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A. Περιγραφή Παραπόνου - Έρευνα
Η παρούσα Έκθεση υποβάλλεται για τρία παράπονα, για το λόγο ότι έχουν ταύτιση
αντικειμένου επί της ουσίας. Συγκεκριμένα, η κυρία
_ και

, και οι κύριοι

υπέβαλαν παράπονα, ο καθένας ξεχωριστά,

εναντίον των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), τα οποία αφορούσαν την μη
καταβολή αναδρομικών δικαιωμάτων, στα πλαίσια καταβολής δημοσίου βοηθήματος
από τις ΥΚΕ.
Για τους σκοπούς διερεύνησης των παραπόνων αυτών τέθηκαν, οι ισχυρισμοί των
παραπονουμένων υπόψη της εμπλεκόμενης υπηρεσίας και ζητήθηκαν σχόλια και
απόψεις επί των ισχυρισμών αυτών, τα οποία μου διαβιβάστηκαν γραπτώς. Μου
διαβιβάστηκαν επίσης και οι σχετικοί διοικητικοί φάκελοι, οι οποίοι μελετήθηκαν
προσεκτικά. Περαιτέρω, μελετήθηκε και η σχετική νομοθεσία.

Β. Διαπιστώσεκ
(α) Παράπονο με αρ. Α/Π 1111/2016 από την κ.

1.

Η παραπονούμενη υπέβαλε παράπονο εναντίον των Υπηρεσιών Κοινωνικής
Ευημερίας (ΥΚΕ),

το οποίο αφορούσε

την

μη καταβολή

αναδρομικών

δικαιωμάτων σε αυτή, στα πλαίσια του δημοσίου βοηθήματος που λάμβανε, μετά
τον τερματισμό καταβολής της σύνταξης ανικανότητας από τις Υπηρεσίες
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2. Όπως προέκυψε από την έρευνα που έγινε, η παραπονούμενη λάμβανε δημόσιο
βοήθημα ύψους €457,52 από τις ΥΚΕ από το 2011, επειδή κρίθηκε ανίκανη για
εργασία, λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε και την καθιστούσαν
ανίκανη για εργασία, βάσει των άρθρων 3(1 )(α και β) και 8(β) και 8(ζ) [βλ. Γ.
Νομικό Πλαίσιο]. Στο ποσό αυτό συνυπολογίσθηκαν:
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Βασικές ανάγκες: €452
Ενοίκιο: €226
Αναπηρικό επίδομα: €226
Μέτρα Κοινωνικής Συνοχής Αναπήρου: €142,38
Σύνολο: €1046,38
Από το ποσό αυτό αφαιρέθηκε η σύνταξη ανικανότητας, ύψους €588,86, επειδή,
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών
Νόμου του 2006 (95(Ι)/2006), οι συντάξεις λογίζονται ως εισόδημα και αφαιρείται
από το ποσό αυτό, το ποσό της σύνταξης.
3.

Η παροχή αυτού του ποσού διακόπηκε τον Ιούνιο 2014, διότι, σύμφωνα με
έκθεση του δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου, κρίθηκε ικανή για εργασία.
Παρά το γεγονός ότι η παραπονούμενη δεν ελάμβανε, πλέον, τη σύνταξη
ανικανότητας, εντούτοις, οι ΥΚΕ συνέχισαν να αποκόπτουν το ποσό αυτό, από
το ποσό που χορηγούσαν στην παραπονούμενη, ως Δημόσιο Βοήθημα.

4.

Ο Προϊστάμενος του Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Γερμασόγειας, μού
ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην απαντητική επιστολή του, ημερομηνίας
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Νοεμβρίου, 2016, ότι:
«...το αίτημα της παραπονούμενης για μη αποκοπή του ποσού της σύνταξης
από το παρεχόμενο δημόσιο βοήθημα, εξετάστηκε από τις Υπηρεσίες μας, τον
Δεκέμβρη του 2015 όμως δεν εγκρίθηκε, επειδή θα έπρεπε η περίπτωση να
προωθηθεί άμεσα στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, για να
σταλεί στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία για
Αξιολόγηση».

5.

