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Προς: Πρόεδρο και μέλη του ΚΔΣ της ΚΥΣΟΑ 

 

 

Μια κριτική στο Αναθεώρηση/τροποποίηση των περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών 

Νόμων 2006 και 2012 

 

 

Στο σημείωμα Αναθεώρηση/τροποποίηση των περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμων 

2006 και 2012 αναφέρεται ο λόγος για την προτεινόμενη αναθεώρηση/τροποποίηση, καθώς επίσης 

και οι κατευθύνσεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου. 

 

Όπως γράφει στο σημείωμα για το νόμο, «μια από τις θεμελιώδεις αρχές των νόμων για τα Δημόσια 

Βοηθήματα είναι η κατοχύρωση σε κάθε άτομο/οικογένεια ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου 

διαβίωσης στη βάση κριτηρίων που αφορούν το εισόδημα, τον πλούτο, τη σύνθεση της οικογένειας και 

τυχόν εξειδικευμένες ανάγκες». Αυτό είναι μια γενική αρχή με την οποία δύσκολα θα μπορούσε 

κάποιος να διαφωνήσει. Το θέμα βρίσκεται στον ορισμό του «ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου 

διαβίωσης», κάτι που δεν ξεκαθαρίζεται ούτε στο σημείωμα ούτε στο προτεινόμενο νομοσχέδιο. 

 

Μια αναφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί σχετική με το πιο πάνω είναι αυτό που γράφεται ως 

χαρακτηριστικό του προτεινόμενου νομοσχεδίου: «Το ύψος του επιδόματος θα είναι τέτοιο που να μην 

λειτουργεί ως αντικίνητρο για εργασία γι’ αυτό και θα υπάρχει καθορισμός του ανώτατου ποσού που 

μπορεί να δοθεί». Και πάλιν όμως αυτό το ποσό δεν καθορίζεται. Επίσης, το ύψος του ποσού θα 

πρέπει να μην βρίσκεται σε αντίθεση με το ελάχιστο αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. 

 

Αυτά όμως κινδυνεύουν να αναιρεθούν από την εκφρασμένη στο σημείωμα του προτεινόμενου 

νομοσχεδίου λογική που λέει ότι υπάρχει «καθήλωση των ληπτών στην εξάρτηση και τον εγκλωβισμό 

τους σε επιδοματικές παροχές, αφού σε πολλές περιπτώσεις παραχωρείται επίδομα σε 

άτομα/οικογένειες των οποίων το συνολικό εισόδημα ξεπερνά το όριο της φτώχειας». 

 

Κατ’ αρχήν, σύμφωνα με τον Νόμο δεν μπορεί να είναι δικαιούχος άτομο/οικογένεια που έχει κινητή 

και ακίνητη περιουσία πέραν αυτών που ο Νόμος ορίζει. Το δε ποσό των βασικών αναγκών (452 

ευρώ για τον Λήπτη) είναι λίγο πάνω από το μισό του ποσού που ορίζεται ως το όριο της φτώχειας 

(858 ευρώ για το 2011). Στις περιπτώσεις ληπτών Δημοσίου Βοηθήματος που είναι άτομα με βαριά 

κινητική αναπηρία, το συνολικό εισόδημα μπορεί να ξεπερνά το όριο φτώχειας επειδή παίρνουν το 

επίδομα βαριάς κινητικής αναπηρίας και το επίδομα φροντίδας ή τη χορηγία για τυφλούς. Αυτά όμως 

τα επιδόματα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες που δεν έχουν άλλοι λήπτες και δεν μπορούν να 

θεωρηθούν ως εισόδημα, γι’ αυτό εξάλλου και ο νόμος δεν τα θεωρεί εισόδημα. 

 

Κατά δεύτερον, η λογική αυτή ενοχοποιεί τον ίδιο το Νόμο θεωρώντας πως «έχει καταστεί 

δυσλειτουργικός και αναποτελεσματικός λόγω του ότι δεν εκπληρώνει τους στόχους για τους οποίους 

θεσπίστηκε…». Αυτή η ενοχοποίηση έρχεται ως συνέχεια της θέσης: «διαχρονικά οι αποσπασματικές 

τροποποιήσεις της Νομοθεσίας για να καλύπτει διάφορες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως 

μονογονεϊκές οικογένειες, ανάπηρα άτομα, ηλικιωμένους, αλλοδαπούς, αιτητές διεθνούς προστασίας 

κ.α., είχε ως αποτέλεσμα ο Νόμος να αποκλίνει από το στόχο του και να δημιουργεί στρεβλώσεις και 

αγκυλώσεις». 

