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Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο−
µίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και 
άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
Ν. 4046/2012

Άρθρο πρώτο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ∆ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕ−
ΝΟΥΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕ−
ΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. ∆ιατίθεται ποσό τετρακοσίων πενήντα εκατοµµυ−
ρίων (450.000.000) ευρώ από το Πρωτογενές Πλεόνα−
σµα Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 για την καταβολή 
κοινωνικού µερίσµατος προς στήριξη των πολιτών και 
οικογενειών µε χαµηλό συνολικό ετήσιο εισόδηµα και 
ακίνητη περιουσία µικρής αξίας, µε βάση ειδικά εισοδη−
µατικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται 
µε την κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης 3 
της παρούσας.

2. Το κοινωνικό µέρισµα καταβάλλεται εφάπαξ, είναι 
αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, 
δεν κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα 
χρέη προς το ∆ηµόσιο ή πιστωτικά 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 το 
κοινωνικό µέρισµα από µία και µόνο πηγή.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθο−
ρίζονται τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια για 
την καταβολή του κοινωνικού µερίσµατος, το ακριβές 
ποσό του διανεµόµενου κοινωνικού µερίσµατος ανά 
δικαιούχο, οι κατηγορίες των δικαιούχων, οι προϋπο−
θέσεις, τα δικαιολογητικά, ο φορέας, η διαδικασία, ο 
χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και τρόπος 

ελέγχου των εισοδηµατικών και περιουσιακών κριτηρίων 
για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή 
της παρούσας υποπαραγράφου.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2.: ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΣΙΤΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 4052/2012 
(Α΄41) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

«3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας και του εκάστοτε συναρµόδι−
ου Υπουργού, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
υλοποίησης προγραµµάτων για άστεγους, η έκταση και 
ο χρόνος παροχής κοινωνικής προστασίας. Με όµοι−
ες αποφάσεις καθορίζεται το πλαίσιο προδιαγραφών 
λειτουργίας Κέντρων Ηµέρας Αστέγων, Κοινωνικών 
Ξενώνων ή άλλων δοµών και ειδικότερα οι φορείς υλο−
ποίησης, η στελέχωση, οι κτιριακές προδιαγραφές, η 
διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου, οι φορείς κα−
ταγραφής αστέγων και λοιπά θέµατα εφαρµογής της 
παρούσας.»

2. Στο άρθρο 29 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθενται 
οι ακόλουθες παράγραφοι:

«4. ∆ιατίθεται ποσό είκοσι εκατοµµυρίων (20.000.000) 
ευρώ από το Πρωτογενές Πλεόνασµα Γενικής Κυβέρ−
νησης έτους 2013 για τη χρηµατοδότηση των ανωτέρω 
προγραµµάτων ή δράσεων. Οι ανωτέρω πόροι µεταβιβά−
ζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών και εγγράφονται 
στον προϋπολογισµό τρέχοντος έτους του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Γενική 
Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ε.Φ. 33−220).

5. Προγράµµατα ή δράσεις, που χρηµατοδοτούνται 
από τους ως άνω πόρους, προκηρύσσονται µε απόφα−
ση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας µε δυνητικούς δικαιούχους τους πιστοποιηµέ−
νους φορείς παροχής υπηρεσιών στέγασης, σίτισης και 
κοινωνικής φροντίδας στην οµάδα στόχο των αστέγων.

6. Ως επιλέξιµα για χρηµατοδότηση προγράµµατα ή 
δράσεις, κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, ορί−
ζονται τα προγράµµατα ή δράσεις στέγασης, σίτισης και 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην οµάδα 
στόχο των αστέγων.

7. Οι προτάσεις που κατατίθενται στο πλαίσιο προ−
γραµµάτων ή δράσεων της ως άνω παραγράφου αξιο−
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λογούνται από τριµελή Επιτροπή που αποτελείται από 
εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας. Τα κριτήρια αξιολόγησης, 
καθώς και κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτοµέρεια 
εφαρµογής ορίζονται στη σχετική προκήρυξη.

8. Η υλοποίηση των προγραµµάτων ή δράσεων στέγα−
σης, σίτισης και εν γένει παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας δύναται να πραγµατοποιείται µε προγραµ−
µατικές συµβάσεις µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και των φορέων 
υλοποίησης.

9. Στους φορείς υλοποίησης των παραπάνω προγραµ−
µάτων υπάγονται τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, 
τα εκκλησιαστικά φιλανθρωπικά ιδρύµατα, οι φορείς της 
Εκκλησίας και τα πιστοποιηµένα από το Υπουργείο Ερ−
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύµφωνα 
µε το ν. 2646/1998 νοµικά πρόσωπα οδιωτικού δικαίου 
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αποδεδειγµένα δρα−
στηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στην οµάδα 
στόχου των αστέγων.

10. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραµ−
µάτων ή δράσεων στο πλαίσιο της ανωτέρω χρηµατο−
δότησης ανατίθεται σε Επιτροπή, η οποία συστήνεται 
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονοµικών, Εσωτερικών και 
Υγείας και στην οποία συµµετέχουν τρεις (3) εκπρόσω−
ποι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας, δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικο−
νοµικών, ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών και ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας.

