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Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 

Δικαιωµάτων αναφορικά µε άρνηση καταβολής αναδροµικών 

επιδοµάτων σε παιδί µε αναπηρία 

9, Φεβρουαρίου , 2023 

Λειτουργός: Νάσια Διονυσίου 

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

1. Η κ. Παρασκευή Λοϊζίδου-Φασουλιώτη, στις 26 Ιανουαρίου 2021, 

υπέβαλε παράπονο εναντίον του Τµήµατος Κοινωνικής Ενσωµάτωσης 



Ατόµων µε Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) και της Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Επιδοµάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ), εκ µέρους της ανήλικης κόρης της.  

2. Το παράπονο στρεφόταν, ειδικότερα, εναντίον του Πορίσµατος 

Αξιολόγησης Αναπηρίας που είχε εκδοθεί εντός του 2017, µετά από 

αξιολόγηση της αναπηρίας της ανήλικης. Σύµφωνα µε το εν λόγω 

Πόρισµα, η αναπηρία της ανήλικης αξιολογήθηκε ως µέτρια, µε 

αποτέλεσµα να διακοπεί από την ΥΔΕΠ η παροχή Ελάχιστου 

Εγγυηµένου Εισοδήµατος (ΕΕΕ) και αναπηρικού επιδόµατος, η οποία 

είχε χορηγηθεί στην ανήλικη τον Νοέµβριο του 2015. 

3. Η παραπονούµενη αµφισβήτησε την πιο πάνω θέση, υποστηρίζοντας 

ότι, εξαιτίας προβληµάτων υγείας που είχε παρουσιάσει η κόρη της από 

τη γέννησή της, εµφάνιζε µακροχρόνιες σωµατικές διαταραχές, οι 

οποίες, κατά την αλληλοεπίδρασή τους µε διάφορα εµπόδια, εµποδίζουν 

την πλήρη και αποτελεσµατική συµµετοχή της στην κοινωνία σε ίση 

βάση µε άλλους και άρα πληρείται ο ορισµός της αναπηρίας, σύµφωνα 

µε τον περί Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος και Γενικότερα των 

Κοινωνικών Παροχών Νόµο του 2014.  

4. Ειδικότερα, σύµφωνα µε ιατρικές γνωµατεύσεις των παιδιάτρων που 

παρακολουθούν την ανήλικη, οι οποίες εκδόθηκαν κατά το 2013, το 

2017 και το 2022, το παιδί γεννήθηκε πρόωρα, µε αποτέλεσµα να 

παρουσιάσει προβλήµατα προωρότητας και να νοσηλευτεί στην Μονάδα 

Εντατικής Νοσηλείας του Νοσοκοµείου Αρχ. Μακαρίου Γ’. Ταυτόχρονα 

διαγνώστηκε µε ατρησία οισοφάγου σοβαρού βαθµού, για τη διόρθωση 

της οποίας χρειάστηκαν για 1½ χρόνο πολλαπλές εγχειρίσεις στην 

Κύπρο και στο εξωτερικό. Εξαιτίας της ιατρικής της κατάστασης, η 

ανήλικη σιτιζόταν για ένα χρόνο µε γαστροστοµία, ενώ µέχρι σήµερα 

υποφέρει από σιτιστικά προβλήµατα και προβλήµατα ανάπτυξης. 

Παρατηρείται, ειδικότερα, ασύµβατη ανάπτυξη θώρακα λόγω των 

πολλαπλών εγχειρήσεων, σκολίωση, γαστρολογικά προβλήµατα τα 

οποία χρήζουν ειδικής σίτισης για αντιµετώπιση, γαστροοισοφαγική 
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παλινδρόµηση που προκαλεί πνευµονικές εισροφήσεις και κατ’ 

επέκταση πολλαπλές λοιµώξεις αναπνευστικού (πνευµονίες). Επιπλέον, 

προβλήµατα εµφανίζονται και στην ανάπτυξη του στήθους, µε 

αποτέλεσµα να προκαλούνται στην ανήλικη πρόσθετα ψυχολογικά 

προβλήµατα, ενώ δεν αποκλείεται η ανάγκη επιπρόσθετων διορθωτικών 

επεµβάσεων. 

