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Αντικείμενο Παραπόνου

1. Ο κ. υπέβαλε στο Γραφείο μου παράπονο1 αναφορικά με την

καθυστέρηση, όπως σημείωσε, στην επανεξέταση αίτησής του για παραχώρηση 

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.) από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων 

Πρόνοιας (Υ.Δ.Ε.Π.), μετά από εν μέρει έγκριση σχετικής ένστασής του από το Υπουργείο 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (το Υπουργείο).

2. Ο παραπονούμενος σημείωσε ότι η προς αυτόν καταβολή του Ε.Ε.Ε. διεκόπη τον Μάιο 

2017, επειδή, όπως τον ενημέρωσε η αρμόδια υπηρεσία, οι καταθέσεις της οικογένειας του 

υπερέβαιναν το επιτρεπόμενο από την οικεία νομοθεσία ποσό. Κατόπιν τούτου, αυτός 

υπέβαλε, στις ημερ. 19 Ιουνίου 2017, ένσταση εναντίον της απόφασης για τερματισμό του 

Ε.Ε.Ε. προσκομίζοντας σχετικά αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία 

τα οικογένειας. Με επιστολή του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων ημερ. 11 Σεπτεμβρίου 2017, ο παραπονούμενος ενημερώθηκε ότι 

η ένστασή του εγκρίθηκε εν μέρη και αποφασίστηκε η επανεξέταση της αίτησής του από 

την Υ.Δ.Ε.Π.

3· Κατά την υποβολή του παραπόνου του στο Γραφείο μου, ο παραπονούμενος δεν είχε λάβει 

οποιαδήποτε ενημέρωση για τη διαδικασία επανεξέτασης της αίτησής του, παρά τις 

επανειλημμένες εκκλήσεις του προς το Υπουργείο και την Υ.Δ.Ε.Π.

4· Σημειώνεται ότι ο παραπονούμενος και η σύζυγός του έχουν δύο παιδιά. Ο μικρότερος, δε, 

γιός, της οικογένειας, ηλικίας η  περίπου ετών είναι, όπως σημειώθηκε, άτομο με αναπηρία 

και έχει, ως εκ τούτου, αυξημένες ανάγκες αφού λαμβάνει συγκεκριμένες θεραπείες σε 

μηνιαία βάση.

1 Επιστολή παραπόνου ημερ. 10 Μάϊου 2018.
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Έρευνα-Θέσεις Υπουργείου

5- Στα πλαίσια της διερεύνησης του παραπόνου, ζητήθηκαν, γραπτώς, σχόλια και απόψεις 

από την εμπλεκόμενη υπηρεσία, καθώς επίσης και να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις σε 

σχέση με τη διαδικασία επανεξέτασης της αίτησης του κ. Σχετικό

απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα λήφθηκε στις 17 Οκτωβρίου 20ΐδ.

6. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μου από την υπηρεσία:

• Τον Μάιο 2017, Π προς τον παραπονούμενο, παροχή Ε.Ε.Ε. διεκόπη επειδή οι καταθέσεις 

της οικογενειακής του μονάδας υπερέβαιναν το επιτρεπόμενο όριο που καθορίζεται 

από τη νομοθεσία.

• Στις 19 Ιουνίου 2017, ο παραπονούμενος υπέβαλε ένσταση εναντίον της πιο πάνω 

απόφασης, η οποία εγκρίθηκε εν μέρει στις 11 Σεπτεμβρίου 2017, και η υπόθεση 

διαβιβάστηκε στην Υ.Δ.Ε.Π. για επανεξέταση.

• Κατά την επανεξέταση της αίτησης, και μετά από πληροφόρηση που λήφθηκε από το 

Γραφείο Εργασίας, προέκυψε ότι ο παραπονούμενος, είχε απορρίψει θέση εργασίας 

του Τμήματος Δασών που του προσφέρθηκε λόγω απόστασης, όπως και θέση 

εργασίας στην κατηγορία μηχανικοί και επισκευαστές αυτοκινήτων λόγω μισθού.

