ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΑ ΄, 20 Νοεµβρίου 2017,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1
Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος
1. Kατά το έτος 2017 καταβάλλεται ποσό επτακόσια
είκοσι εκατοµµύρια (720.000.000) ευρώ για την εφάπαξ
παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανοµή Κοινωνικού
Μερίσµατος προς στήριξη των οικονοµικά αδύναµων
προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.
Ειδικότερα, ως ευάλωτο νοικοκυριό νοείται το σύνολο
των προσώπων που διαµένουν κάτω από την ίδια στέγη,
συµπεριλαµβανοµένων και των φιλοξενούµενων ατόµων.
2. Τα κριτήρια καταβολής του επιδόµατος είναι τα ακόλουθα:
α) Εισοδηµατικά κριτήρια
Για την καταβολή της εισοδηµατικής ενίσχυσης, το εισόδηµα του νοικοκυριού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1,
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων
(9.000) ευρώ για τα νοικοκυριά µε ένα µέλος, το ποσό
των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500) ευρώ για
τα νοικοκυριά µε δύο ενήλικα µέλη, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (15.750) ευρώ για
τα νοικοκυριά µε δύο ενήλικα µέλη και ένα ανήλικο τέκνο, το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ για
τα νοικοκυριά µε τρία ενήλικα µέλη ή δύο ενήλικα µέλη
και δύο ανήλικα τέκνα, το ποσό των είκοσι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (20.250) ευρώ για τα νοικοκυριά µε τρία
ενήλικα µέλη και ένα ανήλικο τέκνο ή δύο ενήλικα µέλη
µε τρία ανήλικα τέκνα, το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων
πεντακοσίων πενήντα (22.550) ευρώ για τέσσερα ενήλικα µέλη ή δύο ενήλικα µέλη µε τέσσερα ανήλικα τέκνα
και τέλος το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) ευρώ για πέντε ή περισσότερα ενήλικα µέλη ή δύο ενήλικα
µέλη µε έξι ή περισσότερα ανήλικα τέκνα. Τα ανωτέρω
κριτήρια θα εξειδικευθούν µε την κοινή υπουργική από-

φαση της παραγράφου 4 για την κατηγορία των ανέργων.
β) Περιουσιακά κριτήρια
αα. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των µελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. µε τις διατάξεις του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα µέχρι 31.10.2017 πράξη προσδιορισµού φόρου δεν µπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της
το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για
νοικοκυριά µε ένα µέλος, προσαυξανόµενη κατά δεκαπέντε (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο µέλος και έως
του ποσού των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.
ββ. Κινητή περιουσία:
Το συνολικό ύφος των καταθέσεων όλων των µελών
του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία µετοχών, οµολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές
διασταυρώσεις δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ για τα νοικοκυριά µε ένα
µέλος, πολλαπλασιαζόµενο για κάθε προστιθέµενο µέλος, κατά τον τρόπο που θα προσδιοριστεί µε την κοινή
υπουργική απόφαση της παραγράφου 4.
Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των µελών
του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση
φορολογίας εισοδήµατος (Ε1) του φορολογικού έτους
2016, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει
από τον κατωτέρω µαθηµατικό τύπο:
Ετήσιος τόκος = 9.000 X κλίµακα ισοδυναµίας νοικοκυριού X µέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100.
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γ. Περιουσιακά τεκµήρια:
Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού µερίσµατος νοικοκυριά, τα µέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισµένης δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος:
- εµπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,
- δηλώνουν δαπάνες για αµοιβές πληρωµάτων σκαφών αναψυχής,
- δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
- δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς
αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του
εντύπου Ε1.
δ) Κριτήριο διαµονής και λοιπά κριτήρια
Ο δικαιούχος του κοινωνικού µερίσµατος πρέπει να
διαµένει νόµιµα και µόνιµα στην Ελληνική Επικράτεια
για τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατά την τελευταία πενταετία.
Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισµένος τουλάχιστον µία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης µεγαλύτερο του ενός µηνός µέχρι και τις 31.10.2017, όπως αυτό προκύπτει από
το µητρώο Άµεσα Ασφαλισµένων και Συνταξιούχων του
Ε.Φ.Κ.Α..
Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα µέλη του νοικοκυριού
πρέπει να έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού έτους 2016, εφόσον έχουν υποχρέωση.
3. Το Κοινωνικό Μέρισµα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και
στο υπόλοιπο Δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το καταβαλλόµενο ποσό δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δηµοσιονοµικές συνθήκες κατά
το χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια εισοδήµατος, περιουσίας, διαµονής ή
άλλα για την καταβολή του κοινωνικού µερίσµατος, οι
κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση, ο τρόπος υπολογισµού και το ακριβές ποσό του διανεµόµενου Κοινωνικού
Μερίσµατος ανά κατηγορία δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες και οι επιµέρους αρµοδιότητές τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο
τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των
εισοδηµατικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα.
5. Η περίπτωση ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του
ν. 4174/ 2013 (Α΄ 170) αντικαθίσταται ως εξής:
«ια) σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. «ΗΔΙΚΑ
ΑΕ» του ν. 3607/2007 (Α΄ 245) για σκοπούς υλοποίησης
προγραµµάτων κοινωνικού χαρακτήρα της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή άλλων
προβλέψεων παροχών κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς και

σχετικών προβλέψεων παροχών υγείας σε οµάδες πληθυσµού από το Υπουργείο Υγείας και στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων της,».
Άρθρο 2
Επιστροφή κρατήσεων υγειονοµικής περίθαλψης
Ποσά που παρακρατήθηκαν για τη µηνιαία εισφορά υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης των συνταξιούχων κατά
το διάστηµα από 1.1.2012 έως 30.6.2016 και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού µηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής, χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των
συντάξεων βάσει των νόµων 4024/2011 (Α΄ 226),
4051/2012 (Α΄ 40) και 4093/2012 (Α΄ 222) και της κ.υ.α.
476/2012 (Β΄ 499) επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους. Η επιστροφή θα καταβληθεί µε τη σύνταξη µηνός
Δεκεµβρίου 2017.
Άρθρο 3
Προσθήκη διάταξης στο ν. 4067/2012
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012
(Α΄ 79) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να
καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, πλήρως ή
µερικώς, το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, µε αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του ειδικού διαχειριστικού λογαριασµού για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που τηρεί ο αρµόδιος διαχειριστής, σύµφωνα µε την
παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).»
Άρθρο 4
1. Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση µε τη µορφή
επιδόµατος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, από τις φυσικές καταστροφές των µηνών Σεπτεµβρίου, Οκτωβρίου και Νοεµβρίου 2017, των περιοχών που έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ειδικότερα στους Δήµους Σαµοθράκης, Σύµης,
Αγιάς Λάρισας, Τεµπών Λάρισας, Τρικαίων, Καλαµπάκας
Τρικάλων, Φαρκαδόνας Τρικάλων, Πύλης Τρικάλων, Κατερίνης, Χανίων, Πλατανιά Χανίων, Αποκορώνου Χανίων,
Κέρκυρας και στους πληγέντες Δήµους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση του προηγούµενου εδαφίου ανέρχεται, για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί, στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία και για τα φυσικά και
νοµικά πρόσωπα των οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο
ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ανά επιχείρηση.
2. Το επίδοµα της παραγράφου 1 είναι αφορολόγητο
και ακατάσχετο στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσµεύεται και δεν
συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική
διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών, καθορίζονται η διαδικασία, οι
προϋποθέσεις και τα κριτήρια και κάθε άλλο ζήτηµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα για τη χορήγηση
του επιδόµατος του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,

2017
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