5. Εξαιτίας των πιο πάνω, η παραπονούµενη το 2017 άσκησε προσφυγή 

κατά της απορριπτικής απόφασης της ΥΔΕΠ. Στις 23 Οκτωβρίου 2020, 

το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε αναιτιολόγητη την εν λόγω απόφαση, 

την οποία και ακύρωσε. Εντούτοις, όπως υποστήριξε η παραπονούµενη, 

δεν ακολούθησε νέα εξέταση της αναπηρίας της κόρης της, µε 

αποτέλεσµα να µην αποκατασταθεί η παροχή ΕΕΕ και αναπηρικού 

επιδόµατος, παρά τις πολλαπλές οικονοµικές ανάγκες του παιδιού. 

6. Στα πλαίσια της διερεύνησης του παραπόνου, το Γραφείο µου είχε 

αλληλογραφία µε τη Διευθύντρια ΤΚΕΑΑ, από την οποία ζητήσαµε 

επανεξέταση του θέµατος. Η Διευθύντρια ΤΚΕΑΑ, µετά και από την 

εξέταση σχετικής ένστασης της παραπονούµενης, αποφάσισε, στις 11 

Απριλίου 2022, ότι η ανήλικη κρίνεται ως δικαιούχος ΕΕΕ – αναπηρικού 

επιδόµατος, καθώς πιστοποιείται ότι η αναπηρία της εµπίπτει στον 

ορισµό του δικαιούχου «ατόµου µε αναπηρίες». Όπως, δε, 

σηµειώνεται στη σχετική επιστολή προς την παραπονούµενη, «η 

αναπηρία όπως πιστοποιείται υπήρχε από την ηµεροµηνία του 

αιτήµατος της για αναπηρικό επίδοµα».  

7. Ως αποτέλεσµα, η καταβολή των εν λόγω επιδοµάτων άρχισε εκ νέου, 

χωρίς ωστόσο να παραχωρηθούν αναδροµικά δικαιώµατα για την 

περίοδο κατά την οποία η παροχή των επιδοµάτων είχε διακοπεί. Ο 

δικηγόρος της παραπονούµενης προχώρησε τότε στην υποβολή 

αιτήµατος προς τον Προϊστάµενο ΥΔΕΠ, που είχε συγκεκριµένα ως 

αντικείµενο την αναδροµική καταβολή επιδοµάτων από την ηµεροµηνία 

υποβολής του αιτήµατός της και/ή από την ηµεροµηνία που αυτό 

τερµατίστηκε.  
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ΙΙ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΘΕΣΕΙΣ ΥΔΕΠ 

8. Στη βάση του ιστορικού της περίπτωσης, σε επιστολή µου , προς τον 

Προϊστάµενο ΥΔΕΠ ανέφερα ότι προκύπτει εκ πρώτης όψεως ότι το 

αίτηµα της παραπονούµενης είναι εύλογο και δικαιολογηµένο και 

ζήτησα, µε βάση το εδάφιο (2) άρθρου 8  των περί Επιτρόπου 1

Διοικήσεως Νόµων, όπως έχω τις θέσεις της εµπλεκόµενης Υπηρεσίας 

επί των προκαταρκτικών µου συµπερασµάτων εντός δύο εβδοµάδων. 

9. Ο Προϊστάµενος ΥΔΕΠ απέρριψε το αίτηµα της παραπονούµενης, ενώ 

στην σχετική επιστολή µου έλαβα απάντηση, στην οποία αναφέρονται 

τα εξής: 

«Η αίτηση της ανήλικης για παροχή ΕΕΕ έχει απορριφθεί από το 2017, 

λόγω µη πιστοποίησής της ως ανάπηρο άτοµο, σύµφωνα µε τον περί 

Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος και Γενικότερα των Κοινωνικών 

Παροχών Νόµο του 2014. Συγκεκριµένα, η αιτήτρια αξιολογήθηκε στις 

26/1/2017 από το ΤΚΕΑΑ και πιστοποιήθηκε ως άτοµο µε άλλη 

σωµατική ήπια αναπηρία. Ακολούθως, κατόπιν ένστασης που υπέβαλε 

στο ΤΚΕΑΑ, η αναπηρία της επαναξιολογήθηκε στις 13/7/2017 και 

εκτιµήθηκε ως άλλη σωµατική ήπια αναπηρία. Ως εκ τούτου, η αίτησή 

της για παροχή ΕΕΕ τερµατίστηκε, σύµφωνα µε το Άρθρο 4(2)(β) της 

Νοµοθεσίας. 