 

Αλλά, οι «διάφορες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως μονογονεϊκές οικογένειες, ανάπηρα άτομα, 

ηλικιωμένους» δεν προστέθηκαν διαχρονικά με αποσπασματικές τροποποιήσεις της Νομοθεσίας, 

αντίθετα, υπήρχαν από την αρχή. Στο Ιστορικό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας γράφει: «Η 

περίοδος από τα μέσα της δεκαετίας του 1940 μέχρι την ημέρα της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής 
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Δημοκρατίας (1960) είδε τη σταδιακή δημιουργία μιας Κοινωνικής Υπηρεσίας, που είχε ως βασικό 

στόχο την παροχή υπηρεσιών σε άπορες οικογένειες, παιδιά, ηλικιωμένους, παραβάτες και γενικά σε 

ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού... Το σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας που εισήχθηκε το 1953, 

για να αντιμετωπίσει τις χειρότερες μορφές φτώχειας, ήταν η πρώτη εκδήλωση κρατικής μέριμνας 

προς τους πολίτες και αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη προγραμμάτων για προσφορά 

υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους, τους αναπήρους, τις ανύπαντρες μητέρες, καθώς και τις 

οικογένειες που είτε ο αρχηγός της οικογένειας είχε αποβιώσει είτε ήταν ανίκανος να εργαστεί». 

Συνεπώς, ο Νόμος δεν έχει αποκλίνει από τον στόχο του. 

 

Με τις  τροποποιήσεις που έγιναν στα χρόνια που ακολούθησαν αντιμετωπίστηκαν κοινωνικά 

προβλήματα και επιτεύχθηκε κοινωνική συνοχή. Όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία, οι ανάγκες 

επιβίωσης και όχι απλά αξιοπρεπούς διαβίωσης ήταν αποτέλεσμα του κοινωνικού τους αποκλεισμού. 

Ο σαφής υπαινιγμός ότι οι λήπτες δεν έχουν λόγο να αναζητήσουν εργασία δεν μπορεί να γενικεύεται 

και δεν ισχύει τουλάχιστον για τους ανθρώπους με αναπηρία και σαφέστατα για τους ηλικιωμένους. Η 

εξάρτησή τους από το Δημόσιο Βοήθημα είναι αποτέλεσμα του αποκλεισμού τους από την εργασία και 

όχι το αντίθετο. Είναι πολύ εύκολο να ενοχοποιηθεί ο Νόμος, αλλά δεν θα επιλυθεί κανένα πρόβλημα. 

Ο Νόμος εξακολουθεί να καλύπτει το κενό που δημιουργούν άλλοι παράγοντες, οι οποίοι ευθύνονται 

στο ότι εξακολουθούν να κρατούνται τα άτομα με αναπηρία εκτός εργασίας.   

 

Αναφέρεται δε ότι «με βάση στατιστικά στοιχεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, παρατηρείται 

ανοδική πορεία τόσο στον αριθμό των ληπτών δημοσίου βοηθήματος, όσο και στα ποσά που 

παρέχονται στους λήπτες ως δημόσιο βοήθημα (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας)». Αυτό είναι μια 

άλλη επίρριψη ευθύνης στο Νόμο. Αν και δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο του σχετικού πίνακα, γιατί 

δεν μας έχει δοθεί, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει αιτιολόγηση των αριθμών που τα 

στατιστικά στοιχεία δείχνουν. Γνωρίζουμε ότι τα ποσά που παρέχονται στους λήπτες ως δημόσιο 

βοήθημα δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν αν δεν αλλάξει η απόφαση όπως ο Νόμος ορίζει. Οι λόγοι 

για την όποια ανοδική πορεία στον αριθμό των ληπτών δημοσίου βοηθήματος πρέπει να αναζητηθούν 

έξω από τον Νόμο. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομική κατάσταση περισσότερων ανθρώπων/οικογενειών 

πέφτει σε επίπεδα κάτω από αυτά που ορίζονται στον Νόμο και που είναι κάτω από το όριο φτώχειας, 

δηλαδή περισσότεροι άνθρωποι οδηγούνται στην φτώχεια, και σε αυτό δεν μπορεί ο Νόμος να 

θεωρηθεί υπαίτιος.  