Η παροχή Δημοσίου Βοηθήματος στην παραπονούμενη τερματίστηκε από
1η Ιουλίου, 2016, λόγω έγκρισης της αίτησής της για να λαμβάνει Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα.
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Απορρέοντα στοιχεία από το διοικητικό φάκελο

Για σκοπούς καλύτερης και πληρέστερης ενημέρωσης, σε σχέση με την περίπτωση
της παραπονούμενης, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της
υπόθεσης και την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, τόσο της υγείας όσο και των
οικονομικών της, έγινε διεξοδική έρευνα στο διοικητικό φάκελό της, 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) Καταγώρηση 22 - πυερ. 29 Ιουλίου, 2014:
Επιστολή της παραπονούμενης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, στην οποία υποβάλλει την ένστασή της για τον τερματισμό της
σύνταξης ανικανότητας.

(β) Καταγώρηση 25 - πυερ. 19/8/2014
Επιστολή του Επαρχιακού Γραφείου Ευημερίας Λεμεσού (Γραφείο Κοινωνικών
Υπηρεσιών Γερμασόγειας) προς τη Διευθύντρια ΥΚΕ, με την οποία ζητείται
έγκριση για να δοθούν τα δικαιώματα της παραπονούμενης στο Δημόσιο
Βοήθημα, αφού αυτό είχε διακοπεί αυτόματα από το μηχανογραφημένο σύστημα
τον Ιούλιο 2014, λόγω της αποκοπής της σύνταξης ανικανότητας.

(γ) Καταγώρηση 26 - πυερ. 24 Σεπτευβρίου, 2014
Επιστολή

της Διευθύντριας ΥΚΕ προς τον

Προϊστάμενο του

Γραφείου

Κοινωνικών Υπηρεσιών Γερμασόγειας, με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα για
παροχή του επιδόματος της παραπονούμενης, αναδρομικά από την ημερομηνία
του αυτόματου τερματισμού του (1η Ιουλίου, 2014). Συνεχίστηκε η καταβολή
Δημοσίου Βοηθήματος ύψους €457,52 μηνιαίως, με την παροχή έκτακτων
επιδομάτων, για την περίοδο Ιούλιο του 2014 μέχρι και τον Ιούνιο του 2016.

4

'

.

(δ) Καταγώρηση 35 - ηυεο. 30 Δεκευβρίσυ, 2014
Επιστρλή Γενικρύ Διευθυντή Υπρυργείρυ Εργασίας, Πρόνσιας και Καινωνικών
Ασφαλίσεων ττρσς την παραπσνσύμενη, στην σπσία αναφέρεται, ότι:
«...η Υπουργός, μετά από εξέταση της Προσφυγής σας και αφού έχει λάβει
υπόψη τα επιχειρήματα που έχετε θέσει στην Προσφυγή, τα στοιχεία και τις
ιατρικές μαρτυρίες που βρίσκονται στο φάκελό σας, καθώς και την έκθεση του
Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου που σας εξέτασε στις 24/11/2014 και
διαπίστωσε ότι είστε ικανή για εργασία, έχει αποφασίσει να απορρίψει την
Προσφυγή σας».

(ε) Καταγώρηση 37 - ηυερ. 6 Φεβρσυαρίου, 2015
Στα Έντυπα αναθεώρησης ταυ μηνιαίου πσσσύ Δημσσίσυ Βσηθήματσς και
Εκτάκτων Χαρηγημάτων, Λειτσυργός των ΥΚΕ εισηγήθηκε την αύξηση ταυ
Δημασίου Βσηθήματσς από €457,52 σε €1046,38, από 1η Φεβρσυαρίσυ, 2015
και αναδραμικά από 1η Ιαυλίσυ, 2014, σύτως ώστε να καλυφθεί τσ πασά της
σύνταξης ανικανότητας πσυ υπσλσγιζόταν στα εισσδήματα της παραπανσύμενης,
πριν αυτή διακσπεί.
(στ) Καταγώρηση 50 - ηυερ. 7 Οκτωβρίσυ, 2015
Επιστσλή ταυ Επαρχιακσύ Γραφείαυ Ευημερίας Λεμεσσύ (Γραφεία Καινωνικών
Υπηρεσιών Γερμασόγειας) με την σπσία πληρσφαρεί τη Διευθύντρια ΥΚΕ, ότι η
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης δεν εγγράφει την παραπσναύμενη ως άνεργη
διότι η ίδια πρσσκόμισε ιατρικό πιστσπσιητικό, στα σπσία αναφέρεται, ότι είναι
μόνιμα ανίκανη για εργασία.
(ζ) Καταγώρηση 53 - ηυερ. 11 Δεκευβρίαυ. 2015
Επιστσλή της Διευθύντριας ΥΚΕ, με την σπσία πληραφσρεί τσν Πρσϊστάμενσ ταυ
Γραφείαυ Καινωνικών Υπηρεσιών Γερμασόγειας, ότι:
δεν ενέκρινε το αίτημα σας για αύξηση του παρεχόμενου δημοσίου
βοηθήματος ύψους €588,86 μηνιαίως με αναδρομική ισχύ από 1/7/2014 (ποσό
ύψους €455,53/μηνιαίως αφορά σύνταξη ανικανότητας από Υπηρεσίες
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ποσό ύψους €133,33/μηνιαίως αφορά επίδομα
χαμηλοσυνταξιούχου). »
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Εισηγείται επιπρόσθετα, ότι:
«... η περίπτωση θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα στην Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιδομάτων Πρόνοιας, προκειμένου να παραπεμφθεί στο Τμήμα Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία για αξιολόγηση».

