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Το αντικείμενο του παραπόνου

1. Στις 9 Μάί'ου 2018 υποβλήθηκε στο Γραφείο μου παράπονο από την κ.

αναγνωρισμένη πρόσφυγα, Παλαιστίνια της Ιορδανίας, σε σχέση με 

καθυστέρηση στην εξέταση της αίτησης που υπέβαλε για σκοπούς χορήγησης
Or

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (στο εξής ΕΕΕ), για κάλυψη των βασικών 

αναγκών της ιδίας και των δύο ανήλικων παιδιών της, ηλικίας 9 και 6 ετών. Όπως 

υποστήριξε συγκεκριμένα, υπέβαλε σχετική αίτηση περί τα τέλη του 2017 και έκτοτε 

ανέμενε τη λήψη απόφασης, ενώ στο μεσοδιάστημα λάμβανε ποσά υπό τη μορφή 

έκτακτου βοηθήματος, τα οποία δεν αρκούσαν για την κάλυψη του ενοικίου και των 

βασικών αναγκών της οικογένειάς της.

2. Η ίδια, όπως ανέφερε, αδυνατούσε να εργαστεί και να συντηρήσει τα παιδιά της, 

λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, και συγκεκριμένα λόγω μερικής καρδιακής 

ανεπάρκειας, για την οποία παρακολουθούνταν από καρδιολόγο στις δημόσιες 

υπηρεσίες υγείας, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και ενίοτε νοσηλευόταν λόγω 

επιδείνωσης της κατάστασής της. Για σκοπούς τεκμηρίωσης της ανικανότητάς της 

για εργασία, είχε ήδη παραπεμφθεί στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας για ιατρική 

εξέταση και είχε προσκομίσει στην ΥΔΕΠ σχετική ιατρική έκθεση.

3. Ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης που σημειωνόταν στην εξέταση της αίτησης για 

ΕΕΕ, και της ανεπάρκειας των εκτάκτων επιδομάτων που λάμβανε, η κ. 

αντιμετώπιζε, σύμφωνα με το παράπονο, σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης, αλλά και 

στέγασης, καθώς ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στο οποίο διέμενε απαιτούσε την 

καταβολή των καθυστερημένων ενοικίων και την απειλούσε κατ’ επανάληψη με 

έξωση.

ο ο

Η πορεία της διερεύνησης

4. Στα πλαίσια διερεύνησης του παραπόνου, με επιστολή μου ημερομηνίας 4 Ιουλίου 

2018, ζήτησα από την Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επ ιδομάτω ν 

Πρόνοιας (στο εξής ΥΔΕΠ), ως την καθ’ ύλην αρμόδια για εφαρμογή της Νομοθεσίας
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που ρυθμίζει την παραχώρηση ΕΕΕ, για τα σχόλια και τις απόψεις της επί των 

αναφορών της παραπονούμενης, εντός 3 εβδομάδων. Μέσω της ίδιας επιστολής, 

ζήτησα, επίσης, να ενημερωθώ για το στάδιο εξέτασης της αίτησης που υπέβαλε η 

κ. Albusoul και για το χρονικό διάστημα εντός του οποίου αναμενόταν η ολοκλήρωσή

τπς·
ο

5. Στις 7 Αυγούστου 2018 έλαβα απάντηση από την υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία:

Η εν λόγω αίτηση, υποβληθείσα στις 9 Ιανουάριου 2018, αποτελούσε την τέταρτη 
αίτηση που υπέβαλε η παραπονούμενη.
Οι προηγούμενες τρεις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί περιλάμβαναν και τον
πρώην σύζυγό της, κ. __  ί, και απορρίφθηκαν λόγω απόκτησης
κινητής περιουσίας από τον ίδιο (συγκεκριμένα 7 οχημάτων), κατά τα έτη 2015 
και 2016.
Στη νέα αίτησή της η κ. δήλωσε διαζευγμένη, οπόταν της ζητήθηκε,
μέσω επιστολή ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2018, να προσκομίσει στην υπηρεσία 
απόφαση δικαστηρίου για την κηδεμονία των παιδιών και διάταγμα διατροφής. 
Παρότι η παραπονούμενη προσκόμισε, στις 26 Μαρτίου 2018, ορισμένα έγγραφα 
(δεν διευκρινίστηκαν), σε αυτά δεν περιλαμβάνονταν τα δύο πιο πάνω έγγραφα. 
Ενόψει των πιο πάνω, η περίπτωση διαβιβάστηκε στις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας (στο εξής ΥΚΕ) για διερεύνηση, με την ολοκλήρωση της οποία θα 
λαμβανόταν τελική απόφαση επί της αίτησής της.
Στο μεσοδιάστημα, η κ. Albusoul λάμβανε έκτακτη οικονομική βοήθεια, ως 
προνοείται στην οικεία Νομοθεσία.