 Άρθρο 8: Υποχρέωση υπηρεσιών της Δηµοκρατίας και διαδικασία 1

8.-(2) Αν σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της έρευνας ο Επίτροπος κρίνει 
ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που δικαιολογούν την υποβολή εκθέσεως ή 
συστάσεως από αυτόν η οποία δυνατό να επηρεάσει δυσµενώς οποιαδήποτε 
υπηρεσία ή λειτουργό ή άλλο πρόσωπο, ο Επίτροπος οφείλει να παράσχει σ’ 
αυτούς την ευκαιρία ν’ ακουστούν. 
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Στις 30/10/2017, δόθηκαν οδηγίες στο ΤΚΕΑΑ για επανεξέταση του 

παιδιού, παρουσία του θεράποντος ιατρού του και κατά την 

επαναξιολόγηση που πραγµατοποιήθηκε στις 16/11/2017, το παιδί 

πιστοποιήθηκε ως άτοµο µε άλλη σωµατική µέτρια αναπηρία και ως εκ 

τούτου δεν ενέπιπτε στον ορισµό του «ατόµου µε αναπηρία», σύµφωνα 

µε το άρθρο 2 της Νοµοθεσίας. Παράλληλα, υποβλήθηκε ένσταση στο 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων(ΥΕΠΚΑ) 

κατά της απόφασης του τερµατισµού της αίτησής της, η οποία 

απορρίφθηκε στις 13/12/2017. Ακολούθως, η οικογένεια προσέφυγε 

στο Διοικητικό Δικαστήριο, όπου λήφθηκε ακυρωτική απόφαση 

ηµεροµηνίας 23/10/2020.  

Το ΥΕΠΚΑ συµµορφούµενο προς την απόφαση του Διοικητικού 

Δικαστηρίου, ηµεροµηνίας 23/10/2020, προχώρησε στην επανεξέταση 

της ένστασης της ανήλικης. Κατά την επανεξέταση της ένστασης, 

ετοιµάστηκε νέα Έκθεση Γεγονότων, λαµβάνοντας υπόψη τις 

παρατηρήσεις του Δικαστηρίου και ιδιαίτερα ότι το δικαστήριο εντόπισε 

ελλιπή αιτιολόγηση και ενηµέρωση για την υπαγωγή των πραγµατικών 

περιστατικών στις διατάξεις της νοµοθεσίας. Η Υπουργός Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απέρριψε εκ νέου την ένσταση 

της αιτήτριας στις 27/11/2020, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

32 της Νοµοθεσίας και επικύρωσε την απόφαση της Προϊσταµένης 

ΥΔΕΠ. Η αιτήτρια ενηµερώθηκε για την εκ νέου απόρριψη της ένστασής 

της, µετά την επανεξέτασή της, µε επιστολή ηµεροµ. 30/11/2020. Στην 

επιστολή αναπτύχθηκαν πλήρως οι σχετικές νοµικές διατάξεις και η 

υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε αυτές, ως η καθοδήγηση 

του Δικαστηρίου. Κατά συνέπεια, η απόφαση επί της αρχικής αίτησης 

που είχε υποβληθεί είχε τελεσιδικήσει στις 30/11/2020 και ο φάκελος 

έκλεισε. 

Εν συνεχεία, µετά από εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και 

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, στην οποία αποτάθηκε η µητέρα 

της αιτήτριας υποβάλλοντας παράπονο σχετικά µε το Πόρισµα 

Αξιολόγησης Αναπηρίας του παιδιού της, το ΤΚΕΑΑ προχώρησε σε νέα 

αξιολόγηση της αναπηρίας του παιδιού, µε βάση τα ιατρικά 

5



πιστοποιητικά που προσκοµίσθηκαν και σύµφωνα µε το πόρισµα της 

νέας αξιολόγησης, ηµεροµηνίας 11/4/2022, ο παιδί πιστοποιήθηκε µε 

σοβαρή άλλη σωµατική αναπηρία.    

