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ΘΕΜΑ:Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3Β, περίπτωση 17 του Ν. 3852/2010 «
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης », η αρμοδιότητα χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων μεταβιβάστηκε
στους Δήμους.
Η χορήγηση προνοιακών επιδομάτων γίνεται με βάση τις σχετικές νομοθετικές
διατάξεις που ισχύουν για κάθε επίδομα και η πληρωμή μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Διεύθυνση
Οικονομικών και Ανάπτυξης – Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων
δεν δηλώνουν αληθή στοιχεία ή δεν επικαιροποιούν τα στοιχεία χορήγησης, με
αποτέλεσμα να προκύπτουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, τα οποία και πρέπει να
επιστραφούν ( π.χ. θάνατοι, λήξη επιδόματος και μη πλήρωση του αντίστοιχου ποσοστού
αναπηρίας, εργασία κ.λ.π. ).
Με βάση τα προαναφερόμενα, τον έλεγχο των ατομικών φακέλων δικαιούχων
προνοιακών επιδομάτων του Δήμου Βέροιας και έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/9.3.1999 ( ΦΕΚ 45/Α/1999)
2) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.Δ. 318/69 (ΦΕΚ 212/Α/1969) , σύμφωνα με
τις οποίες « χρηματικά ποσά αχρεωστήτως καταβληθέντα υπό δήμων και κοινοτήτων,
αναζητούνται υπό τούτων …. εις βάρος των υπόχρεων, δι’ αποφάσεως του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου… »
3) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 344/1968 ( ΦΕΚ 71/Α/1968 ), όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4304/2014 ( ΦΕΚ 234/Α/2014 ),
σύμφωνα με τις οποίες « χρηματικές αξιώσεις των Ο.Τ.Α. που αφορούν σε απόδοση
φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών που προκύπτουν εξαιτίας μη υποβολής από
τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωσή τους ή υποβολής ανακριβών ή
ελλιπών στοιχείων ή λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών, βεβαιώνονται σε βάρος των
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υπόχρεων εντός εικοσαετίας από τη λήξη του οικονομικού έτους που δημιουργήθηκε η
σχετική υποχρέωση προς καταβολή τους, χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων »
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 4270/2014 ( ΦΕΚ 143/Α/2014 ), σύμφωνα
με τις οποίες « αρμόδιο όργανο για τον καταλογισμό μη νόμιμων δαπανών, που
πληρώθηκαν με τίτλους πληρωμής που δεν εκδίδονται από τις Υπηρεσίες
Δημοσιονομικού Ελέγχου, είναι ο διατάκτης και τα κατά νόμο αρμόδια όργανα που έχουν
διαπιστώσει την παράνομη πληρωμή…»
Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4331/2015 ( ΦΕΚ 69/Α/2015 ) σύμφωνα με τις οποίες
« οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με
μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές…. οι
ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω
αναπηρίας, όπως ενδεικτικά, προνοιακά, βαριάς αναπηρίας…»
Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2472/1997 ( ΦΕΚ 50/Α/1997 ) περί « προστασίας του
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα »
Το με αρ. πρωτ. 11430/7.4.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα
« Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων », όπου αναφέρεται
ότι « … λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι δεν υφίστανται ειδικότερες ρυθμίσεις που
να αφορούν συγκεκριμένα την ανάκτηση μη νομίμως χορηγηθέντων προνοιακών
επιδομάτων, άποψη του Υπουργείου μας είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση
εφαρμόζονται τα σχετικώς οριζόμενα στο αρ. 26 παρ. 2 του Ν.Δ. 318/1969, ήτοι η
αναζήτηση και επιδίωξη είσπραξης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών διενεργείται
κατόπιν σχετικής απόφασης δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται κατόπιν σχετικής
εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών πρόνοιας – κοινωνικής προστασίας του
καταβάλλοντος δήμου με την οποία πιστοποιείται η μη νομιμότητα της
πραγματοποιηθείσας καταβολής, το συνολικό καταβληθέν ποσό, τα στοιχεία του
λαβόντος καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη βεβαίωση και είσπραξη του
καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί εσόδων των ΟΤΑ».
Σας γνωστοποιούμε ότι :
Α) Υπάρχουν οι εξής επιδοματούχοι, που μη νομίμως εισέπραξαν ποσό
προνοιακού επιδόματος, το οποίο θα απαιτηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν από τους
ίδιους, για το λόγο που αναφέρεται :

α/α

Ονοματεπώνυμο

Ποσό σε
ευρώ

1

Χ. Α. του Γ.

8.959,00

2

Δ. Θ. του Α.

6.886,00

3

Τ. Κ. του Α.

7.905

Κατηγορία
επιδόματος
Βαριά
Νοητική
Υστέρηση
Βαριά
Αναπηρία
Βαριά
Νοητική
Υστέρηση

Χρονικό
διάστημα
Από 01-06-2017
έως 31-10-2018
Από 01-01-2017
έως 31-12-2018
Από 01-08-2017
έως 31-10-2018

Αιτιολογία μη
νόμιμης
καταβολής
Δικαιώθηκε
σύνταξη από τον
ΕΦΚΑ.
Δικαιώθηκε
σύνταξη από τον
ΕΦΚΑ.
Δικαιώθηκε
σύνταξη από τον
ΕΦΚΑ.

Στους ανωτέρω πίνακες εμφανίζονται μόνο τα αρχικά των υπόχρεων λόγω
προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Τα πλήρη στοιχεία των υπόχρεων,
βρίσκονται στη διάθεση της Υπηρεσίας.
Ήδη έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία της ακρόασης όπως προκύπτει από τις
με αρ. πρωτ. 5970/13-03-2020, 7163/21-03-2019, 28597/21-11-2019 κλήσεις για
ακρόαση.
Ως εκ τούτου καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο :
1) Να εγκρίνει την επιστροφή των χρηματικών ποσών ( συνολικά 23.750,00 ευρώ ) από
τους ανωτέρω μη δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων, για το λόγο που αναφέρεται
στον καθένα, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
2) Να εξουσιοδοτήσει τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών να προβεί στη σύνταξη
σχετικού χρηματικού καταλόγου και στις λοιπές απαραίτητες ενέργειες, για την
επιστροφή των ποσών αυτών όπως παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, ανά
κατηγορία επιδόματος .
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