(β) Παράπονο με αρ. Α/Π 736/2015 από τον κ.
1.

Ο παράπονού μένος υπέβαλε παράπονο εναντίον των ΥΚΕ, το οποίο αφορούσε
την μη καταβολή αναδρομικών δικαιωμάτων, μετά την διαπίστωση ότι ήταν
δικαιούχος δημοσίου βοηθήματος.

2.

Υπέβαλε αίτηση για παροχή δημοσίου βοηθήματος λόγω ανικανότητας για
εργασία στις 13 Σεπτεμβρίου, 2013, η διερεύνηση της οποίας ξεκίνησε στις 13
Μάίου, 2014 και ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουλίου, 2014. Λόγω ακριβώς της
ανικανότητας του παραπονούμενου για εργασία, η σύζυγός του ανέλαβε τη
συντήρηση της οικογένειας και εργαζόταν μέχρι το Μάρτιο 2014, οπότε και
απολύθηκε. Μέχρι το χρονικό αυτό σημείο, ο παράπονού μένος δεν ήταν
δικαιούχος δημοσίου βοηθήματος, βάσει των άρθρων 3(10)(α) και 12(1)(α) της
σχετικής νομοθεσίας [βλ. Γ. Νομικό Πλαίσιο].
Η όλη καθυστέρηση στη διερεύνησή της αίτησης που υπέβαλε ο
παράπονού μένος, προέκυψε λόγω θεμάτων που ο ίδιος είχε, αναφορικά με τη
συμβίωση με τη σύζυγο και το παιδί του, το δικό του χώρο διαμονής αλλά και
κατοχής ακίνητης ιδιοκτησίας, την οποία είχε δωρίσει στη μητέρα του, λόγω
αδυναμίας του να καταβάλλει μηνιαία δόση για αποπληρωμή στεγαστικού
δανείου, υπό την προϋπόθεση να αναλάβει η μητέρα του την εξόφλησή του
δανείου. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε χειρισμό της περίπτωσης, με βάση τις
πρόνοιες της νομοθεσίας [άρθρα 13(3) και 13(4)], [βλ. Γ. Νομικό Πλαίσιο], οι
οποίες αφορούν τους δωρεοδόχους και τις υποχρεώσεις τους.

3. Όπως με πληροφόρησε η Προϊστάμενη του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών
Καμάρων,
«... παρ όλο που διαπιστώθηκε στις 15/7/2014 ότι ο αναφερόμενος ήταν
δικαιούχος δημοσίου βοηθήματος, βάσει του άρθρου 3(1) των περί
Δημοσίων Βοηθημάτων Νόμων 2006-2013 [βλ. Γ. Νομικό Πλαίσιο], εν
τούτοις, δεν κατέστη δυνατή η παροχή δημοσίου βοηθήματος, αφού στις
14/7/2014 τέθηκε σε εφαρμογή ο Νόμος που προνοεί για το Ελάχιστο
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Εγγυημένο Εισόδημα και Γενικότερα Περί Κοινωνικών Παροχών του
2014 [Ν 109(1)72014], βάσει του οποίου «οποιαδήποτε αίτηση έχει
υποβληθεί με βάση τον περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών

,

Νόμο πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της νομοθεσίας και δεν
έχει εκδοθεί απόφαση επ’ αυτής δεν εξετάζεται και ο αιτητής, με βάση
τον περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο, δύναται να
υποβάλει αίτηση με βάση τις διατάξεις της πιο πάνω νομοθεσίας»
[άρθρο 39(3)]».