6. Κατόπιν προφορικής ενημέρωσης της παραπονούμενης όσον αφορά τα έγγραφα 

που όφειλε να προσκομίσει στην ΥΔΕΠ, η κ. Albusoul προσκόμισε στο Γραφείο μου, 

στις 21 Αυγούστου 2018, αυθεντική ένορκη δήλωση του πρώην συζύγου της, στην 

οποία δήλωνε ότι η γονική μέριμνα ασκούνταν αποκλειστικά από τη μητέρα και ότι ο 

ίδιος δεν χορηγούσε οποιοδήποτε ποσό διατροφής για τη συντήρηση των παιδιών 

του. Για σκοπούς αποφυγής οποιοσδήποτε περαιτέρω καθυστέρησης, η εν λόγω 

ένορκη δήλωση διαβιβάστηκε από το Γραφείο μου, την ίδια μέρα, μέσω φαξ με την
ο

ένδειξη «επείγον», στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, με παραλήπτη την Προϊσταμένη της ΥΔΕΠ, ούτως ώστε να ληφθεί 

υπόψη κατά την εξέταση της εκκρεμούσας αίτησης για ΕΕΕ.
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€520, για την παραλαβή οποίου του επέμεναν να παρουσιαστεί η ίδια, παρότι 
νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Ενόψει τούτου, οικείοι της αναγκάστηκαν να την 
μεταφέρουν από το νοσοκομείο στις ΥΚΕ, για το σκοπό αυτό.

Καθώς το ενοίκιο που πλήρωνε ανερχόταν στα €325 μηνιαίως, όσα χρήματα 
λάμβανε από τις ΥΚΕ, τα έδινε στον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος. Για την 
επιβίωση της ίδιάς και των παιδιών στηριζόταν σε δανεισμό από φιλικά της

ο

πρόσωπα και σε αγορά ειδών πρώτης ανάγκης επί πιστώσει από γειτονικό της 
minimarket. Ως αποτέλεσμα, μέχρι το θάνατό της, δημιουργήθηκαν οφειλές 
αρκετών ενοικίων, καθώς και χρημάτών στο minimarket και σε φιλικό της 
πρόσωπο που της δάνειζε για να εξοφλά τους λογαριασμούς του νερού και του 
ρεύματος.

Μετά το θάνατο της πρώην συζύγου του, ο κ. μετακόμισε στο
διαμέρισμα που διέμενε η κ. ια να φροντίσει τα παιδιά. Παρότι για το
συγκεκριμένο διαμέρισμα υπάρχει ενοικιαστήριο συμβόλαιο στο όνομά του, το 
οποίο λήγει τον Ιούλιο του 2019, ανησυχούσε για τα οφειλόμενα ενοίκια και για 
την επιμονή του ιδιοκτήτης να προβεί σε έξωση της οικογένειας. (Σύμφωνα με 
επιστολή του δικηγόρου του ιδιοκτήτη προς την κ. ημερομηνίας 15
Ιουνίου 2018, το οφειλόμενο ποσό ανερχόταν στα €3,325 και για το λόγο αυτό 
ζητούνταν όπως αναχωρήσει από το διαμέρισμα.)

Ανησυχούσε, ακόμα, για τα οφειλόμενα που είχαν δημιουργηθεί στην Αρχή 
Ηλεκτρισμού (€247,32). Παρότι είχε ήδη συμφωνηθεί πλάνο σταδιακής 
εξόφλησης με την ΑΗΚ, ο ίδιος αδυνατούσε να το ικανοποιήσει, λόγω απουσίας 
εισοδημάτων.

Οι δε οφειλές που δημιουργηθήκαν στο minimarket από όπου έπαιρνε η κ.
με πίστωση τα απολύτως αναγκαία για την επιβίωση της οικογένειας, 

σύμφωνα με αποδείξεις που μου προσκομίστηκαν από τον τέως σύζυγό της, 
ανέρχονται συνολικά στα €599,64.

