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Θέµα: Ζητήµατα που προέκυψαν από την διαδικασία χορήγησης του Κοινωνικού
Μερίσµατος του ν. 4254/2014

Αξιότιµη κυρία Σεχπερίδου,
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο. 103 § 9
του Συντάγµατος και το ν.3094/2003 ερεύνησε, και συνεχίζει να ερευνά, αναφορές πολιτών
που ζητούν την παρέµβαση της Αρχής για ζητήµατα σχετικά µε την διάθεση του Κοινωνικού
Μερίσµατος.
Ήδη έχουµε απευθύνει στην Υπηρεσία σας, µεµονωµένες επιστολές για επιµέρους
προβλήµατα αναφεροµένων, για µερικά από τα οποία έχουµε ήδη επικοινωνήσει και
τηλεφωνικά µε συνεργάτες σας.
Με την επιστολή αυτή θα ήθελα να σας θέσω δύο γενικότερα ζητήµατα που
προέκυψαν από την συνολική ενασχόληση του Συνηγόρου του Πολίτη µε το θέµα και
απασχόλησαν, θεωρούµε ευλόγως ικανό αριθµό πολιτών, ευελπιστώντας στην συνεργασία
σας για την θεραπεία των προβληµάτων αυτών.
1. Αιτιολογία των απορριπτικών Αποφάσεων.
Όπως είναι γνωστό σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και
συγκεκριµένα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόµου 2690/1999,
«Η ατοµική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαµβάνει
την διαπίστωση της συνδροµής των κατά νόµο προϋποθέσεων για την έκδοσή της.
Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα
στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς από το νόµο ότι πρέπει να περιέχεται στο
σώµα της πράξης»
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Παράλληλα έχει γίνει δεκτό ότι «η ελαττωµατική αιτιολογία (ελλείπουσα, ανεπαρκής,
πληµµελής ή εσφαλµένη) καθιστά την διοικητική πράξη άκυρη» (Α.Ι.Τάχος, «Ελληνικό
∆ιοικητικό ∆ίκαιο», Σάκκουλας,2000,σελ. 535).
Όµως, εξ’ όσων τουλάχιστον έως τώρα έχουµε διαπιστώσει, οι απορριπτικές
απαντήσεις που φθάνουν, είτε ηλεκτρονικά είτε εγγράφως, στους αιτούντες, δεν πληρούν
πάντα τις παραπάνω απαιτήσεις του νόµου, δεν χαρακτηρίζονται δηλαδή, σε πολλές
περιπτώσεις, από την αναγκαία εξειδίκευση, επάρκεια και πληρότητα.
Ειδικότερα, συνήθως, και στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται τα εκ του νόµου
εισοδηµατικά κριτήρια, ο πολίτης λαµβάνει ηλεκτρονικό µήνυµα που αναφέρει
«Η αίτησή σας - υπεύθυνη δήλωση για τον ΑΦΜ ΧΧΧΧΧΧΧ.
υποβλήθηκε οριστικά στις ΧΧΧΧΧ µε αριθµ. πρωτ. ΧΧΧΧΧΧ
Οριστική Απόρριψη, λόγω:
Οικ. Έτος 2013 – Εισοδήµατος, Οικ. Έτος 2014 Εισοδήµατος»
Το ίδιο σε γενικές γραµµές, προκύπτει και από τα απαντητικά έγγραφα που
στέλνονται σε πολίτες που έχουν κάνει αίτηση επανεξέτασης, όπου αν και οµολογουµένως
είναι αναλυτικότερα, µνηµονεύοντας και το αριθµό των εφαρµοζόµενων Υ.Α, εν τούτοις,
επίσης φέρουν πληµµέλειες όσον αφορά την επάρκεια και την πληρότητά τους.
Αντιλαµβανόµαστε απολύτως ότι µια τέτοια διαδικασία θα απαιτούσε περισσότερο
χρόνο, ίσως και προσωπικό, ή ένα πιο εξειδικευµένο ηλεκτρονικό πρόγραµµα, από την άλλη
όµως, είναι βέβαιο ότι θα λειτουργούσε προς όφελος και της Υπηρεσίας απαλλάσσοντάς την
από πλήθος διαµαρτυριών, έγγραφων και προφορικών, αλλά και από το διοικητικό βάρος
επανεξέτασης πολλών περιπτώσεων.
Παράλληλα δε θα λειτουργούσε και ως δικλείδα ασφαλείας, αποτρέποντας λάθη ή
ανακριβείς απαντήσεις.
Προς τούτο θα προτείναµε την υιοθέτηση µιας ενιαίας προκατασκευασµένης
φόρµας απαντήσεων στην οποία θα είναι συµπληρωµένα τα ποσά που απαιτεί ο
νόµος και θα συµπληρώνονται από την Υπηρεσία, στα αντίστοιχα πεδία, τα ποσά που
αφορούν τον συγκεκριµένο αιτούντα (είτε πραγµατικά είτε τεκµαρτά).
Με τον τρόπο αυτό η απάντηση στο αίτηµα θα είναι άµεσα πειστική και συνεπώς δεν
θα αµφισβητείται η νοµιµότητα της απόρριψης, αφού θα είναι ευχερής ο έλεγχος της από τον
ενδιαφερόµενο πολίτη. Επιπρόσθετα, και εξίσου σηµαντικό, θα αποβεί σε όφελος και του
αποφασίζοντος διοικητικού οργάνου, λειτουργώντας ως αποτελεσµατική και αξιόπιστη
ασφαλιστική δικλείδα όσον αφορά την ορθότητα της απόφασης.
2. Λήξη της προθεσµίας υποβολής της αίτησης πριν από την δηµοσίευση της
Υ.Α. µε την οποία διευρύνθηκαν τα εισοδηµατικά όρια
Με την διάταξη της υποπαραγράφου Α1 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014,
προβλέφθηκε η διάθεση ποσού τετρακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων (450.000.000) ευρώ
από το Πρωτογενές Πλεόνασµα 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 εισοδηµατικά και
περιουσιακά κριτήρια.
Τα κριτήρια αυτά καθορίστηκαν, αρχικά, µε την
αριθ. ∆12 1063601 ΕΞ
2014/16.4.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, του
Υφυπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης & Πρόνοιας, (ΦΕΚ 960/Β/16.4.2014), µε βασικό όριο εισοδήµατος τα 6.000
ευρώ, µε βάση το συνολικό, πραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµα που προκύπτει από την
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εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών ∆ηλώσεων Φορολογίας
οικονοµικού έτους 2013.

