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1. Περιγραφή παραπόνου και έρευνας

Η κυρία' με ηλεκτρονικό μήνυμά της ημερομηνίας 10 Απριλίου

2018, μου υπέβαλε παράπονο το οποίο στρέφεται κατά της ενέργειας των Υπηρεσιών 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων να απορρίψουν την αίτησή της για παροχή επιδόματος 

ανεργίας.

Για σκοπούς διερεύνησης του παραπόνου ζητήθηκαν και λήφθηκαν τα σχόλια της 

εμπλεκόμενης υπηρεσίας, τα οποία μελετήθηκαν, όπως μελετήθηκε και η ισχύουσα 

νομοθεσία. Παράλληλα, ο ερευνών την υπόθεση Λειτουργός του Γραφείου μου 

επικοινώνησε με αρμόδια Λειτουργό της εμπλεκόμενης υπηρεσίας, με την οποία 

συζήτησε εκτενώς το όλο θέμα.

2. Διαπιστώσεις

(1) Η παραπονούμενη, εκδήλωσε αρχικά ενδιαφέρον για υποβολή αίτησης για επίδομα 

ανεργίας περί το Σεπτέμβριο του 2015, λίγο μετά την επιστροφή της από το Ηνωμένο 

Βασίλειο όπου είχε διαμείνει για τα προηγούμενα έντεκα, περίπου, χρόνια. Η 

εμπλεκόμενη υπηρεσία ενημέρωσε (προφορικά) την παραπονούμενη, ότι δεν είχε 

δικαίωμα σε επίδομα ανεργίας, αφού η συνήθης κατοικία της και το κέντρο των 

συμφερόντων της κατά τον ουσιώδη χρόνο, δεν βρίσκονταν στην Κύπρο. Σύμφωνα 

με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η εκτίμηση αυτή, προκύπτει από τον 

Πρακτικό Οδηγό για την εφαρμοστέα νομοθεσία (Applicable legislation) της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μέρος III Προσδιορισμός της κατοικίας).

(2) Η παραπονούμενη δεν υπέβαλε, τελικά, αίτηση για επίδομα ανεργίας και με Βάση 

τα συγκεκριμένα δεδομένα, δεν μπορούσε να τύχει εφαρμογής το Αρθρο 65 του 

Ευρωπαϊκού Κανονισμού 883/2004 και να θεωρηθεί δικαιούχος σε επίδομα 

ανεργίας στην Κύπρο. Αρμόδιο κράτος - μέλος για καταβολή επιδόματος ανεργίας 

κατά το χρόνο εκείνο (περί τον Σεπτέμβριο του 2015), ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο 

όπου η παραπονούμενη διατηρούσε τη διαμονή και ασφάλισή της κατά τα 

προηγούμενα έντεκα, περίπου, χρόνια.



(3) Παρόλο που η παραπονούμενη δεν μπορούσε να διεκδικήσει επίδομα ανεργίας από 

το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, έκανε εγγραφή στο Μητρώο της 

Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης της Κύπρου για εξεύρεση εργασίας.

(4) Τον Απρίλιο του 2016, η παραπονούμενη, εργοδοτήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα 

στην Κύπρο (μέχρι τον Αύγουστο του 2016) και, ακολούθως, έμεινε άνεργη. Στις 22 

Αυγούστου 2016, έκανε εκ νέου εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων της Δημόσιας 

Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) για εξεύρεση εργασίας και, στις 28 Αυγούστου 2016, 

στο Μητρώο Ανέργων των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για καταβολή 

επιδόματος ανεργίας. Με δεδομένο ότι, η παραπονούμενη, είχε, πλέον, 

εργοδοτηθεί στην Κύπρο, έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα (περίπου 

τεσσάρων μηνών), είχε πραγματοποιήσει, δηλαδή, “περίοδο ασφάλισης”, αρμόδιο 

κράτος - μέλος για την καταβολή επιδόματος ανεργίας κατέστη η Κύπρος, όπως 

προνοεί το άρθρο 61 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 883/2004.

(5) Για σκοπούς εξέτασης της αίτησής της για παροχή επιδόματος ανεργίας, η 

εμπλεκόμενη υπηρεσία ζήτησε από την παραπονούμενη να προσκομίσει το 

Ευρωπαϊκό έντυπο U1 από το Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο εκδίδεται κατόπιν 

αιτήματος του/της ασφαλισμένου/ης από το τελευταίο κράτος - μέλος ασφάλισης 

και το οποίο επιβεβαιώνει την περίοδο ασφάλισης του/της στη χώρα που το εκδίδει. 