Οι ΥΚΕ του τηλεφώνησαν για να βεβαιωθούν ότι ανέλαβε την φροντίδα των 
παιδιών, ωστόσο δεν προέβησαν σε οποιαδήποτε άλλη καθοδήγηση ή ενέργεια 
για στήριξη, υλική ή ψυχολογική. Μερικές μέρες αργότερα του παρέδωσαν το 
ποσό των €300 σε μετρητά.

ο

Εξέφρασε δυσπιστία ως προς το ενδεχόμενο να προχωρήσει ο ίδιος σε υποβολή 
νέας αίτησης για παραχώρηση ΕΕΕ, θεωρώντας ότι αυτή θα απορριπτόταν ή θα 
καθυστερούσε, λόγω της μέχρι σήμερα εμπειρίας του με την αρμόδια υπηρεσία.
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12. Σε συνέχεια της πιο πάνω συνάντησης που είχε στο Γραφείο μου, ο κ. / 

προχώρησε στην υποβολή νέας αίτησης για ΕΕΕ, στις 9 Οκτωβρίου 2018, για 

σκοπούς κάλυψης των βασικών αναγκών του ιδίου, της νέας συζύγου του και των

δύο παιδιών του.
*

ο ·

Νομοθετικό πλαίσιο

• Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη χορήγηση ΕΕΕ

13. Σύμφωνα με τον περί Προσφύγων Νόμο1, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν 

ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας με τους Κύπριους πολίτες, η 

οποία από το 20152 ρυθμίζεται με τον περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και 

Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο του 2014. Το δικαίωμα αυτό 

εκπληρώνεται μέσω του άρθρου 53 του Νόμου, σύμφωνα με το οποίο οι κάτοχοι 

διεθνούς προστασίας περιλαμβάνονται ρητά στα πρόσωπα που δύνανται να 

υποβάλουν αίτηση για παροχή ΕΕΕ. Για σκοπούς ενισχυμένης και ουσιαστικής 

προστασίας της ευάλωτης αυτής ομάδας, ο Νόμος εξαιρεί τους πρόσφυγες από την 

ικανοποίηση της προϋπόθεσης που τίθεται για σκοπούς υποβολής της αίτησης για 

νόμιμη και συνεχή διαμονή στη Δημοκρατία κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο 

των πέντε (5) ετών, ως αυτή τίθεται σε άλλες κατηγορίες αιτούντων ΕΕΕ.

14. Η παραχώρηση ή μη ΕΕΕ αποφασίζεται λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων 

(περιλαμβανομένης τυχόν διατροφής από υπόχρεο πρόσωπο), της ακίνητης 

ιδιοκτησίας και της κινητής περιουσίας των αιτητών4. Για σκοπούς εξέτασης της 

αίτησης και υπολογισμού των αναγκών που θα καλυφθούν, λαμβάνονται υπόψη

1 Περί Προσφύγων Νόμος του 2000=έως 2014, Άρθρο 21.-(1) Πρόσωπο, το οποίο αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας δυνάμει του 
Νόμου αυτού- [...] (β) τυγχάνει της ίδιας μεταχείρισης, που παρέχεται στους πολίτες της Δημοκρατίας δυνάμει των σχετικών 
νόμων και κανονισμών όσον αφορά- [...] (ίν) την αναγκαία συνδρομή από άποψη κοινωνικής αρωγής [...]
2 Ο Νόμος τέθηκε σε ισχύ την 1/8/2015.
3 Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014, Άρθρο 5.-(1) 
Τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας, πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση για να καταστεί δικαιούχο για παροχή 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, εφόσον πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις: (α) Ο αιτητής πρέπει να είναι είτε- [...] (ίν) 
υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος κατέχει νομικό καθεστώς που προβλέπεται στον περί Προσφύγων Νόμο, όπως άυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εξαιρουμένων των αιτητών ασύλου■ [...]
4 Άρθρο 12 και 13 του Νόμου
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τόσο οι πόροι όσο και οι ανάγκες όλων των προσώπων που συναποτελούν την 

οικογενειακή μονάδα των αιτητών/ δικαιούχων, στα οποία περιλαμβάνονται ο/ η 

σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα του, εφόσον διαμένουν στην ίδια κατοικία με τον αιτητή 

ή/ και δικαιούχο5.