Εισοδήµατος του

Στην συνέχεια µε την αριθµ. ∆12 1100217 ΕΞ 2014/7.7.2014 Κοινή Υπουργική
Απόφαση, τα (ΦΕΚ 1848/Β/7.7.2014), τα εισοδηµατικά αυτά όρια διευρύνθηκαν, αφού το
βασικό όριο εισοδήµατος διαµορφώθηκε στο ποσό των επτά χιλιάδων πενήντα ευρώ
(7.050).
Έτσι πλέον για τις υποβληθείσες αιτήσεις οι οποίες είχαν απορριφθεί ή εκκρεµούν
προς εξέταση ως βασικό όριο εισοδήµατος λαµβάνεται το ποσό των επτά χιλιάδων πενήντα
(7.050) ευρώ, µε βάση το εισόδηµα που προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή
τροποποιητικών ∆ηλώσεων Φορολογίας Εισοδήµατος του οικονοµικού έτους 2013.
Η εξέταση των κριτηρίων χορήγησης του κοινωνικού µερίσµατος διενεργείται από την
∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (∆.ΗΛΕ.∆.) της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων
Εσόδων, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου υποβολή δήλωσης από τους αιτούντες.
Μετά την πάροδο της προθεσµίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήµατος φυσικών προσώπων οικονοµικού έτους 2014, οι αιτήσεις που απορρίφθηκαν
επανεξετάζονται αυτεπάγγελτα από τη ∆.ΗΛΕ.∆. µε βάση τα εισοδήµατα των εµπρόθεσµα
υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2014, προς το σκοπό
χορήγησης του κοινωνικού µερίσµατος, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις
Σύµφωνα λοιπόν µε τα προαναφερθέντα, όσοι είχαν υποβάλλει αίτηση για τη
χορήγηση του κοινωνικού µερίσµατος, ακόµη και εάν η αίτησή τους είχε απορριφθεί,
επανεξετάζεται αυτεπάγγελτα, στη βάση τόσο των νέων ορίων, όσο και της επόµενης
φορολογικής δήλωσης του οικονοµικού έτους 2014.
Σοβαρό όµως πρόβληµα προέκυψε για τους πολίτες που ενώ δεν πληρούσαν τα
κριτήρια της πρώτης Υ.Α., και για τον λόγο αυτό δεν υπέβαλαν σχετική αίτηση, διαπίστωσαν
ότι καλύπτουν τα εισοδηµατικά κριτήρια της δεύτερης Υ.Α , παρόλα όλα αυτά όµως και πάλι
δεν τους χορηγήθηκε το βοήθηµα γιατί ενώ η δεύτερη Υ.Α. δηµοσιεύτηκε στις 7.7.2014, η
δυνατότητα υποβολής αίτησης είχε ήδη εκπνεύσει από 30.6.2014.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω λοιπόν πολλοί πολίτες χάνουν την παροχή, όχι επειδή
δεν την δικαιούνται, αλλά λόγω της νοµοθετικής ανακολουθίας, αφού προηγήθηκε η
εκπνοή της προθεσµίας υποβολής της αίτησης και ακολούθησε η έκδοση και ισχύς
της Υ.Α. µε την οποία διευρύνθηκαν τα εισοδηµατικά όρια.
Με άλλα λόγια όσοι, ευλόγως, τηρώντας τα έως τότε ισχύοντα, δεν είχαν υποβάλλει
αίτηση µέχρι τις 30.6.2014, αφού δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόµου, δεν θα
απολαύσουν την παροχή παρόλο που σύµφωνα µε τα διευρυµένα κριτήρια την δικαιούνται,
αφού η προθεσµία υποβολής της αίτησης είχε εκπνεύσει µια εβδοµάδα προτού
δηµοσιευτούν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, και καταστούν θεσµικά γνωστά, τα νέα
αυτά κριτήρια.
Βεβαίως είχαν προηγηθεί σειρά δηµοσιευµάτων και δηλώσεων αρµόδιων
