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Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δέχθηκε την με αριθμό πρωτ.
67589/2015 αναφορά η οποία έλαβε αριθμό 6/22-3-2016 στο μητρώο. Ο καταγγέλλων, ήταν
υπάλληλος αρχικά στην κοινότητα του χωριού Μεταμόρφωση και κατόπιν του Δήμου
Κοζάνης ο οποίος το έτος 2011 θεωρώντας ότι πληρούσε όλες τις εκ του νόμου
προυποθέσεις για να λάβει την σύνταξη γήρατος. Έτσι του καταβλήθηκαν από το Δήμο

Κοζάνης οι τρίμηνες αποδοχές ύψους 3.600 ευρώ. Το Σεπτέμβριο του έτους 2012 το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους απέρριψε την αίτησή του και επέστρεψα στην εργασία μου. Όλο
αυτό το διάστημα το μόνο εισόδημά του ήταν το ανωτέρω ποσό και είχε αναγκαστεί να
προβεί σε υπερανάληψη προκειμένου να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης της οικογένειάς του.
Εντέλει υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης τον Σεπτέμβριο του 2013 και για ένα μεγάλο
διάστημα μέχρι να του εγκριθεί και να του καταβληθεί η μηνιαία σύνταξη ήταν χωρίς
εισόδημα. Όταν ρύθμισε την οφειλή του η οικονομική υπηρεσία του επέβαλε προσαυξήσεις
λόγω της μη εμπρόθεσμης εξόφλησης. Ζήτησε την σύμπραξη του συμπαραστάτη
προκειμένου να απαλλαγεί από την καταβολή των προσαυξήσεων που του επιβλήθηκαν.
Αρμοδιότητα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”), ο
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων
πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις
επιχειρήσεις του Δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων. Ο
ανωτέρω δημότης θίγεται από την συμπεριφορά της Δημοτική Επιχείρησης

και ως εκ

τούτου η αναφορά του πρέπει να εξεταστεί παραπέρα.
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Προκειμένου να γίνει η διαγραφή των προσαυξήσεων έχει εφαρμογή τη διάταξη του άρθρου
174 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 το οποίο αναφέρει : “Στους Δήμους και στις Κοινότητες που
έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη
απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται : α) στη μη επίδοση της ατομικής
ειδοποίησης, β) σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας, γ) σε
υπαιτιότητα της υπηρεσίας.
Δυνάμει του Νόμου 4354/2015 νομοθετήθηκε ειδική διάταξη σε σχέση με οφειλές
υπαλλήλων από αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές και την εφάπαξ επιστροφή τους. Ο
δικαιολογητικός λόγος αυτής της ρύθμισης είναι ότι προφανώς υπήρξε λάθος εκ μέρους της
Υπηρεσία ως προς την καταβολή τους. Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του παραπάνω
νόμου : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων. 1. Οφειλές υπαλλήλων ή λειτουργών των

φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, από αχρεωστήτως καταβληθείσες
αποδοχές ή αποζημιώσεις εν γένει, δύναται να επιστρέφονται εφάπαξ χωρίς προσαυξήσεις,
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Ο δημότης επικαλούμενος την οικονομική του δυσχέρεια ζήτησε την διαγραφή των
προσαυξήσεων αλλά παρόλο που η οικονομική υπηρεσία υπέβαλε το αίτημα στο δημοτικό
συμβούλιο, δεν έγινε δεκτό με αιτιολογία ότι δεν αποδεικνυόταν η οικονομική δυσχέρεια.
Η συμπαραστάτης απέστειλε ερώτημα προς την οικονομική υπηρεσία και είχε μία
συνάντηση με τον διευθυντή της οικονομικής υπηρεσίας. Οι ισχυρισμοί του αιτούντα
προκειμένου περί οικονομικής του αδυναμίας δεν αποδεικνυόταν ούτε τα προσκομιζόμενα
στοιχεία ήταν επαρκή. Κατά συνέπεια δεν μπορούσε να γίνει η αιτούμενη διαγραφή. Όμως η
Υπηρεσία πρότεινε στον δημότη να καταβάλλει εφάπαξ όλη την οφειλή του προκειμένου να
εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 4354/2015.
Κατόπιν τούτων ο καταγγέλλων δέχθηκε και στις 30/3/2016 εξόφλησε την οφειλή του προς
το Δήμο Κοζάνης χωρίς προσαυξήσεις.
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