&
15. Οι ανάγκες που καλύπτονται μέσω του ΕΕΕ και τα ποσά που παραχωρούνται για το 

σκοπό αυτό, έχουν ρυθμιστεί κανονιστικά6 και ορίζονται ως ακολούθως:

Κατηγορίες Αναγκών
1. Είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά
2. Είδη ένδυσης και υπόδησης
3. Ύδρευση, ηλεκτρισμός και άλλα καύσιμα
4. Αγαθά και υπηρεσίες για συνήθη οικιακή συντήρηση
5. Προσωπική φροντίδα και υγεία
6. Υπηρεσίες μεταφορών
7. Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
8. Αναψυχή και πολιτισμός

Τα μηνιαία ποσά που αντιστοιχούν στο ελάχιστο καλάθι διαβίωσης είναι:

€480 για τον αιτητή/δικαιούχο
€240 για το/τη σύζυγο και για κάθε μέλος της οικογένειας ηλικίας άνω των 14
ετών €144 για κάθε μέλος της οικογένειας κάτω των 14 ετών

16. Για σκοπούς κάλυψης των στεγαστικών αναγκών, προνοείται επίδομα ενοικίου, το 

οποίο καταβάλλεται απευθείας στον ιδιοκτήτη του υποστατικού, εφόσον ισχύει 

έγκυρη σύμβαση ενοικίασης7. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το 

μέγεθος και τη σύνθεση της οικογένειας καθώς και την επαρχία διαμονής του 

αιτητή/ δικαιούχου8.

17. Βασική υποχρέωση του αιτητή ή/ και δικαιούχου που είναι ικανός για εργασία είναι 

να αναζητά ενεργά εργασία μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, να 

αποδέχεται θέση απασχόλησης στην οποία παραπέμπεται και είναι ικανός να

5 Άρθρο 15 του Νόμου
6 περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου (Ελάχιστο Καλάθι Διαβίωσης) 
Κανονισμοί του 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 38(α) του Νόμου
7 Άρθρο 16{1) του Νόμου -
8 περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου (Παροχή Στέγασης) Κανονισμοί 
του 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 38(β) του Νόμου
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εκτελέσει, να μην παραιτείται εκούσια από την εργασία του και να μην αρνείται την 

εφαρμογή σειράς κρατικών μέτρων που αποσκοπούν στην επαγγελματική του 

κατάρτιση ή/ και αποκατάσταση9. Στο ίδιο πνεύμα, σε περίπτωση που δικαιούχος 

ΕΕΕ απασχολείται σε θέση πλήρους ή μερικής απασχόλησης, οφείλει να εγγράφεται 

στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης προς αναζήτηση πιο
ο

προσοδοφόρας εργασίας10.

18. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του με τις πιο πάνω προϋποθέσεις, και προτού 

ληφθεί απόφαση κατά πόσο θα απορριφθεί η αίτησή του για ΕΕΕ ή θα παύσει να 

είναι δικαιούχος, ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας παραπέμπει τον αιτητή ή/κοι 

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

κοινωνική παρέμβαση. Τα αποτελέσματα της κοινωνικής παρέμβασης, λαμβάνονται 

υπόψη στην απόφαση του Προϊσταμένου για τερματισμό ή όχι του δικαιώματος για 

παροχή ΕΕΕ. Νοείται, περαιτέρω, ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 

κοινωνικής παρέμβασης και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα, δύναται ο αιτητής 

στη βάση προέγκρισης ή/και ο δικαιούχος να συνεχίσει να λαμβάνει το ελάχιστο 

εγγυημένο εισόδημα11.

19. Αντιστοίχως, ο Νόμος παρέχει στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας τη δυνατότητα να 

παραπέμπει για κοινωνική παρέμβαση τον αιτητή ή /και δικαιούχο που ισχυρίζεται 

ότι είναι ανίκανος για εργασία λόγω σωματικής ή/και πνευματικής ή/και ψυχικής 

αδυναμίας ή/και λόγω ιδιαίτερων προσωπικών καταστάσεων. Σε τέτοια περίπτωση η 

κοινωνική παρέμβαση μπορεί να πάρει τη μορφή ιατρικής εξέτασης ή άλλου είδους 

φροντίδας12. Εφόσον η κοινωνική παρέμβαση καταδείξει ότι εν τέλει το πρόσωπο 

αυτό είναι ικανό για εργασία, κηρύσσεται εκουσίως άνεργο και ενημερώνεται 

γραπτώς ότι η αίτηση του απορρίπτεται ή ότι παύει να είναι δικαιούχος13.

