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Θέµα: Ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων
Αξιότιµοι κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του
Συντάγµατος και το ν.3094/2003 έχει λάβει και εξετάζει µεγάλο αριθµόςαναφορών σχετικά µε
το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων που απονέµει ο ΟΓΑ. Από την έρευνα των αναφορών
αυτών έχουν αναδειχθεί προβλήµατα και δυσλειτουργίες που µε συνεχή προσπάθεια των
υπηρεσιών του ΟΓΑ εξοµαλύνονται όλο και περισσότερο. Ωστόσο θέλουµε να θέσουµε
υπόψη σας το καίριο ζήτηµα εξέτασης των προϋποθέσεων και των δύο γονέων
προκειµένου να αποφασισθεί εάν τα παιδιά τελικά θα είναι δικαιούχοι ή όχι των εν λόγω
επιδοµάτων.
Ενδεικτικά θα εστιάσουµε στην υπόθεση της οικογένειας του κ. Ν. Κ. και της κας ∆. Μ.,
γονείς ενός αγοριού περίπου δύο (2) ετών, που ζητούν από τον ΟΓΑ να τους χορηγηθεί το
ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων. Επαναλαµβάνουµε ότι οµοίως έχουν κατατεθεί σειρά
αναφορών.
Μετά από έρευνα της υπόθεσης προέκυψαν τα ακόλουθα :
Ο κος Ν.Κ., έχει διπλή υπηκοότητα, Ελληνική και Αµερικάνικη γιατί γεννήθηκε στην
Αµερική όπου και σπούδασε. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της αναφοράς τη µεγαλύτερη σχολική
περίοδο τη διήνυσε στην Ελλάδα όπου υπηρέτησε και τη στρατιωτική του θητεία. Το 2005
ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Αµερική και επέστρεψε στην Ελλάδα όπου ζει µε τη
σύζυγό του ∆.Μ. και τον ανήλικο υιό τους. Η σύζυγός του και µητέρα του ανήλικου τέκνου κα
∆.Μ. καθώς και το ίδιο το ανήλικο τέκνο έχουν γεννηθεί και διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα.
Το Νοέµβριο του 2011 έχασαν και οι δύο γονείς την εργασία τους (εργάζονταν στην ίδια
επιχείρηση που έκλεισε) και το 2012, σύµφωνα µε τα στοιχεία της αναφοράς, το δηλωθέν
εισόδηµά τους ήταν 70 ευρώ. Στις 21/06/2013 κατέθεσαν φορολογική δήλωση που
υπογράφουν από κοινού, ως σύζυγοι και ταυτόχρονα κατέθεσαν ηλεκτρονικά την ΑίτησηΥπεύθυνη ∆ήλωση προς τον ΟΓΑ προκειµένου να τους χορηγηθεί το ενιαίο επίδοµα
στήριξης τέκνων, διαδικασία που ορίζεται στη σχετική Υπουργική Απόφαση (ΥΑ).1
Επισηµαίνεται στο σηµείο αυτό ότι το ηλεκτρονικό έντυπο Α21 εµφανίστηκε µε προτυπωµένα
τα στοιχεία του συζύγου, πατέρα κ. Ν.Κ., ως υπόχρεου υποβολής της δήλωσης του φόρου
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εισοδήµατος. Το Σεπτέµβριο του 2013 πληροφορήθηκαν προφορικά από τον ΟΓΑ την
απόρριψη του αιτήµατος χορήγησης της οικογενειακής παροχής λόγω µη εκπλήρωσης στο
πρόσωπο του πατέρα της προϋπόθεσης, που θέτει ρητά ο νόµος της µόνιµης συνεχούς
δεκαετούς διαµονής στη χώρα2. Στις 12/11/2013 υπέβαλαν στον ΟΓΑ την υπ’ αριθµ. πρωτ.
