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ΘΕΜΑ: Επί αιτήματος Α.Μ. για διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο αχρεωστήτως
καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη : α) το άρθρο 66 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/18-
4-2013), β) την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ 288/31-12-2013), γ) την
παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014 (ΦΕΚ 36/12-2-2014) δ) τα με αριθμ.
Δ29α/Φ.32/γ.Π.οικ. 4995/186/17-2-2014 και Δ29α/Φ.32/Γ.Π. 5293/207/11-3-2014 έγγραφα
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και τα συνημμένα
ηλεκτρονικά αρχεία αυτού ε) τα σχετικά έγγραφα των ατομικών φακέλων των δικαιούχων
καθώς και ότι οι δικαούχοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που διέπουν το
κανονιστικό πλαίσιο χορήγηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με
αναπηρία, προέβη στην χορήγηση παράτασης προνοιακών επιδομάτων σε δικαιούχους .

Με την αρ. πρωτ. 24012/9-5-2014 διαπιστωτική πράξη Δημάρχου , εγκρίθηκε η
παράταση επιδόματος Β.Α. στην Α.Μ. για το χρονικό διάστημα από 8-4-2013 έως 8-4-
2014 (12μηνη παράταση) από τη λήξη ισχύος της απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής , με
την επισήμανση «Σε περίπτωση που εκδοθεί ιατρική γνωμάτευση από την Πρωτοβάθμια ή
Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ και διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι
νόμιμες προϋποθέσεις υποχρεούται να επιστρέψει ολόκληρο το ανωτέρω ποσό . Σε
διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόζεται η διαδικασία περί ανάκτησης αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών όπως αυτή προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία»

Στις 20-5-2014 η ανωτέρω υπέγραψε στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση : ότι τα
χρήματα της 12μηνης παράτασης θα επιστραφούν αν δεν βγει το ανάλογο ποσοστό
αναπηρίας από το ΚΕΠΑ.

Με την αρ. 000242840 απόφαση της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕΠΑ
προέκυψε , στην ανωτέρω, συνολικό ποσοστό αναπηρίας 20% , κατά ιατρική πρόβλεψη
από 9-4-2013 έως 8/4/2015. Μετά από ένσταση της, εκδόθηκε η αρ. 000242840 απόφαση
της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕΠΑ η οποία επικυρώνει την
απόφαση της Α/βάθμιας επιτροπής και προκύπτει συνολικό ποσοστό αναπηρίας 20% ,
κατά ιατρική πρόβλεψη από 9-4-2013 έως 8/4/2015.



Στη συνέχεια , με την αριθμ. Πρωτ. 54783/30-10-2014 απόφαση Δημάρχου Βέροιας
έγινε διακοπή μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης, λόγω ότι το ποσοστό αναπηρίας (20%)
δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση του επιδόματος .

Στις 11-2-2015 η ανωτέρω κλήθηκε στην υπηρεσία μας προκειμένου να προσέλθει,
στις 27/2/2015 και να διατυπώσει τις απόψεις της σχετικά με την αχρεωστήτως ή μη
είσπραξη του ποσού των 3.756€ από το πρόγραμμα Βαριάς Αναπηρίας (λόγω παράτασης)
και την υποχρέωση επιστροφής.

Στις 2/3/2015 προσήλθε και συντάχθηκε το με αριθμ. Πρωτ. 8458/2-3-2015 πρακτικό
διακανονισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων , σύμφωνα με το οποίο η Α.Μ. δέχθηκε να
καταθέτει το ποσό των 3756€ σε (48) δόσεις . Στη συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμ.
716/8740/3-3-2015 απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Επιστροφή χρημάτων».

Μέχρι 17-5-2016 δεν καταβλήθηκε κανένα ποσό και η υπηρεσία, όπως όφειλε, προέβη
στη σύνταξη χρηματικού καταλόγου (αρ. πρωτ. 16920/17-5-2016 και Α/Α/ 62) , ο οποίος
στάλθηκε στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου για δικές της ενέργειες .

Με την από 21-11-2018 αίτησή της η Α.Μ. ζητά να διαγραφεί από τον χρηματικό
κατάλογο το ποσό των 3.756€

Με την από 24-1-2019 γνωμοδότησή του , ο δικηγόρος του Δήμου κ. Γ. Παπαστεργίου
γνωμοδοτεί ότι μπορεί να χωρήσει η διαγραφή όταν συντρέχουν σωρευτικά οι
προϋποθέσεις : α) κρίνεται μετά από εκτίμηση συγκεκριμένων σε κάθε περίπτωση
συνθηκών , 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.

Σύμφωνα με τν παρ. 2 του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 «Η διαγραφή των χρεών
γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου»

Ο φάκελος βρίσκεται στη διάθεση της υπηρεσίας και δεν προσκομίζονται επιπλέον
έγγραφα λόγω προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει για τη
διαγραφή ή μη του ποσού των 3.756€ της Α.Μ ., από τον χρηματικό κατάλογο με αρ.
πρωτ. 16920/17-5-2016 και Α/Α/ 62)
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