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Α. Περιγραφή Παραπόνου - Έρευνα

Ο κ. υπέβαλε παράπονο εναντίον ίων Υπηρεσιών Κοινωνικής

Ευημερίας (ΥΚΕ), ισχυριζόμενος, ότι το Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας, 

αδικαιολόγητα αποφάσισε τη διακοπή του δημοσίου βοηθήματος, το οποίο λάμβανε 

ως αιτητής πολιτικού ασύλου.

Για τους σκοπούς διερεύνησης του παραπόνου, οι ισχυρισμοί του παραπονούμενου 

τέθηκαν υπόψη της εμπλεκόμενης υπηρεσίας και ζητήθηκαν τα σχόλια και οι απόψεις 

της, τα οποία μου διαβιβάστηκαν γραπτώς. Μου διαβιβάστηκε επίσης και ο σχετικός 

διοικητικός φάκελος, ο οποίος μελετήθηκε προσεκτικά. Περαιτέρω, μελετήθηκε και 

η σχετική νομοθεσία.

Β. Διαπιστώσεις

1. Ο παραπονούμενος υπέβαλε παράπονο εναντίον των ΥΚΕ, το οποίο αφορούσε 

την αδικαιολόγητη, όπως υποστηρίζει, απόφαση της εμπλεκόμενης υπηρεσίας 

για διακοπή του δημοσίου βοηθήματος, το οποίο λάμβανε ως αιτητής πολιτικού 

ασύλου.

2. Όπως προέκυψε από την έρευνα που έγινε, ο παραπονούμενος κατάγεται από το 

Ιράκ και είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών ηλικίας 22, 20 και 14 χρόνων. 

Εισήλθε παράνομα στην Κύπρο στις 28 Σεπτεμβρίου 2007 και αιτήθηκε πολιτικό 

άσυλο στις 25 Οκτωβρίου 2007, καθώς και αίτηση για παροχή Δημοσίου 

Βοηθήματος.

3. Η σύζυγος και τα τρία παιδιά του αφίχθηκαν, επίσης παράνομα, στην Κύπρο και 

υπέβαλαν αίτηση για πολιτικό άσυλο στις 12 Δεκεμβρίου 2007 καθώς και αίτηση 

για παροχή Δημοσίου Βοηθήματος στις 29 Δεκεμβρίου 2007, ως εξαρτώμενα 

πρόσωπα του παραπονούμενου. Οι γονείς λάμβαναν δημόσιο βοήθημα λόγω 

ανεργίας και προσκόμιζαν κανονικά τις εγγραφές τους στη Δημόσια Υπηρεσία 

Απασχόλησης, ως ήταν υποχρεωμένοι.
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4. Οι ΥΚΕ έλαβαν πληροφόρηση στις 7 Απριλίου 2011 από την Υπηρεσία Ασύλου, ότι 

η θυγατέρα του παραπονούμενου αναχώρησε από την Κύπρο, χωρίς την άδεια 

της Διευθύντριας του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

5. Στις 27 Μαΐου 2011 η Υπηρεσία Ασύλου απέρριψε το αίτημά τους για πολιτικό 

άσυλο. Στη συνέχεια υποβλήθηκε έφεση επί της συγκεκριμένης απόφασης.

6. Στις 9 Ιανουάριου 2012 η σύζυγός του παραπονούμενου προσκόμισε ιατρικό 

πιστοποιητικό, σύμφωνα με το οποίο αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας 

και ήταν ανίκανη για εργασία.

7. Από το Μάιο 2012 η σύζυγος και η θυγατέρα του παραπονούμενου, με σχετική 

άδεια που δόθηκε από την Υπηρεσία Ασύλου, μετέβηκαν στην Ιορδανία για 

οικογενειακούς λόγους, όπου και παρέμειναν για περίοδο 6 μηνών. Επέστρεψαν 

στην Κύπρο τον Ιανουάριο 2013 και ξανάρχισαν να λαμβάνουν Δημόσιο Βοήθημα. 

Η σύζυγος του παραπονούμενου συνέχισε να προσκομίζει ιατρικό πιστοποιητικό 

για ανικανότητα για εργασία.