αίτηση-ένσταση, θεωρώντας ότι µετά από πέντε (5) περίπου µήνες και εφόσον έχει
εισπραχθεί από τους δικαιούχους το επίδοµα και έχουν ενηµερωθεί προφορικά, έχει
σιωπηρά απορριφθεί το αίτηµά τους. Με την ένσταση αυτή ζητούν τη χορήγηση του
επιδόµατος τέκνου µέσω της µητέρας που πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις.
Στο σηµείο αυτό, σχετικά µε την κοινωνική πρόνοια για το παιδί και ειδικότερα το
ζήτηµα της προνοιακής µεταχείρισης των οικογενειών µε παιδιά, θέλω να σας επισηµάνω τα
εξής:
Οι νοµικές ρυθµίσεις για το Κράτος Πρόνοιας ορίζουν την οικογένεια ως κατεξοχήν
υπεύθυνη για την ευηµερία των παιδιών χωρίς να προσφέρουν ουσιαστική αυτονοµία στην
παιδική ηλικία, η οποία αναπόφευκτα εξαρτάται σχεδόν απόλυτα από την οικογένεια.3
Ωστόσο οι σύγχρονες νοµοθεσίες αποσυνδέουν τις οικογενειακές παροχές από τους γονείς
για να µην παρεισδύουν διαφοροποιήσεις ανάλογα µε τον τύπο της οικογένειας
(παραδοσιακή πυρηνική, µονογονεϊκή, ανασυγκροτηµένη κ.α.) και τα επιδόµατα τείνουν να
εστιάζονται στο ίδιο το παιδί που απλώς αποκτά κοινωνική ορατότητα µέσω του ενήλικα
που φέρνει το βάρος συντήρησής του.4
Νοµική θεµελίωση της προνοµιακής µεταχείρισης των οικογενειών µε παιδιά
αποτελούν οι παράγρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του Συντάγµατος που προστατεύουν την
οικογένεια, το γάµο, την παιδική ηλικία, τις πολύτεκνες οικογένειες. Όσον αφορά το ∆ιεθνές
∆ίκαιο, η ∆ιεθνής Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού (κυρωτικός νόµος 2101/92, ΦΕΚ
Α' 192) καθιερώνει το συµφέρον του παιδιού, ως ερµηνευτικό οδηγό ευρύτερης εµβέλειας
(άρθρ. 3).5 Στο άρθρο 18 του ιδίου νόµου προβλέπεται ότι «1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της αναγνώρισης της αρχής,
σύµφωνα µε την οποία και οι δύο γονείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την ανατροφή
του παιδιού και την ανάπτυξή του…» και στο άρθρο 26 ότι «1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη
αναγνωρίζουν σε κάθε παιδί το δικαίωµα να επωφελείται από την κοινωνική πρόνοια,
συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών ασφαλίσεων, και παίρνουν τα απαραίτητα µέτρα για
να εξασφαλίσουν την πλήρη πραγµατοποίηση του δικαιώµατος αυτού, σύµφωνα µε την
εθνική νοµοθεσία τους». Στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (κυρωτικός νόµος 1426/84)6 η
οικογένεια και το παιδί ανάγεται σε αντικείµενο ειδικής προστασίας.
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Το Εθνικό ∆ίκαιο για τα οικογενειακά επιδόµατα αναµορφώθηκε πρόσφατα.
Συγκεκριµένα η Υποπαράγραφος ΙΑ.2. του Ν. 4093/2012 τιτλοφορείται «Ενιαίο επίδοµα
στήριξης τέκνων» και θεσπίζει ένα ενιαίο οικογενειακό επίδοµα που καταβάλλεται από το
πρώτο παιδί. Όσον αφορά το δικαιούχο της παροχής η διάταξη αναφέρει: «τις οικογένειες
που δικαιούνται…» (παράγρ. 2) και «…..δικαιούχοι είναι όλα τα εξαρτώµενα τέκνα….»
