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Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ - ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

1. Ο κ. ΧΧΧΧΧ, με επιστολή, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2020, υπέβαλε 

παράπονο κατά του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 

Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), αναφορικά με ζητήματα που άπτονται του τρόπου 

εξόφλησης οφειλόμενου ποσού υπερπληρωμής.  

 

2. Στα πλαίσια της διερεύνησης του ζητήματος, είχαμε αλληλογραφία με το 

ΤΚΕΑΑ, το οποίο ανέφερε τα εξής: 

 

➢ Ο παραπονούμενος ήταν λήπτης Επιδόματος Διακίνησης σε άτομα με 

αναπηρίες. Εντούτοις, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το εν λόγω 

επίδομα τερματίζεται με την καταβολή στο άτομο σύνταξης γήρατος. 

 

➢ Το 2014 ο παραπονούμενος ξεκίνησε να λαμβάνει σύνταξη γήρατος, κάτι 

που διαπιστώθηκε από έλεγχο που διενήργησε το ΤΚΕΑΑ κατά τον Μάρτη 

του 2019. Είχε, συνεπώς, προκύψει υπερπληρωμή ύψους €6.426 που 

αφορούσε στην περίοδο μεταξύ 1/1/2014 έως 31/3/2019 (63 μήνες × 

€102). 

 

➢ Στις 15 Μαΐου 2019 αποστάλθηκε στον παραπονούμενο επιστολή, με την 

οποία έτυχε ενημέρωσης για το πιο πάνω ζήτημα. Παράλληλα, του 

ζητήθηκε όπως επικοινωνήσει με το Τμήμα εντός ενός μήνα για να 

καθοριστεί ο τρόπος εξόφλησης του ποσού. Το ΤΚΕΑΑ ανέφερε 

συγκεκριμένα ότι για την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού σε δύο έτη 

θα μπορούσαν να αποκόπτονται μηνιαίως €270 από το Επίδομα Βαριάς 

Κινητικής Αναπηρίας ή από το Επίδομα Φροντίδας για Τετραπληγικά 

Άτομα που λάμβανε ο παραπονούμενος. 
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➢ Με επιστολή, που παραλήφθηκε στις 5 Ιουνίου 2019, ο παραπονούμενος 

ζήτησε όπως διαγραφεί η υπερπληρωμή, λόγω του ότι ο ίδιος δεν γνώριζε 

πως το εν λόγω επίδομα τερματιζόταν με τη λήψη σύνταξης γήρατος και 

άρα τα χρήματα που συνέχιζε να λαμβάνει τα λάμβανε με καλή πίστη. 

 

➢ Το ΤΚΕΑΑ, με επιστολή ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2019, τον ενημέρωσε ότι 

το αίτημά του δεν μπορούσε να γίνει δεκτό. Στην επιστολή αναφερόταν 

επίσης ότι για την εξόφληση της υπερπληρωμής αποφασίστηκε τελικά 

όπως γίνονται μηνιαίες αποκοπές ύψους €99 από το Επίδομα Φροντίδας.  

 

➢ Τον Μάιο του 2019, το επίδομα φροντίδας που λάμβανε ο 

παραπονούμενος αυξήθηκε από €854,30 σε €900. Ακολούθως, τον 

Ιούλιο του 2020 ο παραπονούμενος εγκρίθηκε για παροχή Επιδόματος 

Ενισχυμένης Φροντίδας ύψους €1100, με αναδρομική ισχύ από την 

ημέρα υποβολής της αίτησής του στις 12 Δεκεμβρίου 2019.  

 

➢ Δεδομένης της αύξησης του Επιδόματος Φροντίδας από €900 σε €1100 

(και των συνολικών παροχών του παραπονουμένου ύψους €1446,27) και 

λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου ποσού της υπερπληρωμής που 

εκκρεμούσε για αποκοπή (μέχρι 7/2020: €5535), κρίθηκε αναγκαίο όπως 

το ποσό της μηνιαίας αποκοπής αυξηθεί στα €198. Η απόφαση αυτή 

γνωστοποιήθηκε στον παραπονούμενο με επιστολή ημερομηνίας 22 

Αυγούστου 2020. 

 

➢ Επιπρόσθετα, καθώς το Επίδομα Ενισχυμένης Φροντίδας είχε αναδρομική 

ισχύ, αποκόπηκε από το ποσό των αναδρομικών το ποσοστό που 

αντιστοιχεί στη μηνιαία συνεισφορά προς την εξόφληση της 

υπερπληρωμής (αποκοπή ύψους €437,22 από αναδρομική πληρωμή 

ύψους €2.429,03).  
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Βάσει των πιο πάνω, το ΤΚΕΑΑ υποστήριξε ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε 

παραβίαση είτε της νομοθεσίας, είτε των αρχών του διοικητικού δικαίου. 

Σημείωσε, δε, ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με 

Αρ. 79.218 ημερομηνίας 29 Μαΐου 2015, «όλα τα Υπουργείου και Υπηρεσίες 

περιλαμβάνουν σε κάθε σχέδιο χορηγιών πρόνοια, με την οποία να 

ενημερώνονται οι δικαιούχοι ότι κατά την καταβολή οποιασδήποτε κρατικής 

χορηγίας θα γίνεται συμψηφισμό με τις οφειλές τους προς το κράτος».  

