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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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: ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕ−
ΝΟΥΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕ−
ΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Διατίθεται 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 Δημόσιο 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.: ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΣΙΤΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 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. Διατίθεται 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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θέτηση τουριστικού λιμένα να προηγηθεί η τήρηση της 
διαδικασίας και η έγκριση είτε Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σχεδίου ή προγράμ−
ματος είτε Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
έργου για ευρύτερη περιοχή των προς παραχώρηση 
λιμενικών εγκαταστάσεων, αρμόδια αρχή για την έκδο−
σή τους είναι η αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΕΥΠΕ), ανεξαρτήτως της κατάταξης του έργου 
στην υποκατηγορία Α1 ή Α2 της υπ’ αριθ. 1958/13.1.2012 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 21). Το ΤΑΙΠΕΔ δύναται να 
κινεί τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
και για τις ευρύτερες λιμενικές εγκαταστάσεις. Τα δύο 
προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς 
διαδικασίες χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειο−
δότησης τουριστικών λιμένων.»

21. Μετά από το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 
9 του ν. 3986/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ο προσυμβατικός έλεγχος μπορεί να ασκείται συνο−
λικά για κατηγορία συμβάσεων εφόσον υποβάλλονται 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο ο τύπος της σύμβασης και 
η διαδικασία εξεύρεσης αντισυμβαλλομένου από την 
έναρξη της διαδικασίας αυτής μέχρι και τον ορισμό των 
υποψηφίων αντισυμβαλλομένων. Στην περίπτωση αυτή 
απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος κατ΄ ιδίαν σύμβασης 
μόνο στο μέτρο που υπάρξει απόκλιση από τον τύπο 
της σύμβασης ή της διαδικασίας που έχουν υποβληθεί 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο.»

22. α. Στο άρθρο 15Α του ν. 3986/2011 προστίθεται 
παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Κατά παρέκκλιση από το ν. 2971/2001 με απόφαση 
του Υπουργού Τουρισμού μετά από γνώμη της Επιτρο−
πής Τουριστικών Λιμένων είναι δυνατή η νομιμοποίη−
ση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και λιμενικών έργων 
εντός της χερσαίας (περιλαμβανομένου του αιγιαλού 
και της παραλίας) και θαλάσσιας ζώνης τουριστικών 
λιμένων που αξιοποιούνται από το ΤΑΙΠΕΔ. Σχετικώς 
υποβάλλεται αίτηση του παραχωρησιούχου ή του έλ−
κοντος εξ αυτού δικαίωμα μέχρι τις 31.12.2015, συνοδευ−
όμενη από α) τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης ή 
του έργου, β) τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:500, 
γ) φωτογραφίες και χάρτη της ευρύτερης περιοχής με 
την ακριβή θέση της εγκατάστασης ή του έργου και δ) 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Η προθεσμία 
υποβολής της αίτησης μπορεί να παρατείνεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού. 
Για τη νομιμοποίηση υφισταμένων εγκαταστάσεων 
και έργων, καθώς και για την εκτέλεση νέων έργων 
ή τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων εντός αιγιαλού 
και παραλίας που περιλαμβάνονται στη χερσαία ζώνη 
τουριστικού λιμένα εφόσον εκτελούνται στο πλαίσιο 
των εγκεκριμένων μελετών, δεν οφείλεται αποζημίωση 
χρήσης αυθαίρετης ή μη, προς το Ελληνικό Δημόσιο και 
δεν απαιτείται άδεια χρήσης.»

β. Ως υφιστάμενες εγκαταστάσεις και έργα κατά την 
έννοια της προηγούμενης υποπερίπτωσης νοούνται τα 
υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νό−
μου.

23. Στην παράγραφο 3.γ της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.2. 
του Πρώτου Άρθρου του ν. 4093/2012, προστίθεται η 
φράση «καταργουμένου ρητώς του δικαιώματος επικαρ−
πίας του κατωτέρω αναφερομένου νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τε−

χνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)» μετά την φράση 
«κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή» και πριν την 
φράση «εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων 
του ν. 3986/2011».

24. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3891/2010 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η δαπάνη του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περι−
ουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) για την τεχνική και 
οικονομική αποτίμηση του ανωτέρω τροχαίου υλικού 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων.»

25. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλ−
λαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τα−
μείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 
Α.Ε.» («Ταμείο») κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 
3986/2011 τα ακόλουθα ακίνητα, ιδιοκτησίας της υπό 
εκκαθάριση δημόσιας επιχείρησης με την επωνυμία «Δη−
μόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης» (ΔΕΠΟΣ):

(α) Έκταση 950.000 τ.μ. (με ΑΒΚ 119), στην περιοχή 
«Θίννες» Βαρθολομιού, Δήμου Πηνειού, Περιφερειακή 
Ενότητα Ηλείας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η οποία 
εμφαίνεται με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Α 
στο με κλίμακα 1:5000 χάρτη Θιννών Βαρθολομιού της 
Διεύθυνσης Δασών, Δασαρχείο Αμαλιάδας.

Η ανωτέρω έκταση είχε παραχωρηθεί κατά πλήρη 
κυριότητα, νομή και κατοχή στη ΔΕΠΟΣ με την υπ΄ 
αριθμ. πρωτ. 1008264/7052/Α0010/19.1.1998 απόφαση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων και Οικονομικών, η οποία μεταγράφηκε νόμιμα 
στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βαρ−
θολομιού, στον τόμο 101 με αριθμό 1.

(β) Έκταση 615.000 τ.μ. περίπου, στην περιοχή «Βερ−
βερόντα» (Πορτοχέλι), Δήμου Ερμιονίδος, Δημοτική 
Ενότητα Κρανιδίου, Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία εμφαίνεται με τα 
στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, 
Σ, Τ, Υ, Φ, Α στο με ημερομηνία 20.6.1973 και κλίμακα 
1:2000 κτηματολογικό διάγραμμα με τίτλο: οριστική 
μελέτη αεροδρομίου − συμπληρωματικό κτηματολόγιο 
περιοχής αεροδρομίου, της εταιρείας Ευπάλινος ΤΕΠΕ, 
θεωρημένου στις 11.12.1973 από τον Διευθυντή Τεχνικών 
Υπηρεσιών Ν. Αργολίδος, Κ. Λάγιο.

Η ανωτέρω έκταση αποτελεί τμήμα ευρύτερης έκτα−
σης 973.945 τ.μ., η οποία είχε παραχωρηθεί κατά πλήρη 
κυριότητα, νομή και κατοχή στη ΔΕΠΟΣ με την υπ΄ 
αριθμ. Οικ 662/30/9.4.1980 απόφαση των Υπουργών Οι−
κονομικών, Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος 
και Συγκοινωνιών (Δ΄ 243/22.4.1980) και μεταγράφηκε 
νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου 
Μάσσητος, στον τόμο 664 με αύξοντα αριθμό 34.

Πριν την έκδοση της κατά την παρ. 6 του άρθρου 2 
του ν. 3986/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ταμείου, το τελευταίο αναθέτει την αποτίμηση της 
αξίας των ως άνω ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.4.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ−
ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Στο τέλος του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) 
προστίθεται παράγραφος 13 που έχει ως εξής:

«13. Ποσοστό ίσο με το 30% επί των μεικτών κερδών 
όσων διεξάγουν στοίχημα επί ιπποδρομιών, το οποίο 
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Άρθρο τέταρτο
Έναρξη ισχύος

H ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερία της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

  Αθήνα, 7 Aπριλίου 2014

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

 ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 7 Aπριλίου 2014

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  




