ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Υποβολή Αιτήςεων για την καταβολή ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (ν.4254/2014)
1. Ειςαγωγή
Η εφαρμογι Υποβολισ Αιτιςεων για τθ χοριγθςθ Κοινωνικοφ Μερίςματοσ (ν.4254/2014) απευκφνεται ςτα
φυςικά πρόςωπα όπου με βάςθ τα ειςοδθματικά και περιουςιακά κριτιρια, όπωσ αυτά κακορίςτθκαν ςτθν
κοινι Υπουργικι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ (αρ.
πρωτ. 1063601 ΕΞ 2014), είναι δικαιοφχοι του κοινωνικοφ μερίςματοσ.
Μζςω τθσ εφαρμογισ αυτισ, κάκε φυςικό πρόςωπο που είναι δυνάμει δικαιοφχοσ, υποβάλλει το
μθχανογραφθμζνο ζντυπο «Αίτθςθ – Υπεφκυνθ Διλωςθ για τθ χοριγθςθ του Κοινωνικοφ Μερίςματοσ» μζςω
του περιβάλλοντοσ TAXISnet.
Οι αιτιςεισ υποβάλλονται μζχρι τισ 30.6.2014 και θ καταβολι ςτουσ δικαιοφχουσ πραγματοποιείται εντόσ του
πρώτου δεκαθμζρου του επόμενου μινα από τον μινα υποβολισ τθσ αίτθςθσ.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν καταβολι του κοινωνικοφ μερίςματοσ αποτελεί θ υποβολι τθσ Διλωςθσ
Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (Ε1) του αιτοφντοσ (ι τθσ αιτοφςασ) για το οικονομικό ζτοσ 2013.
2. Χρήςη Εφαρμογήσ
Η εφαρμογι είναι διακζςιμθ από τθν επιλογι τθσ Υπθρεςίασ «Αίτθςθ Χοριγθςθσ Επιδόματοσ Κοινωνικοφ
Μερίςματοσ» και ο αιτϊν ι θ αιτοφςα με τουσ προςωπικοφσ κωδικοφσ TAXISnet πραγματοποιεί είςοδο ςτθν
εφαρμογι και ςτθν οποία πρζπει να ειςάγει:
Α. τα προςωπικά του ςτοιχεία
τθν οικογενειακι του κατάςταςθ (Άγαμοσ ι Ζγγαμοσ),
τον Α.Μ.Κ.Α.,
το ζτοσ γζννθςισ του,
τον αρικμό παροχισ τθσ οικίασ του και ςε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ τθ διεφκυνςι του,
τθν ζνδειξθ εάν ο ίδιοσ ζχει ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω,
ςτοιχεία επικοινωνίασ (όπωσ τθλζφωνο & e-mail),
τον αρικμό λογαριαςμοφ ΙΒΑΝ για τθν πίςτωςθ του μερίςματοσ, ςε περίπτωςθ που καταςτεί
δικαιοφχοσ.
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κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ορκότθτα των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ.
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Β. τα ςτοιχεία του/τθσ ςυηφγου, των προςτατευόμενων τζκνων ι των προςώπων που φιλοξενεί.
Για κάκε ζνα από αυτά τα μζλθ, πρζπει να ςυμπλθρϊςει:


τθ ςχζςθ του αιτοφντα με το μζλοσ
o ςφηυγοσ
o προςτατευόμενο τζκνο
o ανιλικοσ φιλοξενοφμενοσ
o ενιλικασ φιλοξενοφμενοσ







υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. για τουσ άνω των 18 και για όςουσ ανιλικουσ διακζτουν Α.Φ.Μ.,
υποχρεωτικά το ονοματεπϊνυμο ςε περίπτωςθ που δεν διακζτει Α.Φ.Μ.,
υποχρεωτικά τον Α.Μ.Κ.Α.,
το ζτοσ γζννθςισ του,
τθν ζνδειξθ εάν ζχει ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω.

Ο αιτϊν αφοφ ςυμπλθρϊςει τα προςωπικά του ςτοιχεία ςτθν αρχικι οκόνθ, ςυνεχίηει με τθν καταχϊρθςθ των
υπολοίπων μελϊν, πατϊντασ το
ολοκλθρϊνοντασ τθν καταχϊρθςθ με το

και ςτθ ςυνζχεια καταχωρεί τα ςτοιχεία κάκε μζλουσ,
.







δεν είναι ορκόσ ο Α.Μ.Κ.Α.,
δεν ζχει ςυμπλθρωκεί ο Α.Φ.Μ., ενϊ πρόκειται για ενιλικα,
δεν ζχει ςυμπλθρωκεί το ονοματεπϊνυμο ςε μζλοσ που δεν ζχει Α.Φ.Μ.
δεν ζχει ςυμπλθρωκεί ο ΙΒΑΝ
κ.α.
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Σε περίπτωςθ φπαρξθσ λακϊν ι παραλείψεων ςτα ηθτοφμενα ςτοιχεία, εμφανίηονται κατάλλθλα διαγνωςτικά
μθνφματα, όπωσ:
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Σε περίπτωςθ λανκαςμζνθσ ειςαγωγισ ςτοιχείων ςε μζλοσ, αυτό μπορεί να διορκωκεί ι να διαγραφεί και
καταχωρθκεί εκ νζου.
Η αίτθςθ μπορεί να αποκθκευκεί προςωρινά
όλα τα ςτοιχεία, ο αιτϊν τθν οριςτικοποιεί

και όταν ςυμπλθρωκοφν και ελεγχκοφν
.

Μετά τθν οριςτικοποίθςθ, ο αιτϊν μπορεί να εκτυπϊςει τθν αίτθςι του – υπεφκυνθ διλωςθ.
3. Εξαιρέςεισ

Επιπλζον, αιτιςεισ με πρόςωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικοφ ι διακζτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνθτα άνω των
3000 κυβικϊν, ι ςκάφθ άνω των 8 μζτρων, ι αεροςκάφθ, ι δεξαμενζσ κολφμβθςθσ, απορρίπτονται.
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Εξαιροφνται από τθ δυνατότθτα αίτθςθσ χοριγθςθσ κοινωνικοφ μερίςματοσ, τα προςτατευόμενα μζλθ που
δθλϊνονται ςτθ διλωςθ Φ.Ε. κακϊσ και τα πρόςωπα που δθλϊνουν ότι φιλοξενοφνται ςτθ διλωςθ Φ.Ε.
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