4. Οι ΥΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις οικονομικές δυσκολίες της
οικογένειας, τον Οκτώβρη 2014 ενέκριναν έκτακτη παροχή οικονομικής βοήθειας
ύψους €500, βάσει του άρθρου 4 του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και
Υπηρεσιών Νόμων 2006-2013 [βλ. Γ. Νομικό Πλαίσιο], για άμεση κάλυψη των
επείγουσων αναγκών τους. Έκτακτα βοηθήματα δόθηκαν στην οικογένεια τον
Απρίλιο 2015 (€200) και το Μάιο 2015 (€200), μέχρι τη διερεύνηση της αίτησης
του παραπονούμενου για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

(γ) Παράπονο με αρ. Α/Π 1729/2014 από τον κ.
1. Ο παραπονούμενος υπέβαλε παράπονο εναντίον των ΥΚΕ, το οποίο αφορούσε
την μη καταβολή επιταγής, μετά την έγκριση της αίτησης που είχε υποβάλει για
να λαμβάνει δημόσιο βοήθημα.

2. Υπέβαλε αίτηση στις 6 Απριλίου, 2014, για παροχή δημοσίου βοηθήματος λόγω
ανικανότητας για εργασία, λόγω προβλημάτων υγείας. Αφού έγινε η ενδεδειγμένη
διερεύνηση της αίτησης, αποφασίστηκε ότι τα δικαιώματα του παραπονούμενου
δοθούν με έκτακτο βοήθημα.
3. Όπως με πληροφόρησε η Προϊστάμενη του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών
Λατσιών με επιστολή της,
«Τα

δικαιώματα τους, που αφορούσαν βασικές ανάγκες από 7/7/2014 -

31/7/2014, σύμφωνα με ανεργιακή κάρτα του κ. Χρίστου, ύψους €624,21,
προωθήθηκαν στο λογιστήριο για έκδοση επιταγής στις 22/7/2014. Η
επιταγή δεν εκδόθηκε στο λογιστήριο της Υπηρεσίας μας λόγω του ότι η
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διοικητική πράξη είχε ημερομηνία 22/7/2014. Η ημερομηνία αυτή ήταν
μεταγενέστερη από την ημερομηνία που ψηφίστηκε η Νομοθεσία που
προνοεί για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και γενικότερα περί
Κοινωνικών Παροχών του 2014 [Ν.109(Ι)/2014], σε σχέση με τις πρόνοιες και
εφαρμογή των περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμων 20062013».

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. Οι υπό εξέταση
περιπτώσεις εμπεριείχαν αναφορά στα πιο κάτω άρθρα:
Άρθρα 3(1 )(α) και 3(1 )(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 πολίτη
της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει τη νόμιμη συνήθη διαμονή του, για συνεχή περίοδο
τουλάχιστον ενός έτους, στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας
περιοχές και του οποίου το εισόδημα και οι άλλοι οικονομικοί πόροι δεν επαρκούν για
την ικανοποίηση των βασικών και ειδικών αναγκών του.

Άρθρο 3(10)(α): Δεν παρέχεται δημόσιο βοήθημα για οποιαδήποτε περίοδο κατά την
οποία ο αιτητής απασχολείται πλήρως σε προσοδοφόρα εργασία.

Άρθρο 4: Μπορεί να παρασχεθεί δημόσιο βοήθημα σε άτομο το οποίο ευρίσκεται σε
επείγουσα ανάγκη του επιδόματος αυτού, ως αποτέλεσμα ειδικών προσωπικών
περιστάσεων.
Άρθρα 8(β) και 8(ζ): 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 και επιπρόσθετα, από
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οποιοδήποτε ποσό που χορηγείται για ειδικές ανάγκες, σε περίπτωση ανάπηρου
προσώπου, θα παρέχεται και ειδικό επίδομα για προσωπικές ανάγκες, ίσο με το μισό
του επιδόματος που χορηγείται στο εν λόγω ανάπηρο πρόσωπο για βασικές
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.