Τής ζητήθηκε, επίσης, η υποβολή του εντύπου ΥΚΑ285 (Ερωτηματολόγιο που 

συμπληρώνει ο εργοδότης στην Κύπρο μετά από τερματισμό απασχόλησης μισθωτού). 

Το έντυπο U1 ήταν απαραίτητο διότι η ασφάλιση της στην Κύπρο πιθανόν να μην 

ήταν αρκετή για την πλήρωση των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που 

προνοούνται στην κυπριακή νομοθεσία για καταβολή επιδόματος ανεργίας· σε 

τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να γίνει συνυπολογισμός ασφάλισης με εκείνη που 

η παραπονούμενη είχε πραγματοποιήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

(6) Σε επιστολή της ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2017 προς την Υπουργό Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η παραπονούμενη ανέφερε ότι είχε 

εξασφαλίσει το έντυπο αυτό από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών



Ασφαλίσεων σημειώνουν, όμως, σε σχετική με την υπόθεση της επιστολή που μου 

απέστειλαν, ότι αυτό δεν παραλήφθηκε ποτέ από αυτές.

(7) Στις 9 Νοεμβρίου 2016, η παραπονούμενη έπρεπε να παρουσιαστεί για ανανέωση 

της υπογραφής της στο Μητρώο Ανέργων των Υπηρεσιών Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μου παρέθεσε η εμπλεκόμενη 

υπηρεσία, αυτή δεν προσήλθε για υπογραφή.

3. Νομικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των εδαφίων (1) και (4)(β) του άρθρου 31 του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου του 2010 (59(Ι)/2010), το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται σε 

ασφαλισμένο μισθωτό πρόσωπο που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις εισφοράς και είναι 

άνεργο, ικανό και διαθέσιμο για εργασία. Συγκεκριμένα,:

«31.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ασφαλισμένο πρόσωπο 

δικαιούται ... επίδομα ανεργίας για κάθε ημέρα ανεργίας, η οποία αποτελεί μέρος 

τέτοιας περιόδου, εάν την ημέρα αυτή ικανοποιεί τις σχετικές ασφαλιστικές 

προϋποθέσεις και είναι ηλικίας μεταξύ δεκαέξι (16) και εξήντα πέντε (65) ετών και 

δεν δικαιούται σύνταξη γήρατος:

(4) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου -

(β) ως ημέρα ανεργίας, θεωρείται κάθε ημέρα για την οποία ο αιτητής 

αποδεικνύει ότι είναι άνεργος, ικανός και διαθέσιμος για εργασία ή ότι είναι 

άνεργος και τυγχάνει επαγγελματικής εκπαίδευσης με βάση σχέδιο εγκεκριμένο 

από τον Υπουργό.»

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλειας:



«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Παροχές ανεργίας 

«Άρθρο 61

Ειδικοί κανόνες για τον συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης, μισθωτής 

δραστηριότητας ή μη μισθωτής δραστηριότητας

1. Ο αρμόδιος φορέας κράτους μέλους, η νομοθεσία του οποίου εξαρτό τη γένεση, τη 

διατήρηση, την ανάκτηση ή τη διάρκεια του δικαιώματος παροχών από την 

πραγματοποίηση περιόδων ασφάλισης, μισθωτής δραστηριότητας ή μη μισθωτής 

δραστηριότητας, λαμβάνει υπόψη, εφόσον χρειάζεται, τις περιόδους ασφάλισης, 

μισθωτής δραστηριότητας ή μη μισθωτής δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκαν 

δυνάμει της νομοθεσίας κάθε άλλου κράτους μέλους, ως εάν είχαν πραγματοποιηθεί 

δυνάμει της νομοθεσίας που αυτός εφαρμόζει.

Ωστόσο, εφόσον η εφαρμοστέα νομοθεσία εξαρτά το δικαίωμα παροχών από την 

πραγματοποίηση περιόδων ασφάλισης, οι περίοδοι μισθωτής ή μη μισθωτής 

δραστηριότητας που έχουν πραγματοποιηθεί δυνάμει της νομοθεσίας άλλου κράτους 

μέλους, λαμΒόνονται υπόψη μόνον εάν αυτές οι περίοδοι θα θεωρούνταν ως περίοδοι 

ασφάλισης εάν είχαν πραγματοποιηθεί υπό την εφαρμοστέα νομοθεσία.

2. Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 5 στοιχείο 

α), η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται, υπό τον όρο ότι ο 

ενδιαφερόμενος έχει πραγματοποιήσει τελευταία, σύμφωνα με τη νομοθεσία Βάσει της 

οποίας ζητούνται οι παροχές:

— είτε περιόδους ασφάλισης, εάν η νομοθεσία αυτή απαιτεί περιόδους ασφάλισης,

— είτε περιόδους μισθωτής δραστηριότητας, εάν η νομοθεσία αυτή απαιτεί περιόδους 

μισθωτής δραστηριότητας,



-  είτε περιόδους μη μισθωτής δραστηριότητας, εάν η νομοθεσία αυτή απαιτεί περιόδους 

μη μισθωτής δραστηριότητας.»

