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ΘΕΜΑ: Επί αιτήματος Γ.Δ. για διαγραφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
προνοιακού επιδόματος .

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μετά την μεταφορά των προνοιακών επιδομάτων στον ΟΠΕΚΑ, η υπηρεσία μας
ενημερώθηκε ότι από έλεγχο και διασταυρώσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι η Τ.Π.
ελάμβανε δύο επιδόματα (κίνησης και Β.Α.). Κατόπιν τούτου κλήθηκε η μητέρα της
ανωτέρω, για να εκθέσει τις απόψεις της σχετικά με την αχρεώστητη καταβολή του ποσού
των 9.955€. Το ποσό αυτό αφορά το επίδομα κίνησης για το χρονικό διάστημα από 21-10-
2013 που ξεκίνησε το επίδομα της Β.Α. μέχρι και την 31-10-2018 (τελευταίο δίμηνο
πληρωμής από την υπηρεσία μας).

Η Γ.Δ. προσήλθε στην υπηρεσία μας και δήλωσε οικονομική αδυναμία για την επιστροφή
των χρημάτων. Έπειτα απευθύνθηκε με αίτηση – υπόμνημα στον ΟΠΕΚΑ με την οποία ζητά
να μην υποχρεωθεί στην επιστροφή του αναζητούμενου ποσού ως αχρεωστήτως
καταβληθέντων. Ο ΟΠΕΚΑ την απέστειλε στην υπηρεσία μας, ως αρμόδια για τις
εκκρεμότητες που υπήρχαν μέχρι την 31-12-2018.

Με την από 9-9-2019 γνωμοδότηση της η δικηγόρος του Δήμου Αριστούλα
Παπαστάμκου: γνωμοδοτεί ότι:

«Η αναζήτηση χρηματικών ποσών κρίνεται μετά από εκτίμηση συγκεκριμένων σε κάθε
περίπτωση συνθηκών. α) ότι ήταν δικαιούχος των ποσών αυτών και συνεπώς ότι καλοπίστως
τα εισέπραξε και β) από την εκτίμηση των στοιχείων της προσωπικής , οικογενειακής και
περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου , ότι η επιστροφή των ποσών μετά την πάροδο
μακρού χρόνου θα δημιουργήσει σε αυτόν σοβαρές και απρόβλεπτες οικονομικές δυσχέρειες
, οι οποίες θα έχουν άμεση δυσμενή επίδραση στα μέσα διαβίωσης του ίδιου και της
οικογένειας του. Επομένως όταν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις αυτές τα
αχρεωστήτως καταβληθέτα ποσά δεν αναζητούνται ή αναζητούνται εν μέρει εφόσον η
οικονομική κατάσταση του υπόχρεου επιτρέπει την επιστροφή μέρους αυτών. ……

Σε κάθε όμως περίπτωση και δεδομένου ότι στο αρχείο της υπηρεσίας σας υφίστανται
υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραμμένες από την Γ.Δ. , σύμφωνα με την οποία φέρεται να έχει
δηλώσει ότι δεν λαμβάνει καμία άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη, άμεσα ή έμμεσα (είτε
σαν επίδομα , είτε σαν προσαύξηση μισθού ή σύνταξης) είναι στοιχεία που κατά την κρίση
της συνηγορεί στην ύπαρξη δόλου στο πρόσωπό της»

Με την από 16-12-2019 βεβαίωση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-
Πολιτισμού, βεβαιώνεται ότι: όπως καταγράφεται στην έκθεση κοινωνικής έρευνας που
διενεργήθηκε από την Κοινωνική Λειτουργό του Δήμου Φωτεινή Τερζή στις 18-11-2019
και στις 12-12-2019 για τη διερεύνηση επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως
καταβληθέντων από μη δικαιούχο προνοιακών επιδομάτων , διαπιστώθηκε ότι η επιστροφή
του επιδόματος θα επιφέρει σε βάρος της Γ.Δ. δυσμενείς και απρόβλεπτες για τη διαβίωσή
τους συνέπειες .

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ 68856/2202 (ΦΕΚ 5855/Β΄/28-12-2018)



ΚΥΑ «Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που προέκυψαν από μεταβολές διακοπής ,
ανάκλησης , τροποποίησης που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31-12-2018, εξακολουθούν ν’
αναζητούνται και να εισπράττονται από τα κατά περίπτωση, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία ,
αρμόδια όργανα και υπηρεσίες και τα σχετικά ποσά αποδίδονται στον φορέα που κατέβαλλε
τα ποσά αυτά.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3, η οποία αντικαθιστά το άρθρο 72 του ν.3852/2010
«Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής» θ) αποφασίζει για: i) τη διαγραφή χρεών και την
απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά με τη
διαγραφή ή μη του ποσού των 9.955 € .
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