Μετά τη λήψη του πορίσµατος αξιολόγησης, ηµεοροµηνίας 11/4/2022 

από το ΤΚΕΑΑ, η ΥΔΕΠ προχώρησε στην έγκριση της αίτησης της 

ανήλικης µε αναδροµική ισχύ από την 1/5/2022, δηλαδή τον αµέσως 

επόµενο µήνα µετά τη λήψη του πρόσφατος πορίσµατος που την 

πιστοποίησε ως άτοµο µε σοβαρή αναπηρία, εφόσον τα προηγούµενα 3 

πορίσµατα που αφορούσαν την αίτησή της δεν την καθιστούσαν 

δικαιούχο. Στην ανήλικη καταβλήθηκαν από την ΥΔΕΠ τον Αύγουστο 

2022 τα αναδροµικά δικαιώµατα για την περίοδο Μαΐου – Ιουλίου 2022 

συνολικού ύψους €2545.14 και δεν δικαιούται αναδροµικά από το 

2017, εφόσον η αίτησή της πριν τον Απρίλιο 2022 που 

επαναξιολογήθηκε από το ΤΚΕΑΑ, έχει τελεσίδικα απορριφθεί µε 3 

διαφορετικά πορίσµατα αξιολόγησης αναπηρίας». 

10.Στο µεταξύ, η παρπονούµενη είχε προσκοµίσει στο Γραφείο µου 

επιστολή της Διευθύντριας ΤΚΕΑΑ, µε ηµεροµηνία Απριλίου 2022, η 

οποία αναφέρεται σε ένστασή της για απόρριψη της αίτησής της για 

ΕΕΕ-αναπηρικό επίδοµα και στην οποία σηµειώνεται ότι µετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησής της ανήλικης στις 11/4/2022, 

κρίθηκε ότι εµπίπτει στον ορισµό του δικαιούχου «ατόµου µε 

αναπηρία». Στην επιστολή σηµειώνεται περαιτέρω ότι, «η αναπηρία 

πιστοποιείται ότι υπήρχε από την ηµεροµηνία του αιτήµατος για 

αναπηρικό επίδοµα».  

11.Τέλος, σηµειώνεται ότι η παραπονούµενη προσκόµισε στο Γραφείο µου 

νέα επιστολή του Προϊσταµένου ΥΔΕΠ, ηµεροµηνίας 23 

Νοεµβρίου 2022, στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Βεβαιώνεται 

ότι η ανήλικη έχει καταστεί δικαιούχος του ΕΕΕ από την 

1/1/2015. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ανήλικη παύει 
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να πληροί τις πρόνοιες του σχετικού Νόµου, η παροχή του ΕΕΕ θα 

τερµατίζεται.» 

ΙΙΙ. ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

12.Σχετικές µε το υπό εξέταση θέµα είναι οι εξής πρόνοιες του περί 

Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόµου [Ν.158(Ι)/1999):  

Άρθρο 6: Έναρξη έννοµων αποτελεσµάτων διοικητικών πράξεων 

6.-(1) Τα έννοµα αποτελέσµατα µιας διοικητικής πράξης αρχίζουν όταν 

αρχίζει η ουσιαστική ισχύς της, εκτός αν οριστεί στη διοικητική πράξη 

ότι η επέλευση των αποτελεσµάτων της µετατίθεται χρονικά είτε στο 

µέλλον είτε στο παρελθόν. 

(2) Στο µέλλον µετατίθεται η επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων 

της πράξης, όταν προστεθεί σ' αυτή αναβλητική αίρεση ή προθεσµία. 

Στο παρελθόν µετατίθεται η επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της 

πράξης, όταν αυτή οπλιστεί µε αναδροµική ισχύ. 

Άρθρο 7: Αναδροµική ισχύς διοικητικών πράξεων 

7. Μια διοικητική πράξη δεν µπορεί να έχει αναδροµική ισχύ, εκτός από 

τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Αν επιτρέπει την αναδροµικότητα της πράξης ο νόµος· 

(β) αν εκδίδεται για συµµόρφωση µε απόφαση του Ανώτατου 

Δικαστηρίου και η αναδροµική ισχύς είναι αναγκαία για την 

αποκατάσταση της νοµιµότητας· 

… 

(γ) 

(δ)  
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(ε) όταν αποκλειστικό περιεχόµενο της πράξης είναι η 

διαπίστωση πραγµατικής κατάστασης και η αναδροµική ισχύς 

επιβάλλεται για την ορθή εφαρµογή του νόµου και δε θίγει 

δηµιουργηθείσες καταστάσεις· 

(στ)  

Άρθρο 50: Περιεχόµενο των αρχών της χρηστής διοίκησης 

50. Οι αρχές της χρηστής διοίκησης επιβάλλουν στα διοικητικά όργανα, 

κατά την άσκηση της διακριτικής τους εξουσίας, να ενεργούν σύµφωνα 

µε το περί δικαίου αίσθηµα, ώστε κατά την εφαρµογή των σχετικών 

νοµοθετικών διατάξεων σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση να 

αποφεύγονται ανεπιεικείς και άδικες λύσεις. 