«Άρθρο 65

Άνεργοι οι οποίοι κατοικούν σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο

1. Ο μερικώς ή περιοδικώς άνεργος ο οποίος, κατά την τελευταία μισθωτή ή μη μισθωτή 

δραστηριότητα του, κατοικούσε σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο, πρέπει να τίθεται 

στη διάθεση του εργοδότη του ή των υπηρεσιών απασχόλησης του αρμόδιου κράτους 

μέλους, λαμβάνει παροχές σύμφωνα με τη νομοθεσία του αρμόδιου κράτους μέλους, ως 

εάν κατοικούσε στο κράτος μέλος αυτό. Οι παροχές αυτές χορηγούνται από τον φορέα 

του αρμόδιου κράτους μέλους.

2. Ο πλήρως άνεργος ο οποίος, κατά την τελευταία μισθωτή ή μη μισθωτή 

δραστηριότητά του, κατοικούσε σε κρότος μέλος άλλο από το αρμόδιο και ο οποίος 

εξακολουθεί να κατοικεί ή επιστρέφει σε αυτό το κράτος μέλος, πρέπει να τίθεται στη 

διάθεση των υπηρεσιών απασχόλησης του κράτους μέλους κατοικίας. Με την επιφύλαξη 

της εφαρμογής του άρθρου 64, ο πλήρως άνεργος μπορεί, συμπληρωματικό, να τίθεται 

στη διάθεση των υπηρεσιών απασχόλησης του κράτους μέλους στο οποίο άσκησε την 

τελευταία μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητά του.

Ένας άνεργος, ο οποίος δεν είναι μεθοριακός εργαζόμενος και ο οποίος δεν επιστρέφει 

στο κράτος μέλος κατοικίας του, τίθεται στη διάθεση των υπηρεσιών απασχόλησης του 

κράτους μέλους στη νομοθεσία του οποίου υπαγόταν τελευταία.

3. Ο άνεργος που αναφέρεται στην πρώτη πρόταση της παραγράφου 2, πρέπει να 

εγγράφεται ως αϊτών εργασία στις αρμόδιες υπηρεσίες απασχόλησης του κράτους 

μέλους στο οποίο κατοικεί, να υπαχθεί στον έλεγχο που οργανώνεται εκεί και να τηρεί 

τους όρους της νομοθεσίας του εν λόγω κράτους μέλους. Εάν παράλληλα επιλέξει να 

εγγράφει ως αϊτών εργασία στο κράτος μέλος στο οποίο άσκησε την τελευταία μισθωτή



ή μη μισθωτή δραστηριότητα του, πρέπει να πληροί τις υποχρεώσεις που ισχύουν σε 

αυτό το κράτος μέλος.

4. Η εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 και της δεύτερης πρότασης 

της παραγράφου 3 καθώς και οι τρόποι ανταλλαγής πληροφοριών, συνεργασίας και 

αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των φορέων και των υπηρεσιών του κράτους μέλους 

κατοικίας του ανέργου και του κράτους μέλους στο οποίο άσκησε την τελευταία του 

απασχόληση, ορίζονται από τον κανονισμό εφαρμογής.

5.

α) Ο άνεργος που αναφέρεται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 

λαμβάνει παροχές σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους κατοικίας, ως εάν να 

υπαγόταν σε αυτή τη νομοθεσία κατά την τελευταία του μισθωτή ή μη μισθωτή 

δραστηριότητα. Οι παροχές αυτές χορηγούνται από τον φορέα του τόπου κατοικίας.

β) Ωστόσο, ο εργαζόμενος που δεν είναι μεθοριακός εργαζόμενος και ο οποίος έλαβε 

παροχές εις βάρος του αρμόδιου φορέα του κράτους μέλους στη νομοθεσία του οποίου 

υπαγόταν τελευταία, λαμβάνει κατ’ αρχάς, μόλις επιστρέφει στο κράτος μέλος κατοικίας 

του, παροχές σύμφωνα με το άρθρο 64, ενώ η χορήγηση των παροχών σύμφωνα με το 

στοιχείο α) αναστέλλεται για το διάστημα κατά το οποίο ο άνεργος λαμβάνει παροχές 

δυνάμει της νομοθεσίας στην οποία υπαγόταν τελευταία.»

