία έλκουν συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα από αυτά και λαμβάνουν σύνταξη κατά με−
ταβίβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 169/2007 
καθώς και για τους κληρονόμους των συνταξιούχων 
που έχουν αποβιώσει στο διάστημα από 1.1.2003 μέχρι 
31.12.2007, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική αίτηση 
θα υποβληθεί εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη 
δημοσίευση αυτής της απόφασης και επί θανάτoυ μετά 
τη δημοσίευση εντός εξαμήνου από το θάνατο.

Σε περίπτωση θανάτου δικαστικού λειτουργού ή μέ−
λους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που βρι−
σκόταν στην ενέργεια στο διάστημα από 1.1.2003 μέχρι 
31.12.2007,τα ποσά που του αναλογούν με την παρούσα 
ρύθμιση, ενόσω ήταν στη ζωή, θα καταβληθούν στους 
νόμιμους κληρονόμους με την προσκομιδή από μέρους 
τους στους εκκαθαριστές, των αναγκαίων κατά τις κεί−
μενες διατάξεις νομιμοποιητικών τους εγγράφων (κλη−
ρονομητήριο επί υπάρξεως διαθήκης, ή πιστοποιητικού 
οικογενειακής κατάστασης και του ότι δεν δημοσιεύθηκε 
διαθήκη επί εξ αδιαθέτου διαδοχής) και πιστοποιητικού 
περί διευθετήσεως του φόρου κληρονομιάς.

3. Οι εν λόγω παροχές προς τους δικαστικούς λει−
τουργούς και τα μέλη του ΝΣΚ, εν ενεργεία και συ−
νταξιούχους, θα καταβληθούν με μετρητά σε πέντε (5) 
δόσεις ως εξής:

Ι) − lη δόση. Μέρος της παροχής θα καταβληθεί 
στους δικαιούχους σε μετρητά, το βραδύτερο μέχρι 
31.1.2008 για τους εν ενεργεία και 22.2.2008 για τους 
συνταξιούχους,σε ποσό, προ φόρων, ως ακολούθως:

Α) Για τους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και 
τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους: α) Για 
τους έχοντες τον ανώτατο βαθμό από του Πρόεδρου 
Εφετών και άνω και τους αντιστοίχους, δέκα έξι χιλιάδες 
(16.000) Ευρώ, β) για τους Εφέτες και τους αντιστοίχους, 
δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (13.500) Ευρώ, γ) για 
τους Προέδρους Πρωτοδικών δέκα χιλιάδες πεντακόσια 
(10.500) Ευρώ, δ) Για τους Πρωτοδίκες και τους αντι−
στοίχους: με υπηρεσία στο βαθμό του πρωτοδίκη την 
31.12.2007 αα) δέκα τριών (13) ετών και άνω εννέα χιλι−
άδες πεντακόσια (9.500) Ευρώ, ββ) πέντε ετών και άνω 
οκτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ, γγ) μέχρι πέντε ετών πέντε 
χιλιάδες πεντακόσια (5.500) Ευρώ ε)για τους παρέδρους 
και Ειρηνοδίκες Δ΄τάξης δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) 
Ευρώ και στ) για τους παρέδρους που διορίστηκαν το 
δεύτερο εξάμηνο του έτους 2007, χίλια πεντακόσια 
(1.500) Ευρώ. Με τους εν ενεργεία εξομοιώνονται και 
όσοι αποχώρησαν από την υπηρεσία την 31.12.2007.

Β) Για τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς 
και τα Μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εφό−
σον συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι 31.12.2007, το 80% των 
ποσών του εδαφίου (Α) που αντιστοιχούν στο βαθμό με 
τον οποίο αυτοί συνταξιοδοτούνται.

− Όσες από τις ανωτέρω καταβολές υπερβαίνουν ή 
υπολείπονται του 1/10 του μέλλοντος να προκύψει από 
την εκκαθάριση, συνολικού ποσού, για κάθε ένα από τις 
προηγούμενες δύο κατηγορίες δικαιούχο, αφαιρούνται 
ή προστίθενται αντιστοίχως στην καταβλητέα αμέσως 
επόμενη, του 2008, δόση. Αν το υπόλοιπο, κατά την 
εκκαθάριση, προς καταβολή ποσό υπολείπεται των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) Ευρώ, καταβάλλεται ολό−
κληρο στη δεύτερη δόση, ενώ, τυχόν καταβολή κατά την 
πρώτη δόση υπέρτερου του αναλογούντος ποσού (1/10) 
θα παρακρατηθεί από τα χρήματα που του αναλογούν 
από την αμέσως επόμενη δόση.
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ΙΙ) Οι επόμενες τέσσερις (4) δόσεις που αναλογούν 
στα 9/10 της συνολικής έκτακτης παροχής, θα είναι 
ισόποσες, με εξαίρεση τη δεύτερη, το ακριβές ύψος 
της οποίας θα προκύψει με τις προσθαφαιρέσεις κατά 
τα οριζόμενα ως ανωτέρω και θα καταβληθούν: Η 2η 
την 5.5.2008, η 3η την 1.7.2009, η 4η την 1.7.2010 και η 
5η, την 1.7.2011.