 

Λογικά, ο αριθμός των ηλικιωμένων ληπτών Δημοσίου Βοηθήματος θα πρέπει να μειώνεται λόγω των 

θανάτων. Οι νέες γενιές ηλικιωμένων είναι τουλάχιστο στη συντριπτική τους πλειοψηφία συνταξιούχοι 

των οποίων η σύνταξη ξεπερνά το οικονομικό κριτήριο που ο Νόμος ορίζει για να είναι κάποιος 

δικαιούχος. Αυτά όμως είναι ζητήματα που θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μελετών που 

φαίνεται να μην έχουν γίνει ή αν έγιναν δεν δημοσιοποιήθηκαν.   

 

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι ο περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος, γνωστός ω ο 

νόμος του γραφείου Ευημερίας, ήταν για τους άπορους και  φτωχούς πολίτες αυτού του τόπου. 

Φαίνεται πως αυτό αμφισβητείται σήμερα από την Διευθύντρια των ΥΚΕ, η οποία μας πληροφορεί ότι 

«ο προτεινόμενος Νόμος Δημόσιου Βοηθήματος απευθύνεται αποκλειστικά στους 

φτωχούς/άπορους…». Μα, αν σήμερα υπάρχουν πλούσιοι λήπτες Δημόσιου Βοηθήματος, δεν το 

γνωρίζουμε, ποιος ευθύνεται; Ο Νόμος ή κατάχρηση του Νόμου; 

    

Επίσης, στον προτεινόμενο Νόμο «έχουν εισαχθεί πρόνοιες ώστε να λειτουργεί ως ένα ύστατο δίκτυ 

ασφαλείας (τελευταία λύση) το οποίο θα κατοχυρώνει το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα για 

αξιοπρεπή διαβίωση εξασφαλίζοντας ένα ελάχιστο εισόδημα σε κάθε άτομο που δεν διαθέτει επαρκείς 

πόρους συντήρησης». Την ίδια ώρα όμως περιορίζει ηλικιακά τους δικαιούχους. Ένας άνθρωπος που 

είναι πέραν των 65 χρονών και που δεν έχει «επαρκείς πόρους για κάλυψη των βασικών αναγκών 

του», που είναι δηλαδή φτωχός, δεν θα δικαιούται Δημόσιο Βοήθημα – ο προτεινόμενος νόμος τον 

αποκλείει λόγω ηλικίας. Και δεν είναι αυτό από μόνο του διάκριση; Πόσο φιλική είναι αυτή η προνόηση 
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με τους νόμους και διακηρύξεις περί ισότητας και κατά των διακρίσεων; Έχοντας αυτά υπόψη, τι 

είδους αξία θα έχει η κατοχύρωση του θεμελιώδες ανθρώπινου δικαιώματος για αξιοπρεπή διαβίωση; 

 

Όπως φαίνεται, η βάση στην οποίαν στηρίζεται η πρόταση για κατάργηση του ισχύων Νόμου δεν είναι 

και τόσο στέρεη. Πιθανά να υπάρχουν άλλοι λόγοι, που για την ώρα δεν εκφράζονται.  

 

Παρόλα αυτά, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο καταργούνται όλες εκείνες οι πρόνοιες που αφορούν 

δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, που με αγώνες κατακτήθηκαν, και που λειτουργούν ως 

εξισορροπητικός παράγοντας στις συνέπειες της αδυναμίας του Κράτους να αφαιρέσει τα εμπόδια 

από τη ζωή των πολιτών του. 

 

Τυχόν κατάργηση του ισχύων Νόμου θα πρέπει να συνοδευτεί με ψήφιση άλλου νόμου που να 

κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα των οικονομικά ασθενέστερων ατόμων με αναπηρία, έτσι 

ώστε να μην βυθιστούν σε περισσότερη φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Η Κυπριακή 

Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων, ως ο Κοινωνικός Εταίρος του Κράτους, βρίσκεται μπροστά 

στο καθήκον να υπερασπιστεί αυτή την κατοχύρωση. 

 

Μιχάλη Δημοσθένους  

 

Πρόεδρος της ΟΜΑΚΕΑΑ 

Μέλος του ΚΔΣ της ΚΥΣΟΑ 

 

 

 


