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Αντικείμενο Παραπόνου

1. Η κα. , ... υ, με επιστολή της ημερ. 29 Ιουνίου 2018, υπέβαλε στο

Γραφείο μου παράπονο αναφορικά με τις ενέργειες της Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Επιδομάτων Πρόνοιας (Υ.Δ.Ε.Π) σε σχέση με αιτήματα της ίδιας και του συζύγου της, κου. 

Μιλτιάδη Αποστόλου για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

2. Η παραπονούμενη κατάγεται από τη Λευκορωσία και είναι νυμφευμένη με τον

Κύπριο πολίτη, που είναι άτομο με αναπηρία και αδυνατεί να 

εργαστεί. Ως εκ τούτου, ήταν λήπτης Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε) μέχρι 

τον Ιούνιο 2017, οπότε και η καταβολή του Ε.Ε.Ε προς αυτόν διεκόπη, ένεκα της 

φυλάκισής του. Κατά τον κρίσιμο χρόνο, η κα. ήταν 6 μηνών έγκυος.

3· Σε μεταγενέστερο στάδιο, η κα. υπέβαλε, όπως σημείωσε, η ίδια αίτηση για

Ε.Ε.Ε, χωρίς, μέχρι και την υποβολή του παραπόνου της, να λάβει οποιαδήποτε 

απάντηση από την Υ.Δ.Ε.Π, παρά τις προσπάθειές της να ενημερωθεί σχετικά.

4· Την ι η Μαρτίου 2017, ο σύζυγος της παραπονούμενης, έχοντας εκτίσει την ποινή 

φυλάκισής του, αποτάθηκε ο ίδιος στην Υ.Δ.Ε.Π, υποβάλλοντας νέο αίτημα για Ε.Ε.Ε, 

χωρίς, μέχρι την υποβολή του παραπόνου, να έχει λάβει απάντηση σε σχέση με αυτήν.

Έρευνα -  Θέσεις Υπηρεσίας

5· Με επιστολή του Γραφείο μου ημερ. 16 Αυγούστου 20ΐδ, ζητήθηκαν τα σχόλια και οι 

απόψεις της Προϊστάμενης Υ.Δ.Ε.Π, σε σχέση με τα όσα ανέφερε η παραπονούμενη.

6. Στην απαντητική της επιστολή ημερ. 11 Σεπτεμβρίου 2018, η Υ.Δ.Ε.Π σημείωσε τα 

ακόλουθα:

• Η κα. / είναι σύζυγος του κ. Μιλτιάδη Αποστόλου, πρώην λήπτη

δημοσίου βοηθήματος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ε.Ε.Ε στον Νοέμβριο 2015 και 

κατέστη δικαιούχος του επιδόματος μέχρι και τον Ιούνιο 2017.

• Τον Ιούνιο 2017, Π παροχή του Ε.Ε.Ε τερματίστηκε καθώς ο αιτητής φυλακίστηκε 

και η σύζυγός του δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του άρθρου 5(1) της 

νομοθεσίας, ώστε να καταστεί από μόνη της δικαιούχος του Ε.Ε.Ε.

• Η κα. υπέβαλε στις 28 Ιουλίου 2017 ένσταση προς την Υπουργό η

οποία εγκρίθηκε εν μέρει στις 2 Οκτωβρίου 2017 και η περίπτωση διαβιβάστηκε
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ξανά στην Υ.Δ.Ε.Π για επανεξέταση και παραπομπή στις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας (Υ.Κ.Ε), ώστε να εξεταστεί κατά πόσο, «λόγω των ιδιαίτερων 

προσωπικών συνθηκών της», η κα. Αποστόλου μπορεί να καταστεί δικαιούχος του 

Ε.Ε.Ε, με βάση το άρθρο 4(2)(ζ) της νομοθεσίας.

• Σύμφωνα με την Έκθεση που λήφθηκε από τις Υ.Κ.Ε στις 5 Ιουνίου 20ΐ8, ο σύζυγος 

της κας. Αποστόλου αποφυλακίστηκε την ι η Μαρτίου 20ΐ8 και έκτοτε, λαμβάνουν 

έκτακτη οικονομική βοήθεια ύψους €300 μηνιαίως, με βάση τις πρόνοιες του 

άρθρου 11 της νομοθεσίας.