8. Η Προϊστάμενη του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών Καμάρων, μού ανέφερε, 

μεταξύ άλλων, στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου, ότι:

«...Σύμφωνα με τη Λειτουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών, στην οικογένεια δεν 

καταβλήθηκε Δημόσιο βοήθημα για το Μάιο και Ιούνιο 2013, για το λόγο, ότι 

δεν προσκόμισαν έγκαιρα τα Δελτία Εγγραφής τους στη Δημόσια Υπηρεσία 

Απασχόλησης, για τους μήνες αυτούς, τα οποία προσκόμισαν τον Ιούλιο 2013.

Λόγω λήξης των καταληκτικών ημερομηνιών για την παροχή Δημοσίου 

βοηθήματος για τους εν λόγω μήνες, δεν ήταν δυνατή η πληρωμή τους».

Το ενδεχόμενο για αναδρομική παροχή Δημοσίου Βοηθήματος στον 

παραπονούμενο, παρέμενε ανοικτό.

9. Για τους μήνες από τον Ιούλιο 2013 και μετά, το Δημόσιο Βοήθημα καταβαλλόταν 

κανονικά.
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Απορρέοντα στοιχεία από το διοικητικό φάκελο

Για σκοπούς καλύτερης και πληρέστερης ενημέρωσης, σε σχέση με την περίπτωση 

του παραπονούμενου, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της 

υπόθεσης, έγινε διεξοδική μελέτη του διοικητικού φακέλου του παραπονούμενου, 

τον οποίο εξασφάλισε το Γραφείο μου από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Στη βάση των όσων διαπιστώθηκαν από τη μελέτη του φακέλου, κρίθηκε αναγκαίο 

να καταγραφούν χρονολογικά τα ακόλουθα δεδομένα:

(α) Καταχώοηση 25 - πυερ. 23 Απριλίου, 2012:
Στο Έντυπο αναθεώρησης του μηνιαίου ποσού Δημοσίου Βοηθήματος και

Εκτάκτων Χορηγημάτων, Λειτουργός των ΥΚΕ εισηγήθηκε την έγκριση ποσού

ύψους €3592, που αφορούσε τα δικαιώματα της οικογένειας για τους μήνες

Μάρτιο και Απρίλιο 2012 και για το μήνα Απρίλιο 2011, που εκ παραδρομής δεν

δόθηκαν.

Απρίλιος 2011 Μάρτιος και Απρίλιος 2012

Βασικές ανάγκες: €1039,60 Βασικές ανάγκες: €678 χ2

Ενοίκιο: €519,80 Ενοίκιο: €339 χ2

Σύνολο: €1558,80 Σύνολο: €2034

(β) Καταχώοηση 26 - ηυερ. 19 Μαΐου, 2012

Εισήγηση Λειτουργού των ΥΚΕ για έγκριση ποσού ύψους €881,40 για τα 

δικαιώματα της οικογένειας για το μήνα Μάιο 2012. Αφαιρέθηκαν τα δικαιώματα 

της συζύγου και της θυγατέρας του παραπονούμενου γιατί θα αναχωρούσαν από 

την Κύπρο.

Βασικές ανάγκες: €587,60 

Ενοίκιο: €293,80 

Σύνολο: €881,40

(Υ) Καταχώοηση 27 - ημερ. 6 Ιουνίου, 2012

Στο Έντυπο αναθεώρησης του μηνιαίου ποσού Δημοσίου Βοηθήματος και 

Εκτάκτων Χορηγημάτων, Λειτουργός των ΥΚΕ εισηγήθηκε την έγκριση ποσού
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ύψους €2462,80, που αφορούσε τα δικαιώματα της οικογένειας για τους μήνες

Ιούνιο και Ιούλιο 2012

Βασικές ανάγκες: €678

Διαφορά επιδομάτων: €1152

Ενοίκιο: €339

Σύνολο: €2462,80

(δ) Καταχωρήσεις 30-34 - για δικαιώματα Αυγούστου - Δεκεμβρίου 2012
Εισήγηση Λειτουργού των ΥΚΕ για έγκριση ποσού συνολικού ύψους €5085 για τα

δικαιώματα της οικογένειας για τους μήνες Αύγουστο μέχρι Δεκέμβριο 2012.

Βασικές ανάγκες: €678 χ5

Ενοίκιο: €339 χ5

Σύνολο: €5085

(ε) Καταχώρηση 36 - ημερ. 3 Ιανουάριου, 2013
Εισήγηση Λειτουργού των ΥΚΕ για έγκριση ποσού ύψους €1240,30 για τα

δικαιώματα της οικογένειας για το μήνα Ιανουάριο 2013. Προστέθηκαν τα

δικαιώματα της συζύγου και της θυγατέρας του παραπονούμενου, οι οποίες

επέστρεψαν στην Κύπρο.