4. Συμπεράσματα - Κριτική - Εισηγήσεις - Συστάσεις

Περί τον Σεπτέμβριο του 2015, η παραπονούμενη δεν είχε δικαίωμα σε επίδομα 

ανεργίας, αφού η συνήθης κατοικία της και το κέντρο των συμφερόντων της δεν 

βρίσκονταν στην Κύπρο (άρθρο 65 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 883/2004 για τον 

συντονισμό των συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας). Παρά ταύτα, από τον Αύγουστο του 

2016 όταν η παραπονούμενη είχε καταστεί δικαιούχος επιδόματος ανεργίας, δεν έλαβε 

επαρκείς πληροφορίες για τη διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθήσει για να λάβει 

το επίδομα. Διαπιστώνω, δηλαδή, ότι ενώ η εμπλεκόμενη υπηρεσία ορθά ανέφερε στην 

παραπονούμενη ότι περί το Σεπτέμβριο του 2015, δεν είχε δικαίωμα στο εν λόγω



επίδομα, η παράλειψη της να τής αναφέρει και/ή αποσαφηνίσει, κάτω από ποιες 

προϋποθέσεις η παραπονούμενη θα δικαιούτο να εγγράφει στο Μητρώο Ανέργων των 

Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για καταβολή επιδόματος ανεργίας, όταν η 

τελευταία έκανε σχετική εγγραφή τον Αύγουστο του 2016 δημιούργησε αχρείαστη 

ταλαιπωρία και απογοήτευση στην παραπονούμενη.

Η απώλεια, στη συνέχεια, του δικαιώματος της στην παροχή του επιδόματος της, 

επειδή, σύμφωνα με την εμπλεκόμενη υπηρεσία, δεν υπέβαλε το Ευρωπαϊκό έντυπο 

U1 από το Ηνωμένο Βασίλειο που της είχε ζητηθεί, της δημιούργησε επιπρόσθετη 

αγανάκτηση και ενέτεινε το αίσθημα της αδικίας που αυτή ένιωθε. Όπως αναφέρεται 

στην παράγραφο 2(6) πιο πάνω, η παραπονούμενη υποστηρίζει ότι το υπέβαλε, η 

εμπλεκόμενη υπηρεσία, όμως, αναφέρει ότι αυτό δεν παραλήφθηκε ποτέ.

Η αρμόδια Υπηρεσία όφειλε να της εξηγήσει για όλα τα απαραίτητα έγγραφα εκ νέου 

και όχι να απορρίπτει το αίτημα της ως μη δικαιούχου. Η άρνηση στη καταβολή του 

ανεργιακού επιδόματος για λόγους τυπικής παράλειψης και όχι ουσιαστικούς δεν 

δύναται να εξουδετερώσουν το κοινωνικό δικαίωμα που είχε η παραπονούμενη το 

οποίο πηγάζει από τα χρόνια εργασίας της.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο τρόπος δράσης του εμπλεκόμενου Τμήματος δεικνύει 

παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης και την αρχή της καλής πίστης. Η πρώτη 

επιβάλλει στη διοίκηση να ενεργεί σύμφωνα με το περί δικαίου αίσθημα και να 

αποφεύγει λύσεις που είναι ανεπιεικείς και άδικες για το διοικούμενο. Ενώ η 

δεύτερη, που εκπηγάζει από την πρώτη, δεν επιτρέπει στη διοίκηση να ενεργεί κατά 

τρόπο μη λογικό και κατά τρόπο που ταλαιπωρεί αδικαιολόγητα το διοικούμενο 

(άρθρα 50 και 51 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου του 1999 

(Ν. 158(Ι)/1999)).

Ενόψει των πιο πάνω, η παρούσα Έκθεση υποβάλλεται με σκοπό να καταδειχθεί η 

ανάγκη για επαρκή και σαφή ενημέρωση των πολιτών από τους λειτουργούς της 

εμπλεκόμενης υπηρεσίας προς αποφυγή ταλαιπωρίας και παράτασης της αγωνίας 

του διοικούμενου.



Υποβάλλω την παρούσα Έκθεσή μου στο Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων με τις εξής εισηγήσεις: α) όπως επανεξετάσει την περίπτωση της 

παραπονούμενης για καταβολή επιδόματος ανεργίας από την ημέρα που αυτή 

εγγράφηκε στο σχετικό Μητρώο β) όπως ετοιμάσει ενημερωτικά έντυπα που να 

εξηγεί τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και την διαδικασία που οι αιτητές πρέπει να 

ακολουθούν σε ότι αφορά την εξασφάλιση επιδόματος ανεργίας και γ) όπως προβεί 

στη λήψη μέτρων για αποφυγή επανάληψης παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Επίτροπος Διοικήσεως και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