• Με βάση την πληροφόρηση που λήφθηκε από τις Υ.Κ.Ε, η Υ.Δ.Ε.Π προχώρησε 

στην έγκριση της αίτησης και από τον Αύγουστο 20ΐδ, η οικογένεια λαμβάνει 

Ε.Ε.Ε, ύψους €854 μηνιαίως.

7· Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, απέστειλα νέα επιστολή μου ημερ. 2 Νοεμβρίου 20ΐ8, προς 

την Προϊστάμενη Υ.Δ.Ε.Π, σημειώνοντας ότι, με βάση το άρθρο 8 (2) του περί Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου και την 

ερμηνευτική διάταξη της νομοθεσίας, από μόνη της η φυλάκιση ενός δικαιούχου Ε.Ε.Ε, 

δεν επιφέρει αυτόματα τον τερματισμό της καταβολής του, αλλά επιφέρει τη 

δυνατότητα ανάλογης αναθεώρησης του ποσού του Ε.Ε.Ε.

8. Ενόψει τούτου, έθεσα υπόψη τις Υ.Δ.Ε.Π τους/τις πιο κάτω προκαταρκτικούς/ες 

προβληματισμούς/παρατηρήσεις:

• Η φυλάκιση του κ. >αίνεται να επέφερε αυτόματα τον τερματισμό

της καταβολής του Ε.Ε.Ε και όχι την ανάλογη αναθεώρηση του ποσού του Ε.Ε.Ε 

που χορηγείτο σε αυτόν, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών της 

οικογενειακής του μονάδας. Κατά τον τερματισμό, δε, της καταβολής του Ε.Ε.Ε, 

η σύζυγος του κ. : ήταν, όπως η ίδια ανέφερε, 6 μηνών έγκυος.

• Η κ .. δεν θεωρήθηκε η ίδια ως δικαιούχος του Ε.Ε.Ε με βάση το άρθρο

4 (2) (ζ) της νομοθεσίας, κατά το χρόνο που λήφθηκε η απόφαση για 

τερματισμό του Ε.Ε.Ε προς το σύζυγό της, (δεδομένου ότι η εν λόγω διάταξη 

σκοπό έχει να προστατεύσει άτομα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προσωπικές 

συνθήκες), παρά μόνο αρκετούς μήνες μετά τον τερματισμό του Ε.Ε.Ε και 

εφόσον η υπόθεση τέθηκε εκ νέου ενώπιον της Υ.Δ.Ε.Π για σκοπούς 

επανεξέτασης.



• Στην απαντητική επιστολή της Υ.Δ.Ε.Π σημειώθηκε, επίσης, ότι η οικογένεια του

κ. λαμβάνει Ε.Ε.Ε, μετά από έγκριση της αίτησής τους από τον

Αύγουστο 20ΐδ. Γίνεται, ως εκ τούτου, αντιληπτό, ότι, παρά τα πιο πάνω και για 

διάστημα ενός περίπου έτους, η οικογένεια παρέμεινε εκτός της σταθερής 

επιδοματικής πολιτικής της Υ.Δ.Ε.Π.

• Διαφαίνεται, εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον, ότι δεν έγιναν άμεσα οι αναγκαίες

προσπάθειες, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο ήταν αναγκαίο η οικογένεια να 

στηριχθεί, δεδομένων, δε, μάλιστα, των ιδιαίτερων προσωπικών της συνθηκών, 

της φυλάκισης, δηλαδή του κ. και της εγκυμοσύνης της κας.

Αποστόλου, στοιχεία που αθροιστικά, και τα δύο επιβάρυναν κατά πολύ τον 

οικογενειακό προϋπολογισμό.

9· Έχοντας σημειώσει τα πιο πάνω, ζήτησα την τοποθέτηση της Υ.Δ.Ε.Π σε σχέση με τις 

προκαταρκτικές παρατηρήσεις μου. Ζήτησα, επίσης, να πληροφορηθώ κατά πόσο 

προβλημάτιζε την υπηρεσία το ενδεχόμενο καταβολής αναδρομικών δικαιωμάτων 

στην οικογένεια, υπό το φως των όσων προαναφέρονται σε σχέση με το χειρισμό της 

υπόθεσης αυτής.