4. Σε περίπτωση μη προσφοράς από τους δικαιούχους 
υπηρεσίας σε όλο το χρονικό διάστημα από 1.1.2003 
μέχρι 31.12. 2007 ή μη καταβολής ή καταβολής για οποι−
ονδήποτε λόγο μειωμένων αποδοχών για το ίδιο χρο−
νικό διάστημα, θα καταβληθεί μέρος των ως άνω οφει−
λόμενων ποσών, αντίστοιχο με το χρόνο προσφοράς 
υπηρεσίας για τον οποίο έχουν καταβληθεί οι τακτικές 
αποδοχές. Επίσης, σε όσους κατά το χρονικό διάστη−
μα από 1.1.2003 μέχρι 31.12.2007, δόθηκε βαθμολογική ή 
μισθολογική προαγωγή, ο υπολογισμός των ανωτέρω 
ποσών θα γίνει ανάλογα με το χρόνο παραμονής τους 
σε κάθε μισθολογικό βαθμό. Το διάστημα τυχόν καταβο−
λής τριμήνων αποδοχών από τις εν ενεργεία αποδοχές 
θεωρείται ότι διανύθηκε στην ενέργεια.

5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύ−
ουν αναλογικώς και για όσους από τα ανωτέρω πρό−
σωπα, δεν είχαν την ιδιότητα του συνταξιούχου για 
όλο το χρονικό διάστημα από 1.1.2003 μέχρι 31.12.2007, 
ή παραιτήθηκαν ή τέθηκαν εκτός σώματος, εντός του 
αυτού χρονικού διαστήματος, χωρίς να θεμελιώνουν 
δικαίωμα σύνταξης καθώς και για όσους συνταξιούχους, 
για οποιονδήποτε λόγο, ελάμβαναν μειωμένη σύνταξη 
ή είχαν ζητήσει την αναστολή καταβολής της σύνταξής 
τους, κατά το χρονικό αυτό διάστημα.

6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των 
ανωτέρω ποσών στους δικαιούχους είναι η υποβολή, 
από μέρους τους, άπαξ μόνο, υπεύθυνης δήλωσης του 
ν. 1599/1986, πριν από την είσπραξη της 1ης κατά τα 
ανωτέρω δόσης, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο δι−
καιούχος παραιτείται από κάθε άλλη αξίωση προς βελ−
τίωση των αποδοχών ή της σύνταξής του, είτε του έχει 
επιδικαστεί είτε όχι, για το από 1.1.2000 μέχρι 31.12.2007, 
χρονικό διάστημα βάσει συνταγματικών ή άλλων δια−
τάξεων της εσωτερικής ή κοινοτικής νομοθεσίας, πλην 
των απαιτήσεών του: α) από την εξομοίωση των προέ−
δρων πρωτοδικών και των πρωτοδικών και αντιστοίχων, 
με τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (υπ’ 
αριθμ. 1/2005 απόφαση του δικαστηρίου του άρθρου 
88 του Συντάγματος) β) της προσαύξησης του 60% 
για τους αντιπροέδρους των Ανωτάτων δικαστηρίων 
επί του μισθού του Προέδρου του Αρείου Πάγου (υπ. 
αρίθ. 1/2006 απόφαση του ΑΕΔ), καθώς και γ) άλλων 
τυχόν αξιώσεων του που είναι ανεξάρτητες από την 
πιο πάνω αιτία, οι οποίες, διαφορές, προκύπτουν (και 
στις τρεις περιπτώσεις) με βάση το ισχύον μέχρι την 
31.12.2007 μισθολόγιο και την έκτακτη παροχή του άρ−
θρου 5 παρ. 9 του ν. 3620/2007 και τις ρυθμίσεις της 
παρούσας απόφασης.

7. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου, 
θα υποβληθεί:

α) για τους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς 
και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και 
όσους από τους ανωτέρω αποχώρησαν, καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο, από την υπηρεσία εντός του χρονικού διαστή−
ματος από 1.1.2003 μέχρι 31.12.2007 στον οικείο εκκα−
θαριστή που τους κατέβαλε τις τελευταίες αποδοχές. 

Φωτοαντίγραφα των υπευθύνων αυτών δηλώσεων, για 
όσους εξήλθαν από την υπηρεσία και έχουν αποκτήσει 
δικαίωμα σύνταξης καθώς και των κληρονόμων τους, 
θα υποβληθούν από τους οικείους εκκαθαριστές, στην 
αρμόδια 45η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους.