(παράγρ.5) Στην Εισηγητική Έκθεση της επίµαχης διάταξης αναφέρεται ότι: «Το ενιαίο
επίδοµα στήριξης τέκνων θα καταβάλλεται στοχευµένα στα παιδιά που αντιµετωπίζουν
µεγαλύτερη ανάγκη…». Και καταλήγει µε την επισήµανση ότι: «Γίνεται αντιληπτό ότι µε τις
προτεινόµενες διατάξεις επιτυγχάνεται ο εξορθολογισµός της πολιτικής χορήγησης
οικογενειακών επιδοµάτων µε την εφαρµογή αντικειµενικών κριτηρίων που διασφαλίζουν την
υλοποίηση σαφώς πιο στοχευµένης πολιτικής σε εκείνες τις κοινωνικές οµάδες, που
βρίσκονται σε πραγµατική αδυναµία ενισχύοντας την ελληνική οικογένεια πλέον από το
πρώτο παιδί»
Ένα από τα πιο σηµαντικά εµπόδια που παρακωλύει την πρόσβαση στην εν λόγω
προνοιακή παροχή προκύπτει από τη µη πρόβλεψη από τον αρµόδιο φορέα που είναι ο
ΟΓΑ, της δυνατότητας ελέγχου των προϋποθέσεων που θέτει ο νόµος, στο πρόσωπο της
µητέρας, όταν ο πατέρας, ως υπόχρεος υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήµατος, δεν πληροί
αυτές τις προϋποθέσεις και φθάνουµε στο παράδοξο της αποστέρησης της παροχής από
το παιδί και από την οικογένεια που βρίσκεται σε πραγµατική οικονοµική αδυναµία.
Συγκεκριµένα η σχετική ΥΑ7 που έχει εξουσιοδότηση από το νόµο να καθορίσει τη διαδικασία
προς εκπλήρωση του σκοπού του νοµοθέτη και όχι προς δηµιουργία µη νόµιµων εµποδίων,
προβλέπει στο άρθρο 3, εύστοχα, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή, την
ηλεκτρονική υποβολή της ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος και στην παράγρ. 2 του ιδίου
άρθρου ορίζει ότι: «Ο υπόχρεος σε υποβολή της ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος, µετά
την οριστική υποβολή της, συµπληρώνει και υποβάλει το µηχανογραφηµένο έντυπο Α21Αίτηση/Υπεύθυνη ∆ήλωση για τη χορήγηση των επιδοµάτων και το υποβάλλει µέσω του
περιβάλλοντος taxisnet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων». Με την
επιλογή της διασταύρωσης της προνοιακής πολιτικής µε το φορολογικό σύστηµα
επιτυγχάνονται οι στόχοι δηµοσιονοµικής πολιτικής προς εκπλήρωση του δηµοσίου
συµφέροντος ωστόσο εντοπίζονται κενά που συνιστούν αδυναµίες του προνοιακού
συστήµατος προστασίας της παιδικής ηλικίας. Για την άρση αυτού του εµποδίου θα
µπορούσε ο ΟΓΑ, όπως έχει ήδη εφαρµόσει για κάλυψη άλλων περιπτώσεων, να δέχεται
αιτήσεις διόρθωσης και οι µητέρες αφού υπέβαλαν τα εκ του νόµου απαραίτητα
δικαιολογητικά προς απόδειξη της µητρότητας και της συντήρησης να εισέπρατταν το
επίδοµα τέκνου.
Σχετικά µε το προσωπικό πεδίο εφαρµογής που ορίζει η εν λόγω ΥΑ µε τη διαδικασία
που προβλέπει και την εφαρµογή της από τη ∆ιοίκηση, δηλαδή ποιες οικογένειες µπορούν
να επιδοτηθούν για το ανήλικο παιδί τους, η απάντηση είναι, ο πατέρας της παραδοσιακής
πυρηνικής οικογένειας και η µητέρα της µονογονεϊκής οικογένειας που υποβάλει µόνη της
∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος. Εντοπίζεται κατά συνέπεια ανισότητα µεταχείρισης της
µητέρας αλλά και του παιδιού ανάλογα µε τον τύπο της οικογένειας. Ωστόσο είναι γνωστό ότι
της (άρθρ. 16). «Η µητέρα και το παιδί, ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση και τις
οικογενειακές σχέσεις, έχουν δικαίωµα για κατάλληλη κοινωνική και οικονοµική προστασία»
(άρθρ. 17).