ο

9 Άρθρο 18 του Νόμου
10 Άρθρο 19 του Νόμου
11 Άρθρο 20 του Νόμου
12 Άρθρο 21 του Νόμου
13 Άρθρο 22 του Νόμου
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20. Η έννοια της «κοινωνικής παρέμβασης» αναλύεται περαιτέρω στην ιστοσελίδα14 

της ΥΔΕΠ ως ακολούθως:

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αιτητή/δικαιούχου ή και 

οποιουδήποτε μέλους της οικογενειακής μονάδας με τις υποχρεώσεις 

,ττου απορρέουν από τη νομοθεσία τότε το πρόσωπο το οποίο0 δεν 

συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις αυτές για να αποφασιστεί κατά πόσο 

είναι δικαιούχος για παροχή ΕΕΕ αποστέλλεται για κοινωνική παρέμβαση 

στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Ο αρμόδιος Λειτουργός 

Κοινωνικών Υπηρεσιών θα τον επισκεφτεί και θα συνεργαστεί μαζί του 

για περαιτέρω χειρισμό των δυσκολιών που αντιμετωπίζει.

Ο Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών θα ενημερώσει την Υπηρεσία 

Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας κατά πόσο το πρόσωπο αυτό 

αντιμετωπίζει καταστάσεις οι οποίες τον εμποδίζουν στη συμμετοχή του 

στην εργασία.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το πρόσωπο αυτό δεν παύει να είναι δικαιούχο 

για ΕΕΕ.

21. Η Νομοθεσία προνοεί και για τις περιπτώσεις προσώπων που δεν καθίστανται 

δικαιούχοι ΕΕΕ, δηλαδή περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αιτήσεις απορρίπτονται ή 

βρίσκονται σε εκκρεμότητα, και οι οποίες, ωστόσο, αφορούν πρόσωπα που 

βρίσκονται σε επείγουσα ή/ και έκτακτη ανάγκη. Συγκεκριμένα, στο Άρθρο 11 του 

Νόμου, ορίζεται ότι:

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 τρόπο που αποφασίζει την πληρωμή ποσού για κάλυψη των  
συγκεκριμένων αναγκών χωρίς την ανάγκη διεξαγωγής πλήρους

14 http://www.mlsi.qov.cv/mlsi/mlsi.nsf/AII/01D602B67BF349BEC2257E8F0044ABF7
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έρευνας σε σχέση με το πρόσωπο αυτό ή και με βάση τα αποτελέσματα 
της κοινωνικής παρέμβασης εφόσον οι ανάγκες αυτές δεν καλύπτονται 
από άλλους κρατικούς πόρους ή από άλλη πηγή [...]

• Νομοθετικές διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού
&(£

Οο

22. Βάσει της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία κυρώθηκε με 

Νόμο15 από την Κυπριακή Δημοκρατία το 1990, σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν 

τα παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς 

κοινωνικής προστασίας, είτε από τα δικαστήρια, τις διοικητικές αρχές ή από τα 

νομοθετικά όργανα, πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστους υπόψη το συμφέρον του 

παιδιού16, σε κάθε περίπτωση, η Σύμβαση καλεί τα συμβαλλόμενα κράτη να 

εξασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, την επιβίωση και την ανάπτυξη του παιδιού17. 

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ενισχυμένης προστασίας τους, η Σύμβαση 

περιλαμβάνει ειδικότερη πρόβλεψη για τα παιδιά πρόσφυγες, για τα οποία ορίζει 

ότι τα κράτη παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου [...] να χαίρουν της 

κατάλληλης προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας, που θα τους επιτρέψουν να 

απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους18.