 

 

 

 

 

 

 

 Νομικό Πλαίσιο  

 

3.  Γενικές Αρχές Διοικητικού Δικαίου,  

 

«Σύμφωνα με το άρθρο 51(2) του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού 

Δικαίου Νόμου (ο Νόμος), «η διοίκηση δεν δικαιούται, επικαλούμενη τις ίδιες 

της τις παραλείψεις, για τις οποίες δεν είναι υπαίτιος ο διοικούμενος, να 

αγνοεί μια ευνοϊκή για αυτόν κατάσταση η οποία έχει διαρκέσει αρκετό χρόνο 

και να αρνείται την υπέρ του διοικούμενου συναγωγή των ωφελημάτων και 

των νόμιμων συνεπειών που προκύπτουν από την κατάσταση αυτή.»  

 

Το άρθρο 53 δε του οικείου Νόμου, ορίζει ότι «αντίκειται προς τις αρχές 

της χρηστής και της εύρυθμης διοίκησης η μετά πάροδο εύλογου χρόνου 

αναδρομική αναζήτηση χρημάτων που η διοίκηση κατέβαλε παράνομα και 

που έλαβαν καλόπιστα οι πολίτες, όπως αποδοχές ή συντάξεις.» 

 

 

 

Υπό το φως των αρχών της χρηστής και εύρυθμης διοίκησης καθίσταται 

φανερό πως, η διοίκηση δεν μπορεί επικαλούμενη τις δικές της παραλείψεις, 

για τις οποίες δεν είναι υπαίτιος ο ενδιαφερόμενος πολίτης, να αγνοεί μια 

ευνοϊκή για αυτόν κατάσταση η οποία έχει διαρκέσει αρκετό χρόνο και να 

αρνείται τα επωφελή για αυτόν αποτελέσματα που έχουν προκύψει.  
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Η, δε, μετά πάροδο εύλογου χρόνου, αναδρομική αναζήτηση χρημάτων που 

η διοίκηση κατέβαλε παράνομα και που έλαβαν καλόπιστα οι πολίτες, δεν 

είναι θεμιτή.  

 

 

 

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  

 

4. Από τη διερεύνηση του παραπόνου, έχει προκύψει ότι ο παραπονούμενος 

έλαβε υπερπληρωμή από το κράτος, για τον λόγο ότι συνέχιζε να του 

παρέχεται Επίδομα Διακίνησης σε άτομα με αναπηρίες, και μετά που κατέστη 

δικαιούχος σύνταξης γήρατος, ενώ, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το εν 

λόγω επίδομα τερματίζεται με την καταβολή στο άτομο σύνταξης γήρατος.  

 

5. Η εν λόγω υπερπληρωμή δεν προέκυψε εξαιτίας οποιασδήποτε δόλιας 

ενέργειας του παραπονουμένου, ο οποίος δεν γνώριζε ότι έπρεπε να 

ενημερώσει το ΤΚΕΑΑ για την έναρξη λήψης σύνταξης γήρατος. Είχε, δε, για 

τον ίδιο ευνοϊκά αποτελέσματα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, και 

συγκεκριμένα για 64 μήνες (5 χρόνια και 4 μήνες ), ενώ δεν φαίνεται να 

εμπίπτει μέσα στις πρόνοιες της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου 

καθότι ο εκεί προβλεπόμενος συμψηφισμός οφειλών του διοικούμενου, έχει 

να κάνει με οφειλές που υπαίτια δεν κατέβαλε στο κράτος, όπως πχ ΦΠΑ ,και 

δεν είναι δυνατό να περιλαμβάνει υπερπληρωμή που αναίτια έλαβε ο 

διοικούμενος και δη όταν αφορά επιδόματα που αντανακλούν τις ανάγκες 

του μετά απο την πάροδο εύλογου χρόνου ,όπως είναι η περίπτωση του 

παραπονούμενου, πέρα των 5 χρόνων.  

 

6. Υπό το φως όλων όσων έχουν αναλυθεί πιο πάνω, η απαίτηση αποπληρωμής 

των υπερπληρωμών που προέκυψαν χωρίς υπαιτιότητα του 

παραπονούμενου δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, από τις αρχές της χρηστής  

διοίκησης ειδικότερα όταν το ποσό που αποκόπτεται προέρχεται απο τα 

επιδόματα που δίδονται μετά απο αξιολόγηση ότι ο παραπονούμενος  

χρειάζεται προς εξυπηρέτηση των αναγκών του.  

 

7. Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες  αρχές του Διοικητικού Δικαίου , η 

διοίκηση δεν μπορεί επικαλούμενη τις δικές της παραλείψεις, για τις οποίες 



 

6 

δεν είναι υπαίτιος ο ενδιαφερόμενος πολίτης, να αγνοεί μια ευνοϊκή για 

αυτόν κατάσταση η οποία έχει διαρκέσει αρκετό χρόνο και να αρνείται τα 

επωφελή για αυτόν αποτελέσματα που έχουν προκύψει. Η, δε, μετά πάροδο 

εύλογου χρόνου, αναδρομική αναζήτηση χρημάτων που η διοίκηση κατέβαλε 

παράνομα και που έλαβαν καλόπιστα οι πολίτες, δεν είναι θεμιτή.  

 

8. Υπό το φως των πιο πάνω, εισηγούμαι προς την Διευθύντρια ΤΚΕΑΑ όπως, 

επανεξετάσει το ζήτημα της υπερπληρωμής με σκοπό να σταματήσει  η 

περαιτέρω παρακράτηση οποιουδήποτε ποσού από το επίδομα που λαμβάνει 

ο παραπονούμενος.  

 

 

 

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη 

Επίτροπος Διοικήσεως και  

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 