β) Για τους ήδη συνταξιούχους την 1.1.2003 των ανω−
τέρω κατηγοριών, όμοιου περιεχομένου δηλώσεις θα 
υποβληθούν είτε απ΄ ευθείας στην 45η Διεύθυνση του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στην Αθήνα, είτε στα 
κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) το 
αργότερο μέχρι της 8ης Φεβρουαρίου 2008. Αν, η δή−
λωση υποβληθεί σε χρόνο βραδύτερο της 8ης Φεβρου−
αρίου, μετατίθεται ο χρόνος καταβολής της πρώτης 
δόσης σε εκείνο της δεύτερης την 5η Μαΐου 2008. Αν, 
επίσης, η ανωτέρω δήλωση προσχώρησης κατατεθεί, 
το πρώτον, σε χρόνο λιγότερο από ένα μήνα πριν από 
την οριζόμενη, κατά τα ανωτέρω, ημερομηνία καταβο−
λής εκάστης, των επόμενων της πρώτης, δόση, η εξό−
φληση της θα γίνεται μαζί με την επόμενη καταβλητέα 
χρονικά δόση.

8. Οι πληρωμές των επί μέρους δόσεων της έκτακτης 
παροχής του άρθρου 5 παρ. 9 του ν. 3620/2007, θα 
γίνουν για τους δικαιούχους εν ενεργεία, με ειδικές 
καταστάσεις πληρωμής μέσω των οικείων Δημοσίων 
Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) από τους οικείους εκκα−
θαριστές ή τους νομίμους αναπληρωτές των δικαστικών 
υπηρεσιών και των υπηρεσιών του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους, ως ακολούθως: α)Για όσους βρίσκονταν 
στην ενέργεια την 31η Δεκεμβρίου 2007 και τους κα−
ταβλήθηκε η μισθοδοσία του μηνός Ιανουαρίου του 
2008, έστω και αν μεταγενέστερα, μέχρι την καταβολή 
της τελευταίας δόσης, μετατεθούν ή αποχωρήσουν, 
καθ΄οιονδήποτε τρόπο, από την υπηρεσία, β) για όσους 
αποχώρησαν από την υπηρεσία εντός του χρονικού 
διαστήματος από 1.1.2003 μέχρι την 31.12.2007: αα) ολό−
κληρης της εφάπαξ πρώτης δόσης, ανεξάρτητα από το 
χρόνο παραμονής τους στην ενέργεια και ββ) τα ποσά 
των επόμενων δόσεων που αναλογούν σε κάθε ένα από 
όσους αποχώρησαν από την υπηρεσία εντός αυτού του 
διαστήματος και για όσο χρόνο ήταν αυτοί στην ενέρ−
γεια καθώς και, επί θανάτου, στους τυχόν κληρονόμους 
τους, γγ) το ακριβές ποσό που προκύπτει, μετά από 
εκκαθάριση, σε όσους παύτηκαν ή αποχώρησαν από την 
υπηρεσία, χωρίς να θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης.

9. Η πληρωμή των ποσών της έκτακτης παροχής που 
αντιστοιχεί στους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουρ−
γούς και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
θα γίνει, με τη διαδικασία καταβολής της σύνταξης τους, 
από την 45η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους ως ακολούθως: α) για όλους τους δικαιούχους 
που απέκτησαν την ιδιότητα του συνταξιούχου μέχρι 
1.1.2003 και β) για εκείνους από τους δικαιούχους που 
απέκτησαν την ιδιότητα του συνταξιούχου εντός του 
χρονικού διαστήματος από 2.1.2003 μέχρι 31.12.2007 τις 
υπόλοιπες (πλην της πρώτης) δόσης, για τα ποσά που 
αντιστοιχούν στο διάστημα που διάνυσαν ως συνταξι−
ούχοι. Εφόσον, το δικαιούμενο από τις εν ενεργεία απο−
δοχές ποσό είναι μικρότερο από το ποσό της πρώτης 
δόσης, η διαφορά του τυχόν επί πλέον ποσού που θα 
καταβληθεί από τους εκκαθαριστές, συμψηφίζεται με 
τα ποσά που δικαιούνται ως συνταξιούχοι.
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Ο χρόνος καταβολής των δόσεων στους ανωτέρω 
συνταξιούχους ορίζεται ως εξής: α) η πρώτη δόση, με τη 
σύνταξη του μηνός Μαρτίου 2008, β) η δεύτερη δόση, με 
τη σύνταξη του μηνός Μαΐου 2008, γ) η τρίτη δόση, με 
τη σύνταξη του μηνός Ιουλίου 2009, δ) η τέταρτη δόση, 
με τη σύνταξη του μηνός Ιουλίου 2010 και ε) η πέμπτη 
δόση, με τη σύνταξη του Ιουλίου 2011.

10. Η καταβολή των οφειλόμενων στους κληρονόμους 
των συνταξιούχων δόσεων θα γίνει με την έκδοση από 
την αρμόδια 45η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους, τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πλη−
ρωμής.

11. Η υπ’ αριθμ. 2/1601/0022/9.1.2008 (ΦΕΚ 18/Β΄14.1.2008) 
κοινή υπουργική απόφαση, ταυτάριθμη με την παρούσα, 
καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2008

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02001493001080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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