• Εξαιτίας της απόρριψης των πιο πάνω θέσεων εργασίας, ο παραπονούμενος 

θεωρήθηκε εκούσα άνεργος από την Υ.Δ.Ε.Π., η οποία, με απόφασή της ημερ. ι ης 

Οκτωβρίου 2018, κατέστησε δικαιούχο Ε.Ε.Ε. τη σύζυγο και το παιδί του Στέφανη -  

Μαρία.

• Το μικρότερο παιδί του παραπονούμενου λαμβάνει, όπως σημειώθηκε, από μόνο του 

Ε.Ε.Ε, ως άτομο με αναπηρία.

η. Ο παραπονούμενος έλαβε γνώση των όσων η υπηρεσία έθεσε υπόψη μου, σε τηλεφωνική 

επικοινωνία που είχε με το Γραφείο μου. Σύμφωνα με τις δικές του δηλώσεις, η πρώτη 

θέση εργασίας που του προτάθηκε ήταν στον Κάμπο της Τσακκίστρας και, δεδομένου ότι 

κατοικεί στη Λευκωσία, η καθημερινή μετάβασή του εκεί ήταν αδύνατη ενώ σε ότι αφορά 

τη δεύτερη θέση εργασίας, ανέφερε ότι δεν είναι μηχανικός αυτοκινήτων αλλά 

μοτοσυκλετών, γεγονός για το οποίο το Γραφείο Εργασίας είναι ενήμερο.
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Νομοθετικό πλαίσιο

8. Σύμφωνα με το άρθρο 18 (β) τους περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα 

περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου2, οποιοσδήποτε αιτητής ή/και δικαιούχος ο οποίος είναι 

ικανός για εργασία οφείλει, σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο της Δημόσιας 

Υπηρεσία Απασχόλησης, να αποδέχεται εργασία την οποία είναι ικανός να εκτελέσει και έχει 

τις δεξιότητες να εκτελέσει.

9· Το άρθρο 20 του Νόμου με τίτλο «Κοινωνική Παρέμβαση», ορίζει τα πιο κάτω:

«20.-(ι) Σε περίπτωση που αιτητής ή/και δικαιούχος δε συμμορφώνεται με τις 

υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 18 και 19, ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας 

πριν αποφασίσε ι-

ία) κατά πόσο ο αιτητής καθίσταται δικαιούχος, νοούμενου ότι πληρούνται οι 

λοιπές προϋποθέσεις των διατάξεων της νομοθεσίας■ ή

(β) ότι ο δικαιούχος παύει να είναι δικαιούχος παραπέμπει τον αιτητή ή/και 

δικαιούχο σε πρόσωπα ή/και Υπηρεσίες ή/και Αρχές ή/και Ομάδες προσώπων για 

κοινωνική παρέμβαση:

Νοείται ότι ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας δύναται να αποφασίσει, στη βάση του 

περιεχομένου της αίτησης για παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ότι ο 

αιτητής χρειάζεται να παραπεμφθεί για κοινωνική παρέμβαση:

Νοείται περαιτέρω ότι οι δικαιούχοι παραπέμπονται για κοινωνική παρέμβαση σε 

οπο ιοδήποτε χρόνο.

(2) Τα πρόσωπα ή/και Υπηρεσίες ή/και Αρχές ή/και Ομάδες προσώπων προς τα οποία 

ο αιτητής ή/και δικαιούχος έχει παραπεμφθεί για κοινωνική παρέμβαση και χωρίς 

επηρεασμό της εφαρμογής οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων της νομοθεσίας, 

ενημερώνουν τον Προϊστάμενο Υπηρεσίας για τα αποτελέσματα της κοινωνικής 

παρέμβασης.