23. Ως προς την πρόσβασή τους στα συστήματα πρόνοιας, η Σύμβαση19 καλεί τα 

κράτη να αναγνωρίζουν σε κάθε παιδί το δικαίωμα να επωφελείται από την 

κοινωνική πρόνοια, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών ασφαλίσεων, και 

παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την πλήρη 

πραγματοποίηση του δικαιώματος αυτού, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 

τους. Όπως διευκρινίζεται στη Σύμβαση:

Τα ωφελήματα, όπου είναι αναγκαία, πρέπει να δίνονται, αφού ληφθούν 
υπόψη οι πόροι και η κατάσταση του παιδιού και των προσώπων που έχουν 
αναλάβει την ευθύνη της συντήρησής του, καθώς και κάθε άλλη εκτίμηση 
σχετιζόμενη με την αίτήση παροχής ωφελημάτων που γίνεται από το παιδί ή 
για λογαριασμό του.

15 περί της Συμβάσεως περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) Νόμος του 1990 (Ν. 243/1990)
16 Άρθρο 3 της Σύμβασης
17 Άρθρο 6 της Σύμβασης
18 Άρθρο 22 της Σύμβασης
19 Άρθρο 26 της Σύμβασης
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24. Αναγνωρίζοντας το δικαίωμα του κάθε παιδιού για ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής που 

να επιτρέπει τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξή του, η 

Σύμβαση υποχρεώνει τα Συμβαλλόμενα κράτη να υιοθετούν τα κατάλληλα μέτρα, 

σύμφωνα με τις εθνικές τους συνθήκες και στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, 

για να βοηθήσουν τους γονείς και τα άλλα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για

° το παιδί, να εφαρμόσουν το δικαίωμα αυτό και προσφέρουν,° σε περίπτωση 

ανάγκης, υλική βοήθεια και προγράμματα υποστήριξης, κυρίως σε σχέση με 

τη διατροφή, το ρουχισμό και την κατοικία20.

Διαπιστώσεις

25. Η διερεύνηση του παραπόνου επιβεβαίωσε ότι η αίτηση της παραπονούμενης για 

ΕΕΕ παρέμεινε σε εκκρεμότητα 9 μήνες μετά την υποβολή της, λόγω τυπικών 

ελλείψεων στα αποδεικτικά έγγραφα που προσκομίστηκαν. Παρότι είχε ήδη 

προσκομιστεί στην ΥΔΕΠ πιστοποιητικό που βεβαίωνε την ανικανότητα της κ. 

Albusoul για εργασία, λόγω προβλήματος υγείας, ζητήθηκαν επιπρόσθετα έγγραφα, 

τα οποία αφορούσαν, αφενός, στην επιβεβαίωση των προσώπων που αποτελούσαν 

την οικογενειακή μονάδα (απόφαση δικαστηρίου για την κηδεμονία) και, αφετέρου, 

την ύπαρξη εισοδημάτων (διάταγμα διατροφής). Η διασφάλιση των εν λόγω 

εγγράφων απαιτούσε, εκ μέρους της παραπονούμενης, τη μίσθωση δικηγόρου και 

την υποβολή σχετικών αιτήσεων στο Οικογενειακό Δικαστήριο. Λόγω του ότι η ίδια 

αδυνατούσε, στη βάση των οικονομικών της δεδομένων, να προβεί σε ικανοποίηση 

της πιο πάνω απαίτησης, προσκόμισε, εναλλακτικά, στην υπηρεσία σχετική ένορκη 

δήλωση του πατέρα, τον Αύγουστο του 2018. Παρότι το εν λόγω έγγραφο 

διαβιβάστηκε άμεσα από το Γραφείο μας στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εντούτοις δεν φαίνεται να προωθήθηκε στην ΥΔΕΠ για 

σκοπούς καταχώρησης, για λόγους που δεν μου γνωστοποιήθηκαν.
ο ' 0

» -°
26. Παρόλο που στα πλαίσια της έρευνας δεν λάβαμε επίσημη πληροφόρηση για το 

ακριβές περιεχόμενο της στήριξης που παραχωρήθηκε στην παραπονούμενη από 

τις ΥΚΕ, στη βάση του Άρθρου 11 του Νόμου, εν αναμονή της λήψης απόφασης για 

χορήγηση του ΕΕΕ, όπως διαφάνηκε αυτή υπήρξε ανεπαρκής σε σχέση με τις

20 Άρθρο 27 της Σύμβασης
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πραγματικές ανάγκες της τριμελούς οικογένειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ στην 

υποθετική περίπτωση έγκρισης της αίτησης, το ποσό που θα παραχωρούνταν στην 

κ. θα ανερχόταν, με βάση τη Νομοθεσία, στα €768 (€480 για τις ανάγκες

της ιδίας και €144 για κάθε παιδί) συν το επίδομα ενοικίου, η οικογένεια καλούνταν 

να επιβιώσει για σημαντικό χρονικό διάστημα με τη χορήγηση κατά πολύ
ο

χαμηλότερων εκτάκτων ποσών.