10. Στη νέα απαντητική της επιστολή ημερ. 5 Δεκεμβρίου 20ΐ8, η Υ.Δ.Ε.Π επανέλαβε ότι,

κατά τον ουσιώδη χρόνο φυλάκισής του συζύγου της, η κα. δεν πληρούσε

τις προϋποθέσεις του άρθρου 5(1) της νομοθεσίας, ώστε να καταστεί από μόνη της 

δικαιούχος Ε.Ε.Ε «[...]  και να εφαρμοστούν οι πρόνοιες του άρθρου 8(2) της νομοθεσίας

11. Σημειώθηκε, επίσης, ότι τους μήνες Αύγουστο μέχρι Νοέμβριο 2017, κατά τους οποίους

είχε τερματιστεί η παροχή Ε.Ε.Ε, η κα. λάμβανε έκτακτη οικονομική

βοήθεια μηνιαίως από τις Υ.Κ.Ε και συνεπώς στηρίζετο οικονομικά. Επιπρόσθετα, από 

τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο 2018, η οικογένεια λάμβανε έκτακτη οικονομική βοήθεια 

ύψους €300 μηνιαίως.

12. Όπως, τέλος, σημείωσε, η Υ.Δ.Ε.Π, με βάση την έγκριση της ένστασης της 

παράπονούμενης, θα της καταβληθούν αναδρομικά δικαιώματα για πέντε επιπλέον 

μήνες, τα οποία αυτή θα λάμβανε με την πληρωμή του μήνα Δεκεμβρίου 2018.



Νομοθετικό Πλαίσιο

13· Σύμφωνα με το άρθρο 5 (ΐ) του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα 

περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου:

«50) Τηρούμενων των διατάξεων της νομοθεσίας, πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση για να 

καταστεί δικαιούχο για παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, εφόσον πληρουνται οι πιο 

κάτω προϋποθέσεις:

(α) ο αιτητής πρέπει να είναι είτε- 

(ϊ) πολίτης της Δημοκρατίας- 

(H) πολίτης της Ένωσης-

(Hi) υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος έχει το καθεστώς επί μακράν διαμένοντος στη Δημοκρατία με 

βάση τον περί αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται-

(ίν) υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος κατέχει νομικό καθεστώς που προβλέπεται στον περί 

Προσφύγων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εξαιρούμενων των 

αιτητών ασύλου-

(ν) πρόσωπο το οποίο αποτελεί θύμα κατά την έννοια του περί της Πρόληψης και της 

Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται-

(νΐ) πρόσωπο το οποίο δύναται να υποβάλει αίτηση δυνάμει της παραγράφου ζ τους εδαφίου (2) τους 

άρθρου 4·'

Νοείται ότι η εφαρμογή των διατάξεων των υποπαραγράφων (ίν) και (ν) της παραγράφου (α) ως 

και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ανατίθενται στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

(6) ο αιτητής να έχει, κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο των πέντε ($) ετών που προηγείται της 

ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, νόμιμη και συνεχή διαμονή στη Δημοκρατία.

[ - ] »

14· Με βάση το άρθρο 4(2)(ζ) της νομοθεσίας:

« 4 [·■ ■ ]
(2) Τηρούμενων των διατάξεων της νομοθεσίας, η αίτηση για παροχή ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος δύναται να υποβληθεί από το πρόσωπο το οποίο ορίζεται πιο κάτω και υπό την 

προϋπόθεση ότι διαμένει στη Δημοκρατία:

[ - ]
(ζ) πρόσωπο το οποίο αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προσωπικές συνθήκες εφόσον αυτές επιβεβαιωθούν 

από αρμόδιο λειτουργό και δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις των παραγράφων (α) μέχρι (ε).

[ - ] »



15· Το άρθρο 8 (2) της νομοθεσίας ορίζει ότι:

«8. [...]