Άρθρο 51: Αρχή της καλής πίστης 

51.-(1) Η διοίκηση δεν επιτρέπεται να ενεργεί µε τρόπο ασυνεπή, 

αντιφατικό ή κακόπιστο, ώστε να εξαπατά ή να ταλαιπωρεί χωρίς λόγο 

το διοικούµενο. 

(2) Η διοίκηση δε δικαιούται, επικαλούµενη τις ίδιες της τις παραλείψεις 

για τις οποίες δεν είναι υπαίτιος ο διοικούµενος, να αγνοεί µια ευνοϊκή 

γι' αυτόν κατάσταση η οποία έχει διαρκέσει αρκετό χρόνο και να 

αρνείται την υπέρ του διοικουµένου συναγωγή των ωφεληµάτων και 

των νόµιµων συνεπειών που προκύπτουν από την κατάσταση αυτή. 

(3) Δεν είναι επιτρεπτό στη διοίκηση να αίρει εκ των υστέρων, σε µια 

συγκεκριµένη περίπτωση, κίνητρα που προέβλεψε ο νόµος ή που η ίδια 

έθεσε, για να προσελκύσει ορισµένη συµπεριφορά των διοικουµένων. 

(4) Δεν είναι επιτρεπτό διοικητικές πράξεις να αντίκεινται σε 

παραστάσεις ή πληροφορίες των αρµόδιων αρχών ή σε πληροφορίες, τη 

χορήγηση των οποίων προβλέπει ο νόµος, εφόσον οι παραστάσεις και οι 

πληροφορίες είναι σύµφωνες µε το νόµο. 
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ΙV.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  

13.Αντικείµενο του παραπόνου αποτέλεσε, αρχικά, ο αποκλεισµός της 

ανήλικης κόρης της παραπονούµενης από την παροχή ΕΕΕ και 

αναπηρικού επιδόµατος, στη βάση Πορίσµατος Αξιολόγησης Αναπηρίας 

που έκρινε την αναπηρία «ήπια» ή «µέτρια» και όχι «σοβαρή» ή 

«ολική» όπως προβλέπεται από τον περί Ελάχιστου Εγγυηµένου 

Εισοδήµατος και Γενικότερα των Κοινωνικών Παροχών Νόµο ως 

προϋπόθεση για να θεωρηθεί κάποιο άτοµο ως άτοµο µε αναπηρία και, 

άρα, δικαιούχο αναπηρικού επιδόµατος και ΕΕΕ.  

14.Στην προκειµένη περίπτωση, µετά από απόφαση του Διοικητικού 

Δικαστηρίου που ακύρωνε για τυπικούς λόγους την αρχική διακοπή της 

παροχής ΕΕΕ – αναπηρικού επιδόµατος στην ανήλικη, και µετά από τη 

δική µας παρέµβαση, το ΤΚΕΑΑ επανεξέτασε ,επανανοίγοντας τον 

φάκελο που είχε ενώπιον της µε συµπληρωµατικά ιατρικά 

πιστοποιητικά,που επιβεβαίωναν την µόνιµη αναπηρία που προϋπήρχε , 

και αναγνώρισε τελικά τη σοβαρή αναπηρία της ανήλικης η οποία 

προϋπήρχε κατά το χρόνο της προηγούµενης αίτησης για παροχή 

επιδόµατος 3Ε ,εφόσον ήταν αναπηρία απο την γέννηση της ανήλικης , 

και επανεκκίνησε την παροχή των επιδοµάτων ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΤΗΣ ΑΝΗΛΙΚΗΣ.  

15.Εντούτοις, η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδοµάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) δεν 

προχώρησε στην παροχή αναδροµικών δικαιωµάτων από την περίοδο 

µεταξύ των ετών 2017 και 2022, υποστηρίζοντας ότι είχαν µεσολαβήσει 

αξιολογήσεις αναπηρίας, οι οποίες έκριναν την αναπηρία ως «ήπια» ή 

ως «σοβαρή», χωρίς να αναγνωρίζει πως δεν έγινε νέα αξιολόγηση της 

ανήλικης και πως η επανεξέταση απο το Τµήµα Κοινωνικής 
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Ενσωµάτωσης Αναπήρων ανέτρεξε στον ουσιώδη χρόνο υποβολής 

της αίτησης ήτοι το 2017, επιβεβαιώνοντας το προϋπάρχον της σοβαρής 

αναπηρίας δίδοντας αναδροµικότητα στην απόφαση της. 