Άρθρα 13(3) και 13(4): Όλοι οι δωρεοδόχοι ευθύνονται αλληλέγγυα για την απόδοση
του ποσού του δημοσίου βοηθήματος που καταβλήθηκε στο λήπτη, αν αυτός είχε
μεταβιβάσει ή εκχωρήσει στους εν λόγω δωρεοδόχους, οποιαδήποτε κινητή ή
ακίνητη ιδιοκτησία. Το ολικό δε ποσό των χρημάτων που πρέπει να επιστραφούν,
δεν θα υπερβαίνει την εμπορική αξία της εν λόγω περιουσίας, κατά το χρόνο
μεταβίβασής της.

Το σχετικό νομικό πλαίσιο το οποίο καλύπτει την παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ), διέπεται
από τον περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών
Παροχών Νόμο του 2014, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 11 Ιουλίου, 2014 στις
μεταβατικές διατάξεις του οποίου και συγκεκριμένα στο άρθρο 39, αναφέρει ότι οι
λήπτες δημοσίου βοηθήματος εξακολουθούν να λαμβάνουν Δημόσιο Βοήθημα, μετά
την υποβολή αίτησης για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, μέχρι αυτή
να εξεταστεί από την ΥΔΕΠ, στο ίδιο πλαίσιο παροχής του από τον περί Δημοσίων
Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο.

Δ. Συμπεράσματα - Συστάσεις - Εισηγήσεις
Τα εν λόγω παράπονα αφορούν την πολιτική των Υπηρεσιών Κοινωνικής
Ευημερίας, η οποία εφαρμόστηκε κατά την περίοδο μετάβασης από την παροχή
του Δημοσίου Βοηθήματος στην παροχή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
(ΕΕΕ). Την περίοδο, δηλαδή, που οι λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος, παραπέμπονταν
στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, νια δικαιώματα που είχαν
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προκύψει πριν την εφαρμογή του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και
γενικότερα περί Κοινωνικών Παρογών Νόυου στις 11 Ιουλίου 2014.

Η παροχή Δημοσίου Βοηθήματος διέπεται, όπως έχει προαναφερθεί, από τον περί
Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο, ο οποίος δεν είχε καταργηθεί και
εξακολουθούσε

να

βρίσκεται

σε

ισχύ

μέχρι

τη

μετάβαση

όλων

των

δικαιωμάτων στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
Η παραπονούμενη στην πρώτη περίπτωση λάμβανε δημόσιο βοήθημα, στα πλαίσια
παροχής του από τη συγκεκριμένη νομοθεσία και όχι τον περί Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος και γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο, από το
οποίο αφαιρείτο, ως εισόδημα, η σύνταξη ανικανότητας, ύψους €588,86, την οποία
λάμβανε μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014.

Συνέπειες της Μετάβασης από το Δημόσιο Βοηθηυα στο Ελάγιστο Εννυημένο
Εισόδημα

Η καταβολή της σύνταξης ανικανότητας στην πρώτη παραπονούμενη από τις
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων τερματίστηκε την πιο πάνω ημερομηνία, με
αποτέλεσμα να αποκτά αμέσως αυξημένα δικαιώματα στο Δημόσιο Βοήθημα
από 1η Ιουλίου 2014. Παρά ταύτα, επειδή οι ΥΚΕ καθυστέρησαν μέχρι τις 11
Δεκεμβρίου 2015 να δώσουν τελική αρνητική απάντηση στο αίτημα του
Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών Γερμασόγειας για αύξηση του ποσού στο
παρεχόμενο δημόσιο βοήθημα και ως εκ τούτου απώλεσε τα αυξημένα δικαιώματα
που θα αποκτούσε εάν η αίτηση εξεταζόταν νωρίτερα πριν τη μετάβαση στο
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
Οι δε δύο άλλες περιπτώσεις που έχουν διερευνηθεί, έχουν καταδείξει ότι οι
διοικητικές αποφάσεις λήφθηκαν μεν ελάχιστες μέρες μετά την ημερομηνία
εφαρμογής του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και γενικότερα περί
Κοινωνικών Παροχών Νόμου,