(2) Στην περίπτωση συγκατοίκησης δικαιούχων με άλλα πρόσωπα ή/και. στην περίπτωση 

οικογενειακής μονάδας ή/και δικαιούχων που συγκατοικούν με άλλους δικαιούχους ή/και 

δικαιούχων που διαμένουν σε στέγη ή σε ίδρυμα, τριμελής επιτροπή η οποία ορίζεται από τον 

Υπουργό με απόφασή του, γενική ή ειδική, δύναται να αναθεωρήσει ανάλογα με τις 

διαπιστωμένες ανάγκες το ποσό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που καταβάλλεται ή 

οποιοδήποτε άλλο ποσό είναι καταβλητέο με βάση τη νομοθεσία ή/και να επιμερίσει το ποσό 

αυτό μεταξύ του δικαιούχου και άλλων προσώπων που συγκατοικούν ή που αποτελούν την 

οικογενειακή μονάδα και να καταβληθεί, ως ενιαίο ποσό ή/και ξεχωριστά, με τρόπο που 

καθορίζεται στην απόφαση της τριμελούς επιτροπής:

Νοείται ότι οποιοδήποτε αναθεωρημένο ποσό δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό του ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος το οποίο θα καταβάλλετο στο δικαιούχο δυνάμει της νομοθεσίας μη 

λαμβανομένων υπόψη των τροφείων που απαιτούνται για πρόσωπα που διαμένουν σε στέγη ή σε 

ίδρυμα. [...]»

16. Με βάση την ερμηνευτική διάταξη του νόμου (άρθρου 2), «ίδρυμα» σημαίνει τις φυλακές 

και ιατρικά ιδρύματα όπως ορίζονται στον περί Φυλακών Νόμο και στον περί Ιατρικών 

Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) Νόμο, όπως αυτοί εκάστοτε 

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, αντίστοιχα.

17· Σύμφωνα με το άρθρο 11 της νομοθεσίας:

«11. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της νομοθεσίας, ο Υπουργός δύναται να παρέχει βοήθεια σε 

πρόσωπο το οποίο δε λαμβάνει μηνιαίο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και βρίσκεται σε εξαιρετικά 

επείγουσα ή/και έκτακτη ανάγκη ως αποτέλεσμα προσωπικών περιστάσεων ή απροσδόκητης ή 

έκτακτης κατάστασης που αντιμετωπίζει και ενεργώντας για το σκοπό αυτό, ο Υπουργός δύναται 

να επιτρέψει με τρόπους που αποφασίζει την πληρωμή ποσού για κάλυψη συγκεκραμένων αναγκών 

χωρίς την ανάγκη διεξαγωγής πλήρους έρευνας σε σχέση με το πρόσωπο αυτό ή και με βάση τα 

αποτελέσματα της κοινωνικής παρέμβασης εφόσον αυτές δεν καλύπτονται από άλλους κρατικούς 

πόρους ή άλλη πηγή.

[...].»
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II

Διαπιστώσεις

18. Από τα στοιχεία που έθεσε υπόψη μου η Υ.Δ.Ε.Π, και με τις δύο απαντητικές έπιστολές 

της προς το Γραφείο μου, προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις:

• Τον Ιούνιο 2017, Π παροχή Ε.Ε.Ε. προς την οικογένεια της παραποιούμενης 

τερματίστηκε, ένεκα της φυλάκισης του δικαιούχου-συζύγου της.

• Μετά από την εν μέρη έγκριση της ένστασης που υπέβαλε η παραπονούμενη στμ; 

2 Οκτωβρίου 2017, η περίπτωση διαβιβάστηκε στην Υ.Δ.Ε.Π για επανεξέταση κάι 

παραπέμφθηκε στις Υ.Κ.Ε για να διαπιστωθεί κατά πόσο η παραπονούμενη, 

μπορούσε να καταστεί δικαιούχος με βάση το άρθρο 4(2)(ζ).

• Η σχετική έκθεση των Υ.Κ.Ε λήφθηκε από την Υ.Δ.Ε.Π στις 5 Ιουνίου 20ΐ8, ένα, 

περίπου, χρόνο μετά την υποβολή της ένστασης της παραπονούμενης και 8 μήνες 

μετά την εν μέρει έγκρισή της.