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δεν είναι συνταγµατικά ανεκτές ρυθµίσεις και κυρίως διοικητικές πρακτικές µε τις οποίες
δηµιουργούνται θέµατα ισότητας µεταχείρισης τόσο µεταξύ των ατόµων όσο και µεταξύ των
συζύγων (άρθρ. 4 Σ, άρθρ. 1387 ΑΚ), ή µε τις οποίες εξαιρούνται τις ειδικής κρατικής
φροντίδας της οικογένειας ή της παιδικής ηλικίας (άρθρ. 21 παράγρ. 1Σ) ορισµένες
οικογένειες λόγω του τύπου τους.
∆ιευκρινίζεται στο σηµείο αυτό ότι µέχρι σήµερα τα νοµικά προβλήµατα
εντοπιζόντουσαν σε θέµατα διακρίσεων για παιδιά γεννηµένα εκτός γάµου, ενώ η υπό
εξέταση συγκεκριµένη πρακτική θέτει σε δυσµενέστερη θέση τα παιδιά της παραδοσιακής
πυρηνικής οικογένειας, στοιχείο που σαφώς δεν αποτελεί στόχο του νοµοθέτη. Τα κατά το
άρθρο 21 παράγρ. 1 του Συντάγµατος δικαιώµατα έχουν λοιπόν ως φορείς τους όλα
τα παιδιά ανεξαρτήτως του οικογενειακού πλαισίου (εντός ή εκτός γάµου).8
Επιπλέον θέτουµε υπόψη σας και µία ακόµη παράµετρο του υπό εξέταση θέµατος που
είναι η ανάγκη ενίσχυσης της οικογένειας που έχει οικονοµική αδυναµία προκειµένου να
παραµείνει το παιδί στον οικογενειακό ιστό και να µην παραδοθεί στην ιδρυµατική προστασία
στοιχείο που µακροπρόθεσµα επιβαρύνει πολύ περισσότερο τόσο το κοινωνικό όσο και το
οικονοµικό κόστος του προνοιακού συστήµατος.
Τα παραπάνω δεδοµένα ωστόσο, ως φαίνεται, δεν έχουν ληφθεί υπόψη από την
υπηρεσία σας. Συνέπεια αυτής της καταστάσεως είναι ενώ το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο
δηµιουργεί ένα σύστηµα προστασίας της οικογένειας και της παιδικής ηλικίας η ελλειµµατική
εφαρµογή του οδηγεί στα αντίθετα αποτελέσµατα, αφού είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι οι
γονείς σκέφτονται προκειµένου να εξασφαλίσουν το επίδοµα στα παιδιά τους να δηλώσουν
ότι είναι σε διάσταση προκειµένου να έχουν πρόσβαση στην παροχή.
Πιστεύω ότι η κατάσταση που αναπτύχθηκε παραπάνω πέραν των ιδιαίτερα δυσµενών
συνεπειών για τους συγκεκριµένους γονείς επιφέρει και δυσµενείς συνέπειες σε θεσµούς που
ήδη βρίσκονται σε κρίση (γάµος, γεννήσεις). Για το λόγο αυτό ζητούµε την θετική σας
ανταπόκριση προκειµένου να επιλυθούν αυτές οι περιπτώσεις και παρακαλώ να µας
ενηµερώσετε για την εξέλιξη του θέµατος καθώς και για τις ενέργειες τις οποίες αναλάβατε.
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και είµαστε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Με τιµή
Χρήστος Α. Ιωάννου
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
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Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 14 της ΕΣ∆Α, το Ε∆∆Α έκρινε στην υπόθεση Paula Marckx ότι η άνιση
µεταχείριση των εκτός γάµου γεννηµένων τέκνων σχετικά µε περιουσιακά δικαιώµατά τους, συνιστά διάκριση
σε βάρος προσώπων που βρίσκονται σε ανάλογες συνθήκες
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