πλην όμως υπήρξε καθυστέρηση όσον αφορά την

εξέταση των αιτήσεων για παροχή Δημοσίου Βοηθήματος, παρ’ ότι η όλη
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προσπάθεια εξέτασης των αιτήσεων, είχε γίνει πολύ προηγουμένως και τα
δικαιώματα

των

παράπονού μενών

στο

δημόσιο

βοήθημα

είχαν

ήδη

εξακριβωθεί και αναγνωρισθεί πολύ πριν τεθεί σε εφαρμογή ο Νόμος που
αφορά το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Αυτό είχε σαν συνέπεια στην απώλεια
δικαιωμάτων που με βάση τις πρόνοιες του Δημοσίου Βοηθήματος θα χορηγούνταν
ενώ με βάση το Νόμο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ως προς σε εκείνα τα
δικαιώματα κατέστησαν τελικά μη δικαιούχοι.
Αυτό ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής που εφάρμοσαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας με εγκύκλιο τους προς τους Επαρχιακούς Λειτουργούς Ευημερίας και
τους Προϊστάμενους Γραφείων Κοινωνικών Υπηρεσιών ημερ. 5 Αυγούστου 2014, να
μην εγκρίνουν δηλαδή τα όποια επιπλέον δικαιώματα στο δημόσιο βοήθημα
που μπορεί να προέκυπταν, πριν την τελική εξέταση για έγκριση ή απόρριψη της
αίτησης του νυν λήπτη δημοσίου βοηθήματος, στο ΕΕΕ, η οποία όμως φαίνεται να
μην δικαιολογείται από τον οικείο Νόμο και να στερείται νομικής βάσης.
Από αυτή την πολιτική που ακολουθήθηκε, οι παραπονούμενοι αποστερήθηκαν τα
όποια επιπλέον δικαιώματα είχαν από το Δημόσιο Βοήθημα, χωρίς τελικά να
μπορούν να καλυφθούν από το ΕΕΕ.
Οι λήπτες δημοσίου βοηθήματος λάμβαναν αυτή την παροχή, βάσει του περί
Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου και συνέχιζαν να είναι
δικαιούχοι μέχρι την τελική έγκρισή ή απόρριψη τους από την ΥΔΕΠ. Η ΥΔΕΠ
δεν έχει και δεν μπορεί να έχει τη δικαιοδοσία αλλά και την εξουσία να
παράσχει, είτε αναδρομικά είτε με άλλο τρόπο, τα όποια δικαιώματα που
πηγάζουν από τον περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο. Οι δύο
εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ΥΚΕ και ΥΔΕΠ, υπάρχουν και λειτουργούν στη βάση
των δικών τους νομοθεσιών ξεχωριστά και δεν μπορούν να συγχέουν την
άσκηση του ξεχωριστού κοινωνικού τους ρόλου. Ως εκ τούτου το ποσό που
δικαιωματικά αντιστοιχούσε στο δημόσιο βοήθημα, εφόσον η εξέταση στην αίτηση
του δικαιούχου είχε ήδη ολοκληρωθεί πριν την έναρξη ισχύος του Νόμου που αφορά
το ΕΕΕ, θα έπρεπε να καταβληθεί πριν την εξέταση της αίτησης που αφορούσε
πλέον το ΕΕΕ.
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Εισηγήσεις

Ενόψει όλων όσων αναφέρονται πιο πάνω εισηγούμαι, όπως η εμπλεκόμενη
υπηρεσία (ΥΚΕ) επανεξετάσει τις υποθέσεις ως προς την καταβολή στους
παραπονούμενους εξ ολοκλήρου των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά αναλογούν για
τις περιόδους που αναφέρονται χρονικά πριν την έναρξη και ολοκλήρωση της
εξέτασης των αιτήσεων για παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και
εμπίπτουν χρονικά στα ζητήματα του Δημοσίου Βοηθήματος.

Τέλος κρίνω σκόπιμο, όπως αντίγραφο της Έκθεσής μου αυτής κοινοποιηθεί στο
Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
για ενημέρωσή του.

Mc,

-Λοττίδη

Επίτροπος Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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