• Μέχρι τότε, ο σύζυγος της παραπονούμενης είχε ήδη αποφυλακιστεί, την ι η 

Μαρτίου 20ΐ8, οπότε και ξεκίνησε να καταβάλλεται έκτακτη οικονομική βοήθειώ. 

στην οικογένεια ύψους €300 μηνιαίως.

• Έκτακτη οικονομική βοήθεια (ποσού που δεν διευκρινίστηκε) φαίνεται να έλαβε 

η παραπονούμενη και για τους μήνες Αύγουστο μέχρι Νοέμβριο 2017, στη βάσΓ 

του άρθρου 11 του νόμου.

• Συναφώς, η στήριξή της από τον Ιούνιο 2017, περίοδος τερματισμού της 

καταβολής του ΕΕΕ, μέχρι τον Αύγουστο 2018, περίοδος κατά την οποία ξεκίνησε 

εκ νέου η καταβολή ΕΕΕ προς την οικογένεια, γινόταν σε έκτακτη βάση.

Συμπεράσματα -  Εισηγήσεις

19· Προτού προχωρήσω στο σχολιασμό των, εν προκειμένω, χειρισμών της αρμόδιας 

υπηρεσίας, εκφράζω, καταρχάς, την ικανοποίησή του σε σχέση με την επανέναρξη της 

καταβολής του Ε.Ε.Ε. στην οικογένεια από τον Αύγουστο 20ΐδ, όπως και για την 

απόφαση της Υ.Δ.Ε.Π να καταβάλει στην οικογένεια αναδρομικά δικαιώματα για πέντε 

μήνες.

20. Ανεξάρτητα από αυτό, παραμένει το γεγονός ότι η παραπονούμενη, σε μια ιδιαίτερα 

ευάλωτη περίοδο της ζωής της, ένεκα της φυλάκισης του συζύγου της και της 

εγκυμοσύνης της, βρέθηκε εκτός της τακτικής/σταθερής επιδοματικής πολιτικής του 

κράτους, στηριζόμενη μόνο σε έκτακτη βάση, με μικρά οικονομικά ποσά.



21. Σημαντικό είναι να επισημανθεί ότι η αξιολόγηση του κατά πόσο η κα. Αποστόλου 

μπορούσε να καταστεί δικαιούχος Ε.Ε.Ε στη βάση του άρθρου 4(2) (ζ) σε συνδυασμό με 

το άρθρο 5(Ό(α)(νί), σύμφωνα με τα οποία δύναται να υποβληθεί αίτημα και να 

παραχωρηθεί Ε.Ε.Ε σε πρόσωπο που αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προσωπικές συνθήκες, 

έμεινε, όπως διαφάνηκε, μετέωρη. Ειδικότερα, παρότι, μετά την εν μέρει έγκριση της 

ένστασής της παραπονούμενης, η υπόθεση διαβιβάστηκε, εκ νέου, στην Υ.Δ.Ε.Π και 

παραπέμφθηκε στις Υ.Κ.Ε για να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του άρθρου 4 
(2) (ζ), η σχετική Έκθεση των Υ.Κ.Ε λήφθηκε μήνες μετά, στις 6 Ιουνίου 2018, και, στη 

βάση αυτής, η Υ.Δ.Ε.Π ενέκρινετην αίτηση για Ε.Ε.Ε προς την οικογένεια. Από τα στοιχεία, 

δε, που μου διαβιβάστηκαν, και παρότι δεν σημειώνεται ρητά, συνάγεται ότι δικαιούχος 

παραμένει ο σύζυγος της παραπονούμενης.

22. Συνακόλουθα, η διαδικασία αξιολόγησης του ενδεχομένου εφαρμογής του 4(2) (ζ), δεν 

φαίνεται να κινήθηκε με την απαραίτητη, ταχύτητα, δεδομένων των ιδιαίτερων 

προσωπικών συνθηκών της παραπονούμενης, και εν πάση περιπτώσει, δεν 

ολοκληρώθηκε, αφού οι εξελίξεις, η αποφυλάκιση, δηλαδή, του συζύγου της 

παραπονούμενης, διαφοροποίησε, εν τέλη, τα δεδομένα.