16. Η άρνηση της Υπηρεσίας να δεχθεί την απόφαση του ΤΚΕΑΑ , δεν 

συνάδει µε τη κατάσταση της αναπηρίας της ανήλικης, όπως 

περιγράφεται σε όλες τις ιατρικές γνωµατεύσεις που προσκοµίστηκαν 

από την παραπονούµενη, ηµεροµηνίας 2013, 2017 και 2022 οι οποίες 

περιγράφουν ακριβώς την ίδια κατάσταση.  

17.Κατ’ επέκταση, η πρόσφατη αξιολόγηση της αναπηρίας του 

παιδιού αναγνώρισε µια προϋπάρχουσα κατάσταση, η οποία δεν 

φαίνεται να έχει διαφοροποιηθεί από το 2015, όταν η 

παραπονούµενη κατέστη δικαιούχος ΕΕΕ και αναπηρικού 

επιδόµατος, µέχρι και το 2022, όταν µετά από διακοπή πέντε σχεδόν 

ετών, το ΤΚΕΑΑ επαναβεβαίωσε τη σοβαρότητα της αναπηρίας.   

18.Βάσει των πιο πάνω, η απόφαση της ΥΔΕΠ να µην προχωρήσει σε 

αναδροµική καταβολή των σχετικών επιδοµάτων συνιστά ασυνεπή 

και αντιφατική συµπεριφορά,της διοίκησης  κατά παράβαση της 

αρχής της καλής πίστης και, κατ’ επέκταση, των γενικών αρχών του 

διοικητικού δικαίου και συγκεκριµένα των άρθρων 51 και 7 (ε) του 

Νόµου 158 (1)/89, σύµφωνα µε το οποίο επιτρέπεται αναδροµική 

ισχύς µιας διοικητικής πράξης όταν :  

19.« (ε) όταν αποκλειστικό περιεχόµενο της πράξης είναι η 

διαπίστωση πραγµατικής κατάστασης και η αναδροµική ισχύς 

επιβάλλεται για την ορθή εφαρµογή του νόµου και δε θίγει 

δηµιουργηθείσες καταστάσεις»] 

20.Αναντίλεκτα η χωρίς νέα εξέταση της ανήλικης, επιβεβαίωση της 

αναπηρίας της απο το ΤΚΕΑΑ το 2022 ( η οποία προϋπήρχε από την 
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γέννηση της), ως ΣΟΒΑΡΗ, διαπιστώνει µια πραγµατική κατάσταση 

(σοβαρή αναπηρία) που προϋπήρχε απο το 17´ όταν έγινε η αίτηση και 

η αναδροµική ισχύς επιβάλλεται για την ορθή εφαρµογή του 

νόµου. 

21.Ως εκ τούτου, εισηγούµαι όπως το εµπλεκόµενο Τµήµα προχωρήσει 

στην έγκριση του αιτήµατος της παραπονούµενης για καταβολή 

αναδροµικών δικαιωµάτων από τον ουσιώδη χρόνο της υποβολής της 

αίτησης και αξιολόγησης ,εφόσον αυτο είναι παραδεκτό και από σχετική  

επιστολή της διευθύντριας του ΤΚΕΑΑ(βλ.ανωτέρω)  η οποία αναφέρει 

ότι «η αναπηρία πιστοποιείται ότι υπήρχε από την ηµεροµηνία 

του αιτήµατος για αναπηρικό επίδοµα», αλλά και από την 

επιστολή του Προϊσταµένου ΥΔΕΠ, ηµεροµηνίας 23 Νοεµβρίου 

2022, στην οποία αναφέρει πως: «Βεβαιώνεται ότι η ανήλικη έχει 

καταστεί δικαιούχος του ΕΕΕ από την 1/1/2015.  

22. Για τον σκοπό αυτό υποβάλω την παρούσα Έκθεση στην Αναπλ. 

Διευθύντρια Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας για τις ενέργειές της, 

σε συνεργασία µε την υπαγόµενη στο Υφυπουργείο, Υπηρεσία 

Διαχείρισης Επιδοµάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ), η οποία  επίσης υποβάλλεται  

προς τον Διευθυντή  του.   

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη 

Επίτροπος Διοικήσεως και  

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων 
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