παραγόντων για την επικείµενη νέα ρύθµιση, τούτο όµως, έστω και για τυπικούς λόγους, δεν
υποκαθιστά την υποχρέωση της Πολιτείας να ρυθµίσει έτσι το ζήτηµα ώστε, όταν αποφασίζει
την θεσµοθέτηση µιας παροχής, να παρέχεται κάποιος εύλογος χρόνος υποβολής του
αιτήµατος, µετά την τυπική έναρξη ισχύος της σχετικής διάταξης, χωρίς τούτο να δύναται να
υποκατασταθεί από δηλώσεις στον Τύπο.
Θα πρέπει επιπροσθέτως να ληφθεί υπόψη ότι η οµάδα - στόχος της συγκεκριµένης
ρύθµισης αποτελείται από πολίτες µε πολλαπλά κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα, για τους
οποίους είναι επιβεβληµένο η Πολιτεία να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να
υλοποιηθούν πλήρως οι σκοποί για τους οποίους θεσπίστηκε η χορήγηση του κοινωνικού
µερίσµατος, κατεύθυνση στην οποία δεν βοηθούν οι εν προκειµένω όχι µόνο ασφυκτικές
αλλά και ανακόλουθες προθεσµίες.
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Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα αναφέρουµε πολίτη µε τεκµαρτό εισόδηµα για το
οικονοµικό έτος 2013, 6.720 ευρώ. Επειδή σύµφωνα µε την αρχική Υ.Α. δεν δικαιούνταν το
Κοινωνικό Μέρισµα, και µη επιβαρύνοντας χωρίς λόγο την αρµόδια Υπηρεσία, ο
συγκεκριµένος πολίτης δεν υπέβαλε σχετική αίτηση. Όταν δε, στις 7.7.2014, δηµοσιεύτηκε η
νέα Υ.Α., µε τα νέα διευρυµένα εισοδηµατικά κριτήρια, δεν µπορούσε να υποβάλλει αίτηση,
επειδή η προθεσµία είχε λήξει από 31.6.2014, µε αποτέλεσµα να απολέσει την παροχή
παρόλο που την δικαιούται.
Ευλόγως λοιπόν ο πολίτης αυτός θεωρεί ότι στην ουσία τιµωρείται ακριβώς επειδή
παραµένοντας συνεπής µε το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, δεν προχώρησε σε άνευ
λόγου υποβολή αίτησης.
Για την άρση των αδικιών που προκαλεί η προαναφερθείσα ανακολουθία ο
Συνήγορος του Πολίτη προτείνει, να αναλάβει η ∆.ΗΛΕ.∆, ως αρµόδια ∆/νση τις
αναγκαίες εκείνες πρωτοβουλίες προκειµένου να αποφασιστεί η παράταση της
δυνατότητας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του Κοινωνικού Μερίσµατος
µέχρι τη λήξη του οικονοµικού έτους 2014.
Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα να αποκατασταθούν νοµοτεχνικές ατέλειες και
υφιστάµενες αδικίες, σε αρµονία µε την εκπεφρασµένη βούληση της Πολιτείας, για
ουσιαστική στήριξη της συγκεκριµένης οµάδας µέσα από την υλοποίηση στην πράξη, και
προς πάσα κατεύθυνση, της προνοιακής πολιτικής η οποία εκδηλώνεται µε τη χορήγηση του
Κοινωνικού Μερίσµατος.
Αναµένοντας τις απόψεις σας επί των ανωτέρω, καθώς επίσης και τις ενδεχόµενες
ενέργειές σας, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την συνεργασία και παραµένουµε πάντοτε στη
διάθεσή σας, για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θελήσετε.

Με τιµή

Χρήστος Α. Ιωάννου
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
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