23· Επιπλέον, από τη δεύτερη απαντητική επιστολή της Υ.Δ.Ε.Π προς το Γραφείο μου, 

προκύπτει ότι η υπηρεσία, δεν εφάρμοσε το άρθρο 8(2) της νομοθεσίας, επειδή η 

παραπονούμενη δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του άρθρου 5(1)·

24· Από το λεκτικό του άρθρου 8(2), δεν προκύπτει ότι μέλη της οικογένειας δικαιούχου 

Ε.Ε.Ε που διαμένουν σε «ίδρυμα», πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που, σύμφωνα με 

το άρθρο 5 της νομοθεσίας, θα πρέπει να ικανοποιούν πρόσωπα που υποβάλλουν 

αίτηση για Ε.Ε.Ε. Αυτό που προβλέπει η διάταξη, είναι, μεταξύ άλλων ότι, σε περίπτωση 

που δικαιούχος Ε.Ε.Ε, διαμένει σε «στέγη ή ίδρυμα»,«... τριμελής επιτροπή η οποία ορίζεται 

από τον Υπουργό με απόφασή του, γενική ή ειδική, δύναται να αναθεωρήσει ανάλογα με τις 

διαπιστωμένες ανάγκες το ποσό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που 

καταβάλλεται ή οποιοδήποτε άλλο ποσό είναι καταβλητέο με βάση τη νομοθεσία ή/και να 

επιμερίσει το ποσό αυτό μεταξύ του δικαιούχου και άλλων προσώπων που συγκατοικούν 

ή που αποτελούν την οικογενειακή μονάδα και να καταβληθεί, ως ενιαίο ποσό ή/και 

ξεχωριστά, με τρόπο που καθορίζεται στην απόφαση της τριμελούς επιτροπής.»

25· Οι λόγοι, συνακόλουθα, που επικαλείται η υπηρεσία για να αιτιολογήσει τη μη εφαρμογή 

του άρθρου 8(2), δεν φαίνεται να μπορούν, άνευ ετέρου, να γίνουν αποδεκτοί.



26. Επαναλαμβάνω ότι, στο παρόν στάδιο, και από τον Αύγουστο 20ΐδ, η οικογένεια της 

παραπονούμενης έχει ικανοποιηθεί, αφού λαμβάνει Ε.Ε.Ε. Η αντιμετώπιση, όμως, της 

περίπτωσης, θα πρέπει να προβληματίσει την Υ.Δ.Ε.Π, αφού, όπως κατέδειξε η έρευνά 

μου, δεν εξετάστηκαν, έγκαιρα και ικανοποιητικά, όλα τα ενδεχόμενα στήριξης της 

οικογένειας, στα πλαίσια του νόμου και για σκοπούς καταβολής Ε.Ε.Ε, με αποτέλεσμα η 

παραπονούμενη να βρεθεί μετέωρη, πρακτικά και ψυχικά, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη για 

την ίδια συγκυρία. Η έκτακτη, δε, βοήθεια, που δόθηκε, δεδομένης της μειωμένης και μη 

σταθερής της φύσης, δεν θεωρώ ότι ήταν αρκετή για τη στήριξη της παραπονούμενης 

και τον κατευνασμό των ανησυχιών της, η οποία, επαναλαμβάνω, κατά τον κρίσιμο 

χρόνο, ήταν έγκυος ή/και νέα μητέρα και ο σύζυγός τής εξέτιε ποινή φυλάκισης.

27· Για τους πιο πάνω λόγους, υποβάλλω την παρούσα Έκθεση στο Γενικό Διευθυντή 

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στην Προϊστάμενη 

Υ.Δ.Ε.Π, με την εισήγηση όπως λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε στο μέλλον, κατά τον 

χειρισμό ίδιων ή παρόμοιων περιπτώσεων, να επιδεικνύεται η απαραίτητη εγρήγορση 

και να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και αποτελεσματική 

καθοδήγηση και στήριξη προσώπων που αποτείνονται για βοήθεια, στα πλαίσια του 

νόμου και υπό το φως των παρατηρήσεων και συμπερασμάτων που προαναφέρονται.

Επίτροπος Διοικήσεως

και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