Βασικές ανάγκες: €678

Διαφορά επιδομάτων: €223,30

Ενοίκιο: €339

Σύνολο: €1240,30

(στ) Καταχώρηση 38 - ημερ. 4 Απριλίου. 2013
Στο Έντυπο αναθεώρησης του μηνιαίου ποσού Δημοσίου Βοηθήματος και

Εκτάκτων Χορηγημάτων, Λειτουργός των ΥΚΕ εισηγήθηκε την έγκριση ποσού

ύψους €1439, που αφορούσε τα δικαιώματα της οικογένειας για τον Απρίλιο 2013

Βασικές ανάγκες: €1039

Ενοίκιο: €400

Σύνολο: €1439

(ζ) Καταχώρηση 39 - ημερ. 12 Απριλίου, 2013
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Ανανέωση εγγραφής του παραπονούμενου στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ο 
παραπονούμενος υπέγραψε στις 12 Απριλίου 2013, με περίοδο ανανέωσης της 

υπογραφής του μεταξύ 2 και 11 Ιουνίου 2013. Αυτό έγινε εκ νέου στις 11 Ιουνίου 2013.

(η) Καταχώρηση 40 - ημερ. 12 Ιουλίου, 2013

Εισήγηση Λειτουργού των ΥΚΕ για έγκριση ποσού συνολικού ύψους €878 για τα 

δικαιώματα της οικογένειας για το μήνα Ιούλιο 2013.

Βασικές ανάγκες: €678 

Ενοίκιο: €200 

Σύνολο: €878

Γ. Νομικό πλαίσιο

Το σχετικό νομικό πλαίσιο το οποίο καλύπτει την παροχή δημοσίων βοηθημάτων από 

τις ΥΚΕ, ιδιαίτερα τους όρους και τα κριτήρια αυτής της παροχής, διέπεται από τον 

περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο του 2006 (95(Ι)/2006), ο οποίος 

έτυχε διαδοχικών τροποποιήσεων το 2012, 2013 και 2015. Η υπό εξέταση περίπτωση 

παροχής δημοσίου βοηθήματος διέπεται από τα πιο κάτω άρθρα:

Αρθρα 3(7)(α και Β): Τίθενται οι Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, 

ούτως ώστε να ληφθεί απόφαση για παροχή δημοσίου βοηθήματος, σύμφωνα με τα 

οποία, δημόσιο Βοήθημα παρέχεται, μεταξύ άλλων, σε κάθε υπήκοο τρίτης χώρας, ο 

οποίος κατέχει το νομικό καθεστώς του αιτητή ασύλου ή καθεστώς προσωρινής 

διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου, ο οποίος 

έχει τη νόμιμη συνήθη διαμονή του, στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της 

Δημοκρατίας περιοχές και του οποίου τα εισοδήματα και οι άλλοι οικονομικοί πόροι 

δεν επαρκούν για την ικανοποίηση των υλικών συνθηκών υποδοχής, κατά την έννοια 

των περί Προσφύγων (Συνθήκες Υποδοχής Αιτητών) Κανονισμών του 2005.

Αρθρο 3(10)(α): Δεν παρέχεται δημόσιο Βοήθημα για οποιαδήποτε περίοδο κατά την 

οποία ο αιτητής απασχολείται πλήρως σε προσοδοφόρα εργασία.
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Άρθρο 4: Μπορεί να παρασχεθεί δημόσιο Βοήθημα σε άτομο το οποίο ευρίσκεται σε 

επείγουσα ανάγκη του επιδόματος αυτού, ως αποτέλεσμα ειδικών προσωπικών 

περιστάσεων.

Άρθρο 8(B): Όπου υπάρχουν ειδικές ανάγκες, καταβάλλεται ποσό για ενοίκιο, αν ο 

δικαιούχος ζει σε ενοικιαζόμενο υποστατικό, το οποίο δεν υπερβαίνει το 50% του 

ποσού που έχει οριστεί για τις Βασικές του ανάγκες.

Άρθρο 12(1 )(α): Καθένας εκ των συζύγων ευθύνεται για τη συντήρηση και φροντίδα 

του άλλου και των άγαμων τέκνων του, τα οποία διαμένουν μαζί του.