11. Ως δυνητικό µέσο παροχής υπηρεσιών ή αγαθών 
στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραµµάτων ή δράσεων 
καθιερώνεται η Κοινωνική Επιταγή. Η Κοινωνική Επι−
ταγή ενσωµατώνει την αξία συγκεκριµένης κοινωνικής 
παροχής, η οποία είναι ατοµική και παρέχεται στο δι−
καιούχο του προγράµµατος που την ενεργοποιεί απο−
κλειστικά για την απολαβή των συγκεκριµένων αγαθών 
ή/και υπηρεσιών. Οι προδιαγραφές, η διαδικασία και 
τα κριτήρια αξιολόγησης των δυνητικών παρόχων, η 
διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, 
οι φορείς υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλο θέµα που 
αφορά στην εφαρµογή του παρόντος καθορίζονται µε 
κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών.

12. Κατά την πρώτη εφαρµογή, η ανάθεση των προ−
γραµµάτων ή δράσεων είτε µέσω προκηρύξεων είτε 
µέσω προγραµµατικών συµβάσεων πρέπει να έχει ολο−
κληρωθεί εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του 
παρόντος. Η προθεσµία της παρούσας παραγράφου 
δύναται να παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3.: ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙ−
∆ΟΣ

Α. Ασφαλισµένοι του Ο.Α.Ε.Ε. οι οποίοι διέκοψαν την 
επαγγελµατική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε 
δήλωση αδράνειας εργασιών στη ∆.Ο.Υ. σύµφωνα µε την 
ΠΟΛ 1102/14.7.2005 και δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της 
παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/ 2010 
ή συνεχίζουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα 
και δεν είναι ασφαλισµένοι σε άλλο φορέα, δικαιούνται 
οι ίδιοι και τα προστατευόµενα µέλη αυτών, παροχή 
ασθένειας σε είδος, µέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές 
τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα αφορούν τα έτη 

2011, 2012 και 2013 και ο µέσος όρος του συνολικού 
οικογενειακού τους εισοδήµατος κατά τα ως άνω έτη 
δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

Όσοι ασφαλισµένοι έχουν ρυθµίσει ή θα ρυθµίσουν 
το σύνολο των οφειλών τους, δικαιούνται οι ίδιοι και τα 
προστατευόµενα µέλη αυτών όλες τις παροχές ασθέ−
νειας χωρίς χρονικό περιορισµό, µε µόνη προϋπόθεση 
την τήρηση της ρύθµισης.

Β. Ασφαλισµένοι του Τοµέα Μηχανικών και Εργολη−
πτών ∆ηµοσίων Έργων του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απο−
λέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών 
στον ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και 
τα προστατευόµενα µέλη αυτών παροχές ασθένειας σε 
είδος, µέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν 
τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο µέσος όρος του συνολι−
κού οικογενειακού τους εισοδήµατος κατά τα ως άνω 
έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

Γ. Οι υπερήλικες ασφαλισµένοι του ΟΓΑ, των οποίων 
το ασφαλιστικό δικαίωµα επανεξετάζεται βάσει της 
περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ6 του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης, δικαιούνται 
οι ίδιοι και τα προστατευόµενα µέλη αυτών παροχές 
ασθένειας σε είδος µέχρι 28.2.2015.

∆. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών κα−
θορίζονται η διαδικασία, τα ειδικότερα ζητήµατα και 
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής της παρούσας 
παραγράφου.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.4.: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑ−
ΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ

1. Στα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων της Ελληνικής 
Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµε−
νικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία αµεί−
βονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 
του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως ισχύουν, και ευρίσκονταν 
σε ενέργεια κατά την 31.1.2014, καταβάλλεται εφάπαξ 
χρηµατική ενίσχυση, ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ. Η 
καταβολή της ενίσχυσης πραγµατοποιείται µέσω της 
Ενιαίας Αρχής Πληρωµών (Ε.Α.Π.) µε καταστάσεις που 
συντάσσουν οι εκκαθαριστές αποδοχών των οικείων 
Υπηρεσιών.

2. Η ανωτέρω ενίσχυση καταβάλλεται ολόκληρη, εφό−
σον οι συνολικές µεικτές τακτικές αποδοχές µηνός Ια−
νουαρίου 2014 των ανωτέρω στελεχών, δεν υπερέβαιναν 
τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. Για αποδοχές πάνω 
από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ και µέχρι χίλια πε−
ντακόσια σαράντα ένα (1.541) ευρώ, η εφάπαξ χρηµατική 
ενίσχυση µειώνεται κατά δώδεκα (12) ευρώ για κάθε ένα 
(1) επιπλέον ευρώ αποδοχών.

3. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου, στις µηνιαίες τακτικές αποδοχές δεν συνυπο−
λογίζονται οι κάτωθι παροχές:

α) Η οικογενειακή παροχή (άρθρο 17 του ν. 4024/2011 
(226 Α΄)).

β) Η ειδική αποζηµίωση της αριθµ.2015007/ 1423/ 
0022/14.2.1989 κ.υ.α. (Β΄ 199), που κυρώθηκε µε το άρθρο 
7 παρ. 1 του ν. 1858/1989 (Α΄ 148) και της αριθµ. 164721/ 
4033/12.1.1982 κ.υ.α. (Β΄ 58), που κυρώθηκε µε το άρθρο 
55 παρ. Θ΄του ν. 1249/1982 (Α΄ 43).

γ) Το επίδοµα αυξηµένης επιχειρησιακής ετοιµότητας 
µονάδων (άρθρο 51 παρ.Α8 του ν. 3205/2003).
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