(3) Τα αποτελέσματα της κοινωνικής παρέμβασης, λαμβάνονται υπόψη στην 

απόφαση του Προϊσταμένου Υπηρεσίας για τερματισμό ή όχι του δικαιώματος για 

παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος:

2 Ν. 109(0/2014-
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Νοείται ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της κοινωνικής παρέμβασης και να 

αξιολογηθούν τα αποτελέσματα, δόναται ο αιτητη'ς στη βάση προέγκρισης ή/και ο 

δικαιούχος να συνεχίσει να λαμβάνει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

(4) Οποιαδήποτε περαιτέρω θέματα ή/και λεπτομέρειες εφαρμογής ή/και 

διαδικασίες που αφορούν την κοινωνική παρέμβαση, δύναται να καθοριστούν με 

απόφαση του Υπουργού.»

Με βάση το άρθρο 22 του Νόμου:

«22.-(ι) Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της κοινωνικής παρέμβασης 

καταδείξουν ότι ο αιτητης ή/και δικαιούχος είναι ικανός για εργασία, ο 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας, αφού λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της κοινωνικής 

παρέμβασης, τον κηρύσσει ως εκούσια άνεργο.

(2) Αιτητής ή/και δικαιούχος ο οποίος έχει κηρυχθεί ως εκούσια άνεργος με βάση το 

εδάφιο (ι) ενημερώνεται γραπτώς από τον Προϊστάμενο Υπηρεσίας και δεν 

καθίσταται δικαιούχος ή παύει να είναι δικαιούχος από την ημερομηνία που 

καθορίζεται στην απόφαση της κήρυξής του ως εκούσια άνεργου και η απόφαση 

ισχύει για περίοδο έξι (6) μηνών.

(3) (α) Σε περίπτωση εφαρμογής των εδαφίων (ι) και (2), οποιοδήποτε άλλο μέλος 

της οικογενειακής μονάδας δύναται να καταστεί δικαιούχο, εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις των διατάξεων της νομοθεσίας:

Νοείται ότι στον υπολογισμό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος δε θεωρείται 

ως μέλος της οικογενειακής μονάδας το πρόσωπο που έχει κηρυχθεί ως εκούσια 

άνεργος.

(β) Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται η παράγραφος (α), εξασφαλίζεται η 

φροντίδα των υπόλοιπων μελών της οικογενειακής μονάδας με βάση τα πορίσματα 

της κοινωνικής παρέμβασης:

Νοείται ότι η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις που δικαιούχος 

με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 5 ή/και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 ή/και 

με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22, παύει να είναι δικαιούχος για παροχή ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος λόγω της κήρυξης του ως εκούσια άνεργος.»



Συμπεράσματα -  Εισηγήσεις

11. Στην υπό εξέταση περίπτωση, ενεργοποιήθηκε το άρθρο 22 του νόμου με αποτέλεσμα η 

στήριξη προς την οικογένεια να συνεχιστεί, μετά την κήρυξη του παραπονούμενου ως 

εκούσια άνεργος, αφού η Υ.Δ.Ε.Π κατέστησε δικαιούχους την σύζυγο και την κόρη του 

τελευταίου. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται ως θετική. Σημειώνω, παρόλα αυτά ότι, σύμφωνα με 

τη νομοθεσία, στον υπολογισμό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στις περιπτώσεις 

όπου καθίσταται δικαιούχος του Ε.Ε.Ε. άλλο μέλος της οικογενειακής μονάδας, ατόμου, που 

κηρύχθηκε εκούσια άνεργος/η, αυτός/ή δε θεωρείται ως μέλος της οικογενειακής μονάδας και, 

συνακόλουθα, οι δικές του γενικές και ειδικές ανάγκες δεν συνυπολογίζονται στο ποσό που 

παραχωρείται.