Δ. Συμπεράσματα - Συστάσεις - Εισηγήσεις

Ο παραπονούμενος, αιτητής πολιτικού ασύλου, λάμβανε από τις Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας, μηνιαίο δημόσιο βοήθημα. Το βοήθημα, το οποίο είχε 

αυξομειώσεις, ανάλογα με τα δεδομένα που υπήρχαν ενώπιον των λειτουργών των 

Κοινωνικών Υπηρεσιών, φαίνεται να αποτελούσε το μόνο εισόδημα στήριξης της 

πενταμελούς οικογένειας του.

Από τα ευρήματα του διοικητικού φακέλου του παραπονούμενου, φαίνεται, ότι 

υπήρξε συνέπεια στις υποχρεώσεις του ως λήπτης δημοσίου βοηθήματος, με την 

ιδιότητα του αιτητή πολιτικού ασύλου και προσερχόταν στην Δημόσια Υπηρεσία 

Απασχόλησης (ΔΥΑ), απρόσκοπτα, ανανεώνοντας την εγγραφή του στην εν λόγω 

υπηρεσία ως άνεργος. Στο διοικητικό φάκελό του δεν φαίνεται να υπάρχει 

οποιαδήποτε παράλειψη υπογραφών στη ΔΥΑ και ειδικά στο υπό αναφορά 

χρονικό διάστημα, μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2013, όπως φαίνεται, ότι είχε 

υπογράψει κανονικά και εντός των χρονικών πλαισίων που του είχαν τεθεί.

Έχω την άποψη ότι, στην προκειμένη περίπτωση, η απόφαση των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας, να διακόψουν την παροχή δημοσίου βοηθήματος στον 

παραπονούμενο, για τη διμηνία Μαΐου-Ιουνίου 2013, ήταν λανθασμένη και δεν είχε 

έρεισμα στο νόμο.
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Η καταβολή δημοσίου βοηθήματος όσο και ο τερματισμός του αποτελούν 

καθοριστικές, για τη ζωή των ατόμων που εξαρτούνται από αυτό, διοικητικές 

πράξεις, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα τη μη διακοπτόμενη 

ευημερία των ληπτών. Πέραν του προφανούς, δηλαδή, της συνετούς και 

προσεκτικής διαχείρισης δημοσίου χρήματος, που απαιτείται για την έγκριση και 

καταβολή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων, η υπηρεσία οφείλει να είναι δίπλα προσεκτική 

και πολύ πιο σίγουρη όταν πρόκειται να λάβει αποφάσεις για τη στέρηση τους, είτε 

σε προσωρινή είτε σε μόνιμη Βάση, αφού οι συνέπειες, από ένα τυχόν άδικο ή 

αδικαιολόγητο τερματισμό, μπορεί για τους ανθρώπους των οποίων η διαβίωση 

στηρίζεται σ ’ αυτό να είναι άμεσες και καταστροφικές. Η διερεύνηση πιθανώς νέων 

δεδομένων ή πληροφοριών σε ότι αφορά τους λήπτες δημοσίου βοηθήματος, πρέπει 

να Βασίζεται μόνο σε τεκμηριωμένη πληροφόρηση αλλά και στην εξεύρεση απτών και 

υπαρκτών στοιχείων που να δικαιολογούν τις οποιεσδήποτε αποφάσεις τερματισμού 

ή αναθεώρησης καταβολής δικαιωμάτων.

Εισηγήσεις

Ενόψει όλων όσων αναφέρονται πιο πάνω αλλά και του γεγονότος, ότι ο ρόλος των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, είναι η διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου 

διαβίωσης σε όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, 

ανάμεσα στις οποίες, κατά την άποψη μου, συγκαταλέγεται και η περίπτωση του 

παραπονούμενου, εισηγούμαι, όπως η εμπλεκόμενη υπηρεσία (ΥΚΕ), ανοίξει εκ νέου 

το διοικητικό φάκελο του παραπονούμενου και εξετάσει το ζήτημα αναδρομικής 

καταβολής, σε αυτόν, των δικαιωμάτων του για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2013, 

ανάλογα και με τα δεδομένα της οικογένειας, τα οποία ίσχυαν στη χρονική περίοδο 

αυτή.

Τέλος κρίνω σκόπιμο, όπως αντίγραφο της Έκθεσής μου αυτής κοινοποιηθεί στο 

Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

για ενημέρωσή του.

Μ< j - Λοττίδη

Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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