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υπόθεση κακoδιοίκησης της Επιτροπής

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα έχει αποκτήσει τέκνα με ένα μέλος της Επιτροπής αλλά τα έχει αναθρέψει 
μόνη της. Τα παιδιά λάμβαναν σχολικό επίδομα για αρκετά χρόνια, βάσει σχολικών 
πιστοποιητικών που κατέθετε η μητέρα μέσω του πατέρα. Εκ των υστέρων, η Επιτροπή 
(Υπηρεσία διαχείρισης και εκκαθάρισης ατομικών δικαιωμάτων) αποφάνθηκε ότι τα εν λόγω 
επιδόματα καταβάλλονταν εκ παραδρομής και διεκδίκησε επιστροφή των χρημάτων, τα οποία 
συνιστούν ποσό αρκετά αξιοσέβαστο. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι η Επιτροπή ενήργησε χωρίς 
τη δέουσα επιμέλεια και ότι πρέπει να της επιτραπεί να κρατήσει το μισό ποσό. Ο Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής εξέτασε το ζήτημα και απεφάνθη ότι η άρνηση της Επιτροπής να παραιτηθεί 
από το ήμισυ του ποσού συνιστά υπόθεση κακής διαχείρισης. Ωστόσο, τα συμπεράσματα του 
Διαμεσολαβητή δεν είναι νομικά δεσμευτικά και η Επιτροπή αρνείται να συμμορφωθεί. Η 
αναφέρουσα ζητεί τη διαμεσολάβηση του Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου 2012

Η αναφορά αφορά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην άρει μέρος της 
ανάκτησης των καταβληθέντων στην αναφέρουσα ποσών, όπως πρότεινε ο Ευρωπαίος
Διαμεσολαβητής. Ο Διαμεσολαβητής έκρινε ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι 
μια περίπτωση κακοδιοίκησης.
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Η αναφέρουσα είναι  πρώην σύζυγος υπαλλήλου που εργάζεται για το Κοινό Κέντρο 
Ερευνών. Ως εκ τούτου, είχε το δικαίωμα να λάβει την άμεση καταβολή των οικογενειακών 
επιδομάτων που χορηγούνται βάσει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης της ΕΕ για 
τους δύο γιους της. Τα οικογενειακά επιδόματα περιλαμβάνουν το επίδομα στέγης 
(καταβάλλεται μία φορά ανά νοικοκυριό), το επίδομα συντηρούμενων τέκνων (ένα κατ 
'αποκοπή ποσό ανά παιδί) και το σχολικό επίδομα (επίσης μια κατ' αποκοπή αποζημίωση ανά 
παιδί για την τριτοβάθμια εκπαίδευση).
Η άμεση καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων σε πρώην συζύγους είναι μια χορηγεία 
που έχει τεθεί σε εφαρμογή για να καταστεί δυνατή η έγκαιρη παρακολούθηση και καταβολή 
των οικογενειακών επιδομάτων για το γονέα που έχει όντως την ανατροφή των παιδιών. Αυτή 
η άμεση καταβολή στους πρώην συζύγους απευθύνεται εξ ορισμού σε ανθρώπους που δεν 
γνωρίζουν τους κανόνες του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης της ΕΕ. Λαμβάνουν ως εκ 
τούτου μια τυποποιημένη επιστολή, με βασικές πληροφορίες σχετικά με τα οικογενειακά 
επιδόματα που δικαιούνται μέσω του πρώην συζύγου τους. Καλούνται επίσης σαφώς να 
ενημερώσουν τη διοίκηση για όλες τιςαλλαγές στην κατάσταση των παιδιών που θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν τα δικαιώματα για τα παιδιά τους.
Το 2005, η Υπηρεσία "PMO" της Επιτροπής ανέλαβε τη διαχείριση των ατομικών 
επιδομάτων από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Κατά τον έλεγχο του αρχείου των παιδιών της
αναφέρουσας, φαίνεται ότι τα έγγραφα που πιστοποιούν την καταγραφή και για τους δυο 
τους για το σχολικό έτος 2002-2003 έλειπαν. Έλειπαν, επίσης, πληροφορίες σχετικά με την 
αποζημίωση που καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ενός από τα παιδιά.
Η αναφέρουσα παρατηρεί ότι δεν είχε καμία πρόσβαση στους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα 
οικογενειακά επιδόματα και δεν γνώριζε τους λεπτομερείς όρους που επιβάλλονται. Αυτό 
είναι αλήθεια. Ωστόσο, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι αυτό δεν κάνει καμία διαφορά στη 
συγκεκριμένη περίπτωση.
Τα περισσότερα νομικά συστήματα εξαρτούν τα οικογενειακά επιδόματα για τα παιδιά άνω 
των 18 ετών από τη συνεχή εκπαίδευση. Συνεπώς, είναι προφανές ότι η απόδειξη της 
εγγραφής τους έπρεπε να είχε υποβληθεί ως δικαιολογητικό για τη συνέχιση της καταβολής 
των σχολικών επιδομάτων. Αυτά τα έγγραφα έλειπαν για τα παιδιά της αναφέρουσας. Η
αναφέρουσα υπέβαλε μόνο ένα αντίγραφο της εγγραφής το 2006, μετά από εκτεταμένη 
επικοινωνία και επανειλημμένα αιτήματα της Επιτροπής.
Τα περισσότερα νομικά συστήματα επιβάλλουν όρια στο εισόδημα που ένας φοιτητής μπορεί 
να λάβει. Το γεγονός ότι ένα παιδί αρχίζει να λαμβάνει ένα εισόδημα μπορεί να θεωρηθεί μια 
σημαντική αλλαγή στην κατάσταση του παιδιού που θα πρέπει να κοινοποιείται στη 
διοίκηση, τουλάχιστον για να ελέγξει αν αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει το δικαίωμα για 
οικογενειακά επιδόματα. Παρόμοια πληροφορία δεν είχε κοινοποιηθεί. Δυστυχώς, το επίπεδο 
του εισοδήματος ενός από τα παιδιά της αναφέρουσας κατά τη διάρκεια της πρακτικής 
άσκησης του ήταν πάνω από το όριο για τη χορήγηση  οικογενειακού επιδόματος, έτσι ώστε 
το δικαίωμα τόσο του επιδόματος συντηρούμενων τέκνων και το σχολικό επίδομα να μην 
μπορεί να καταβληθεί.

