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Θέµα: Καταβολή του Κοινωνικού Μερίσµατος για τις αιτήσεις που εκκρεµούν ή έχουν
παραπεµφθεί προς έλεγχο
Αξιότιµες /οι

κυρίες / κύριοι,

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 § 9
του Συντάγµατος και το ν.3094/2003 έχει δεχθεί, τον τελευταίο ενάµιση χρόνο, πλήθος
αναφορών σχετικά µε την διαδικασία χορήγησης του Κοινωνικού Μερίσµατος του ν.
4254/2014.
Όπως σας είναι γνωστό, κατά την διάρκεια του διαστήµατος αυτού, σας έχουµε ήδη
απευθύνει σχετικά έγγραφα που αφορούσαν, είτε συγκεκριµένες αναφορές πολιτών είτε,
γενικότερα, σκέψεις, παρατηρήσεις και προτάσεις της Αρχής προκειµένου να
αντιµετωπισθούν προβλήµατα που ανέκυψαν από την έρευνα των επιµέρους περιπτώσεων.
Πέραν αυτών, αυτή την στιγµή, από το πλήθος των αναφορών που εξέτασε ο
Συνήγορος του Πολίτη παραµένει σε εκκρεµότητα ικανός αριθµός αιτήσεων χορήγησης του
Κοινωνικού Μερίσµατος ή αιτηµάτων επανεξέτασης απορριπτικών αποφάσεων.
Σηµειώνεται ότι, αρχικά, η αριθµ. ∆12 1100217 ΕΞ 2014/7.7.2014 Κοινή Υπουργική
Απόφαση, (ΦΕΚ 1848/Β/7.7.2014), προέβλεπε ότι,
«Για λοιπές αιτήσεις που εκκρεµούν λόγω ελέγχου των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήµατος, ή έχουν παραπεµφθεί προς έλεγχο, η καταβολή θα πραγµατοποιηθεί από την
1.10.2014 έως και την 10/.10.2014».
Με την αριθµ. ∆ΕΑΦ 1075889 ΕΞ 2015 Κ.Υ.Α.,(ΦΕΚ 1167/Β/18.6.2015), και
δεδοµένου ότι παρέµενε ακόµη αδιεκπεραίωτος ιδιαίτερα µεγάλος αριθµός εκκρεµών
υποθέσεων, η ανωτέρω προθεσµία για την καταβολή του µερίσµατος παρατάθηκε για τις
30.9.2015, αφού σύµφωνα µε αυτή,
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«Για λοιπές αιτήσεις που εκκρεµούν λόγω ελέγχου δηλώσεων φορολογίας
εισοδήµατος ή έχουν παραπεµφθεί προς έλεγχο, η καταβολή θα πραγµατοποιηθεί έως
και τις 30 Σεπτεµβρίου 2015».
Παρόλα αυτά, αν και έχει ήδη παρέλθει σχεδόν ένας µήνας από την εκπνοή και της
τελευταίας παράτασης, και περίπου ενάµιση χρόνος από την υποβολή των αιτήσεων, αυτές
παραµένουν ακόµη, σε εκκρεµότητα.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, γίνεται αποδέκτης καθηµερινών παραπόνων από τους
συγκεκριµένους πολίτες, οι οποίοι δεν µπορούν να αντιληφθούν τον λόγο της τόσο µεγάλης
καθυστέρησης για το συγκεκριµένο εφάπαξ βοήθηµα.
Ενδεικτικά επισυνάπτεται πίνακας µε τις εκκρεµούσες αιτήσεις για τις οποίες έχουν
υποβληθεί αναφορές στην Αρχή, όπου καταγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε
περίπτωσης, (µεταξύ των οποίων και ο αριθµός πρωτοκόλλου του σχετικού εγγράφου του
Συνηγόρου του Πολίτη, το οποίο, στις περισσότερες των περιπτώσεων, παραµένει
αναπάντητο).
∆εδοµένου δε και του ειδικού χαρακτήρα του συγκεκριµένου προνοιακού
βοηθήµατος, ο Συνήγορος του Πολίτη συµµερίζεται την δυσφορία των πολιτών αυτών,
θεωρώντας ότι περαιτέρω παράταση της εκκρεµότητας, στην ουσία, κινδυνεύει να ακυρώσει,
στην πράξη, τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε η χορήγησή του.
Τούτου δοθέντος, θεωρεί αναγκαία την άµεση διεκπεραίωση του συνόλου των
εκκρεµών υποθέσεων και την αποφυγή κάθε νέας παράτασης της καταληκτικής
ηµεροµηνίας.
Προς την κατεύθυνση αυτή παρακαλεί για την, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων σας,
λήψη κάθε σχετικής πρωτοβουλίας.
Για κάθε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση, παραµένουµε στη διάθεσή σας.
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