27. Ως συνάγεται από τα πιο πάνω, και όπως προκύπτει από τις οφειλές που

δημιουργήθηκαν για κάλυψη του ενοικίου και των βασικών αναγκών τους, η 

κοινωνική παρέμβαση στην οποία παραπέμφθηκε η οικογένεια απέτυχε να 

καταδείξει, με έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο, τη δυσχερή οικονομική θέση στην 

οποία βρισκόταν η κ. και την ανάγκη περαιτέρω στήριξης της ίδιας και των

παιδιών της. Όπως, δε, διαφάνηκε από τις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε το 

Γραφείο μου με τις δύο υπηρεσίες, η συνεννόηση και ο συντονισμός μεταξύ ΥΔΕΠ 

και ΥΚΕ για το συγκεκριμένο θέμα υπήρξε ελλιπής και αποσπασματική.

28. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα της υπόθεσης, τα δύο παιδιά διαμένουν με τον 

πατέρα τους, ο οποίος αποτάθηκε στην ΥΔΕΠ για σκοπούς παραχώρησης του ΕΕΕ 

και αναμένει στήριξη για κάλυψη των αναγκών τους.

Συμπεράσματα/ Συστάσεις

29. Κάθε κράτος πρόνοιας αποφασίζει τα μέτρα πολιτικής με τα οποία θα παρέχει ένα 

δίχτυ ασφαλείας στις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού του και θέτει, με βάση την 

κοινωνική πολιτική που ασκείται, τα κριτήρια και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την 

εφαρμογή των μέτρων αυτών κατά περίπτωση. Οι περιορισμοί που τίθενται 

αποσκοπούν, αφενός, στην ορθολογιστική διαχείριση των κρατικών πόρων που
ο

διατίθενται για το σκοπό* αυτό, και αφετέρου, στην πρόληψη της κατάχρησης του 

συστήματος πρόνοιας από πρόσωπα που δεν βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη για 
στήριξη από το κράτος.
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30. Κατ’ αντιστοιχία, στην Κύπρο, κατά την εξέταση των αιτήσεων για ΕΕΕ 

ακολουθούνται θεσμοθετημένες διαδικασίες οι οποίες αποσκοπούν στην 

ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων κατάχρησης και διασφαλίζουν, στο μέτρο του 

δυνατού, την ικανοποίηση των προνοιών του Νόμου αναφορικά με την πραγματική 

επάρκεια των πόρων των αιτητών, τη διαπίστωση των αναγκών τους, τις δικές τους 

προσπάθειες για αυτοσυντήρηση κ.ο.κ. Στη προσπάθεια1 αυτή, η απαίτηση για 

προσκόμιση συγκεκριμένων εγγράφων και αποδεικτικών που να τεκμηριώνουν τις 

ανάγκες και τους πόρους του αιτούντα της στήριξης, είναι θεμιτή και αναγκαία.

31. Όταν όμως η απαίτηση αυτή ασκείται κατά τρόπο που καθυστερεί την αξιολόγηση 

των πραγματικών συνθηκών της κάθε περίπτωσης και τις επείγουσες ανάγκες 

στήριξης που συντρέχουν, παύει να εξυπηρετεί τον βασικό σκοπό που ο Νόμος 

υπηρετεί- που δεν είναι άλλος από την αποσόβηση του κινδύνου διαβίωσης των 

προσώπων αυτών σε συνθήκες ανέχειας. Στις περιπτώσεις δε που η διαχείριση των 

υποθέσεων επηρεάζει παιδιά, θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε δυνατή προσπάθεια 

για επίσπευση των θεσμοθετημένων διαδικασιών και αποτελεσματική διαχείριση των 

αναγκών που διαπιστώνονται, προς το καλώς νοούμενο συμφέρον τους, ως 

επιβάλλει η νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους.