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι τα έγγραφα αυτά είχαν κοινοποιηθεί εγκαίρως και ότι η 
διοίκηση παρέλειψε να ενεργήσει, με αποτέλεσμα την αναδρομική είσπραξη ενός σημαντικού 
ποσού. Η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει μόνο ότι όταν ο φάκελος ελέγχθηκε από το PMO, 
τα έγγραφα που απαιτούνται για το σχολικό έτος 2002-2003 έλειπαν και ότι η αναφέρουσα τα 
υπέβαλε εκ νέου μόνο αφού η διαδικασία ανάκτησης είχε ήδη ξεκινήσει.
Μολονότι υπήρξαν εντατικές επαφές μεταξύ του PMO και της αναφέρουσας από το 2005, η
αναφέρουσα παρέλειψε να ενημερώσει το PMO, όταν ο γιος της, σταμάτησε τις σπουδές στις 
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αρχές του 2006. Το PMO ενημερώθηκε το Σεπτέμβριο από τον πατέρα των παιδιών. 
Δυστυχώς, αυτό  αύξησε ακόμη περισσότερο το χρέος της αναφέρουσας.
Η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει το γεγονός ότι χειρίζεται τα χρήματα των φορολογούμενων. 
Το οικογενειακό επίδομα που καταβάλλεται σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής 
κατάστασης της ΕΕ είναι μια σημαντική ενίσχυση για τη συντήρηση και την ανατροφή των 
παιδιών των υπαλλήλων της ΕΕ. Είναι φυσικό να υπάρχουν προϋποθέσεις για την καταβολή 
των εν λόγω επιδομάτων. Οι συνθήκες πουν πλέον δεν πληρούνται στην περίπτωση της
αναφέρουσας ήταν (1) η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των παιδιών άνω των 18 (εγγραφή ή τέλος 
των σπουδών, έγγραφα τα οποία έλειπαν) και (2) ένα παιδί με εισόδημα πάνω από ένα 
ορισμένο όριο (δεν υπάρχει ενημέρωση για παιδί που αρχίζει μια πληρωμένη πρακτική
άσκηση).
Για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, οι διοικήσεις της ΕΕ 
δεσμεύονται από το άρθρο 85 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης της ΕΕ, καθώς και 
από τους κανόνες που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Οι προϋποθέσεις για 
την ανάκτηση χρεών εφαρμόζονται επίσης στην περίπτωση. Η Επιτροπή ήταν της γνώμης ότι 
οι συνθήκες του άρθρου 85 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης δεν πληρούνται στην 
περίπτωση του αναφέροντα, δεδομένου ότι θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ένα παιδί που σταματά 
τις σπουδές (ή για το οποίο δεν έχει υποβληθεί εγγραφή) ή ένα παιδί που αρχίζει να κερδίζει
ένα εισόδημα, δεν μπορεί πλέον να δικαιούται των οικογενειακών επιδομάτων, άσχετα με το 
ποια διοίκηση  πληρώνει το επίδομα αυτό.

Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι δεν μπορούσε να δεχθεί την πρόταση για φιλικό
διακανονισμό που έκανε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και να επιστρέψει το ήμισυ του 
ποσού που είχε ανακτηθεί από την αναφέρουσα για την περίοδο 2002-2005. Ενώ η Επιτροπή 
μπορεί να καταλάβει τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, και λυπάται για τις δυσκολίες που 
αντιμετώπισε η αναφέρουσα, η αποδοχή της πρότασης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή θα 
σημάνει στην πράξη την καταβολή πληρωμών για την οποία δεν υπάρχει καμία απολύτως 
νομική βάση. Ακόμα κι αν το ποσό που διακυβεύεται είναι ελάχιστο σε σύγκριση με τον 
προϋπολογισμό της Επιτροπής, και σημαντικό για την αναφέρουσα,  η Επιτροπή θεωρεί ότι η 
εν λόγω χαριστική πληρωμή θα ήταν άδικη απέναντι σε άλλες περιπτώσεις όπου οι κανόνες 
εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και για την αναφέρουσα.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για τη δύσκολη κατάσταση της αναφέρουσας, αλλά 
διατηρεί τη θέση της ότι η υπόθεση έτυχε σωστής αντιμετώπισης. Η περίπτωση
αντιμετωπίστηκε με τον ίδιο τρόπο όπως και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.