12. Έχοντας, δε, λάβει υπόψη τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μου κατά την διερεύνηση της 

περίπτωσης αυτής, κρίνω σκόπιμο να σημειώσω τους προβληματισμούς μου σε σχέση με το 

ότι, εν προκειμένω, δεν φαίνεται να συνεκτιμήθηκαν οι λόγοι για τους οποίους ο 

παραπονούμενος απέρριψε τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη θέση εργασίας που του 

προτάθηκαν. Δεν λήφθηκε, δηλαδή, υπόψη ο παράγοντας της απόστασης της κατοικίας του 

από τον τόπο εργασίας της πρώτης θέση που του προτάθηκε, όπως και το ότι αυτός δεν 

κατείχε, όπως ανέφερε, τις αναγκαίες γνώσεις ώστε να αποδεχθεί τη δεύτερη θέση. 

Επισημαίνω, δε, ότι, δεν τέθηκε υπόψη μου επαρκής αιτιολόγηση σε σχέση με τους λόγους 

που οι παράγοντες αυτοί, ιδιαίτερα ο παράγοντας της απόστασης, δεν θεωρήθηκε ότι 

δικαιολογούσαν την, από πλευράς του παραπονούμενου, μη αποδοχή των σχετικών θέσεων 

εργασίας.

13. Υπογραμμίζω ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία (άρθρο 22), η κήρυξη ενός ατόμου ως εκούσια 

ανέργου, στηρίζεται στα αποτελέσματα της «κοινωνικής παρέμβασης» (άρθρο 2θ), η οποία 

λαμβάνει χώρα για σκοπούς διαπίστωσης κατά πόσο ένας δικαιούχος Ε.Ε.Ε. παύει ή όχι να 

είναι δικαιούχος. Συνακόλουθα, έχω την άποψη ότι η Υ.Δ.Ε.Π, κατά τη διαδικασία κήρυξης ενός 

δικαιούχου ως εκούσια άνεργο άτομο, θα πρέπει αν προβαίνει σε ουσιαστική συνεκτίμηση 

των λόγων που προβάλλονται από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο, ως λόγοι μη αποδοχής 

θέσεων εργασίας. Η απλή επίκληση άρνησης προτεινόμενης θέσης εργασίας χωρίς τη
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συνεκτίμηση των λόγων που οδήγησαν στην άρνηση της θέσης, μπορεί να οδηγήσει σε άδικες 

και ανεπιεικείς αποφάσεις, οι οποίες δεν θα αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές επιδιώξεις των 

ενδιαφερομένων ατόμων που ενδεχομένως, για βάσιμους λόγους, να μην ήταν σε θέση να 

αποδεχθούν προτεινόμενη ή προτεινόμενες θέσεις εργασίας.

14· Επιπρόσθετα, ενδεχόμενη απόφαση για απόρριψη των λόγων μη αποδοχής θέσης εργασίας 

και η, εν τέλη, κήρυξη ενός δικαιούχου ως εκούσια ανέργου, θα πρέπει να αιτιολογείται 

επαρκώς, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της απόφασης αυτής καθώς και ο έλεγχος της 

νομιμότητάς της. Σε αντίθετη, δε, περίπτωση, εύλογα δημιουργείται η εντύπωση ότι οι 

αποφάσεις αυτές λαμβάνονται αυτοματοποιημένα, χωρίς την αναγκαία εξέταση των 

εξατομικευμένων περιστάσεων κάθε περίπτωσης.

15· Ενόψει των πιο πάνω, υποβάλλω την παρούσα Έκθεση στην Προϊστάμενη της Υ.Δ.Ε.Π. με την 

εισήγησή όπως προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την ετοιμασία και διάχυση κατάλληλων 

οδηγιών ώστε, οι μελλοντικοί χειρισμοί της υπηρεσίας σε παρόμοιες υποθέσεις, να είναι 

εναρμονισμένοι με τα όσα προαναφέρονται. Η Έκθεση διαβιβάζεται και στον Γενικό 

Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων για τις δικές του 

ενέργειες.

Επίτροπος Διοικήσεως

και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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