32. Όπως προανέφερα, εν αναμονή της εξέτασης της αίτησης για ΕΕΕ, η οικογένεια της

κ. στηρίχθηκε, για 9 μήνες, από τις ΥΚΕ, στη βάση του άρθρου 11 του

Νόμου. Το εν λόγω άρθρο ενεργοποιείται σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας ή / 

και έκτακτης ανάγκης, κατά την κρίση της Υπουργού και αποσκοπεί ξεκάθαρα στην 

κάλυψη των αναγκών αυτών, ενώ δεν υποκαθιστά την ελάχιστη στήριξη η οποία 

παρέχεται στους δικαιούχους ΕΕΕ, κατόπιν αξιολόγησης των συνολικών αναγκών 

τους.

33. Σε κάθε περίπτωσή, και ανεξαρτήτως της διαχείρισης της υπόθεσης από τις

αρμόδιες υπηρεσίες και της τραγικής κατάληξης της κ. ' αποτελεί γεγονός

ότι η περίπτωση αφορά σε δύο ανήλικα παιδιά-πρόσφυγες, τα οποία σήμερα 

βιώνουν την τραυματική απώλεια της μητέρας τους και αναμένουν από το κράτος 

την απαραίτητη αρωγή για να επιβιώσουν σε συνθήκες αξιοπρέπειας. Έχοντας ήδη 

αντιμετωπίσει την σκληρή πραγματικότητα της προσφυγοποίησης τους και τις
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δυσκολίες ένταξης στο νέο τους περιβάλλον, βρέθηκαν αντιμέτωπα με το σύστημα 

πρόνοιας στη χώρα που τους υποδέχθηκε, το οποίο έχει κατ’ επανάληψη απορρίψει 

αιτήματα της οικογένειάς τους για οικονομική στήριξη, στη βάση μη εκπλήρωσης των 

προϋποθέσεων της Νομοθεσίας. Η τελευταία προσπάθεια της μητέρας τους για να 

λάβει στήριξη από το κράτος, παρότι δεν απορρίφθηκε επί της ουσίας, οδήγησε σε
Λ

πολύμηνη αναμονή και σε αποσπασματική στήριξη, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν στο 

επίπεδο διαβίωσής τους. Σήμερα, τα δύο παιδιά βρίσκονται και πάλι σε εξαιρετικά 

ευάλωτη θέση και αναμένουν την αναγκαία κοινωνικοοικονομική στήριξη για να 

μπορέσουν να επιβιώσουν σε συνθήκες αξιοπρέπειας.

34. Υπό το ψως των πιο πάνω διαπιστώσεων και προβληματισμών, υποβάλλω την 

παρούσα Έκθεση στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

με εισήγηση όπως προβεί, με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, στις αναγκαίες 

ενέργειες για:

(α) διενέργεια ενδελεχούς έρευνας εκ μέρους του Υπουργείου σε σχέση 

με τη διαχείριση της συγκεκριμένης υπόθεσης, περιλαμβανομένου του 

περιεχομένου της κοινωνικής παρέμβασης που διενήργησαν οι ΥΚΕ 

για διαπίστωση και κάλυψη των πραγματικών αναγκών της 

οικογένειας,

(β) εξέταση του ενδεχομένου αναδρομικής καταβολής, στο μέτρο του 

δυνατού, των οφειλόμενων ενοικίων και αγορών που δημιουργήθηκαν 

εν αναμονή της εξέτασης της αίτησης της κ. για ΕΕΕ, στη

βάση των αποδεικτικών που θα προσκομιστούν από τον πατέρα των 

παιδιών, και

(γ) εξέταση κατά προτεραιότητα της αίτησης που υπέβαλε ο κ.
ο

για ΕΕΕ, στη βάση των νέων δεδομένων που δημιουργήθηκαν και των 

πραγματικών συνθηκών διαβίωσης της οικογένειας, έχοντας υπόψη το 

βέλτιστο συμφέρον των δύο ανήλικων παιδιών.

35. Αντίγραφο της παρούσας Έκθεσης διαβιβάζεται και στις δύο άμεσα εμπλεκόμενες 

υπηρεσίες, ΥΔΕΠ και ΥΚΕ, για σκοπούς συντονισμού ενεργειών.
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36. Ενόψει της επείγουσας και ανθρωπιστικής φύσης του παραπόνου, είναι παράκλησή 

μου όπως ενημερωθώ για τα αποτελέσματα των πιο πάνω ενεργειών, εντόο τριών 

εβδουάδων το αονότεοο.

ΜαρίάΙτυλιανού-Λοττίδη
Επίτροπος Διοικήσεως
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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