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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΠΑΡΟΧΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 
 
1.0  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1  Επιλογή του θέµατος 

Λόγω του µεγάλου αριθµού των ατόµων που λαµβάνουν δηµόσια βοηθήµατα και 
της σηµαντικής δαπάνης που συνεπάγεται για το σκοπό αυτό, κρίθηκε αναγκαία η 
διεξαγωγή του διαχειριστικού αυτού ελέγχου. 

1.2  Στόχοι του ελέγχου 

Μετά την προκαταρκτική µελέτη του θέµατος και την αξιολόγηση των στοιχείων και 
πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν, οι στόχοι του ελέγχου καθορίστηκαν ως εξής: 

(α)  Κατά πόσο η ισχύουσα νοµοθεσία, Κανονισµοί και εσωτερικές οδηγίες είναι 
επαρκείς και εφαρµόζονται ικανοποιητικά και αποτελεσµατικά. 

(β)  Κατά πόσο υπάρχουν συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, διαδικασίες και 
µηχανισµοί συλλογής πληροφοριών, εξέτασης, έγκρισης και παρακολούθησης των 
δηµόσιων βοηθηµάτων και αν λειτουργούν αποτελεσµατικά. 

(γ)  Κατά πόσο το υφιστάµενο µηχανογραφηµένο σύστηµα των δηµόσιων 
βοηθηµάτων είναι ικανοποιητικό ή χρήζει βελτίωσης. 

1.3  ΄Εκταση του ελέγχου 

Ο έλεγχος ήταν δειγµατοληπτικός και κάλυψε κυρίως τα δηµόσια βοηθήµατα που 
καταβλήθηκαν τα τελευταία δύο έτη, 1996 και 1997, αλλά, εκεί όπου θεωρήθηκε 
αναγκαίο, επεκτάθηκε και σε προηγούµενα έτη. 

Επιπρόσθετα έγινε µελέτη και αξιολόγηση του υφιστάµενου µηχανογραφηµένου 
συστήµατος, καθώς επίσης και των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. 

2.0  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

2.1  Νοµοθεσία και πολιτική 

2.1.1  Γενικά.  Ορισµένες πρόνοιες της νοµοθεσίας που διέπει την παροχή 
δηµόσιων βοηθηµάτων είναι πολύ γενικές και, λόγω έλλειψης Κανονισµών που να 
ρυθµίζουν µε κάθε λεπτοµέρεια την παροχή τους, παρατηρούνται περιπτώσεις 
κατά τις οποίες διαµορφώνεται και εφαρµόζεται τέτοια πρακτική, που ξεφεύγει σε 
ορισµένες περιπτώσεις από τις γενικές πρόνοιες και το πνεύµα της νοµοθεσίας. 

2.1.2  Ελλείψεις και αδυναµίες.  Οι κυριότερες ελλείψεις και αδυναµίες που 
εντοπίστηκαν είναι οι πιο κάτω: 

(α)  Περιγραφή του όρου “ανάπηρος” (άρθρο 2).  Η περιγραφή του όρου 
“ανάπηρος” είναι πολύ γενική και οδηγεί σε υποκειµενικές ερµηνείες, µε 
αποτέλεσµα την άνιση µεταχείριση προσώπων µε τον ίδιο ίσως βαθµό αναπηρίας. 



 

 

(β)  Ανάκτηση του ποσού δηµόσιου βοηθήµατος µετά το θάνατο του λήπτη 
(άρθρο 27).  Η διατύπωση του άρθρου, για ανάκτηση από την περιουσία 
θανόντος λήπτη οποιουδήποτε ποσού δηµόσιου βοηθήµατος που αντικανονικά 
καταβλήθηκε, είναι ελλιπής, επειδή καλύπτει µόνο το ποσό που καταβλήθηκε για 
την περίοδο µετά το θάνατο του. 

(γ)  Κινητή ή ακίνητη περιουσία αιτητών δηµόσιου βοηθήµατος (άρθρο 
3(2)(στ)).  Σε αντίθεση µε το Νόµο, παρατηρείται ότι παρέχεται δηµόσιο βοήθηµα 
σε πρόσωπα µε ακίνητη περιουσία, χωρίς να γίνονται οποιεσδήποτε προσπάθειες 
για ανάπτυξη ή εκµετάλλευση της περιουσίας τους. 

(δ)  Συνεισφορά τέκνων αιτητή ή λήπτη που διαµένουν στο εξωτερικό 
(άρθρο 9(στ)).  Στο άρθρο 9 του Νόµου αναφέρεται ότι δε λαµβάνεται υπόψη για 
την παροχή δηµόσιου βοηθήµατος οποιαδήποτε συνεισφορά τέκνων αιτητή ή 
λήπτη που διαµένουν στο εξωτερικό, άσχετα από το ύψος της συνεισφοράς αυτής. 

(ε)  Χρηµατική συνεισφορά τέκνων άνω των 18 χρόνων για συντήρηση των 
γονιών τους (άρθρο 12(γ)).  ∆εν προβλέπεται στο Νόµο ο τρόπος καθορισµού 
της χρηµατικής συνεισφοράς των τέκνων άνω των 18 χρόνων για τη συντήρηση 
των γονιών τους που αδυνατούν να συντηρήσουν τους εαυτούς τους. 

(στ)  Εισόδηµα και αποταµιεύσεις τέκνων ηλικίας κάτω των 18 ετών (άρθρο 
9(β)).  Στο άρθρο 9(β) του Νόµου προβλέπεται ότι εισόδηµα και αποταµιεύσεις 
τέκνων ηλικίας κάτω των 18 ετών δε θα λαµβάνονται υπόψη για την παροχή 
δηµόσιου βοηθήµατος ή για τον καθορισµό του ύψους τέτοιου βοηθήµατος, χωρίς 
όµως να διευκρινίζεται ποια εισοδήµατα δε θα λαµβάνονται υπόψη. 

2.1.3  Ανοµοιοµορφία στην εφαρµογή των προνοιών άρθρων του περί 
∆ηµόσιων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµου.  ∆ιαπιστώθηκε ανοµοιοµορφία 
στην ερµηνεία και εφαρµογή των προνοιών ορισµένων άρθρων του Νόµου από τα 
διάφορα Επαρχιακά Γραφεία Ευηµερίας, που είχε ως αποτέλεσµα την άνιση 
µεταχείριση των πολιτών που απευθύνονται στις Υπηρεσίες για παροχή δηµόσιου 
βοηθήµατος. 

2.1.4  Παραχώρηση επιδοµάτων, το ύψος των οποίων δεν καθορίζεται στον 
περί ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµο.  Παρατηρήθηκε ότι 
παραχωρούνται διάφορα επιδόµατα πάνω σε µηνιαία βάση, το ύψος των οποίων, 
καθώς και οι λεπτοµέρειες για την παραχώρηση τους, δεν καθορίζονται στον περί 
∆ηµόσιων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµο, ούτε σε Κανονισµούς, αλλά µόνο σε 
εσωτερικές οδηγίες. 
2.2  Μη τήρηση επαρκών στοιχείων στους φακέλους δικαιούχων 

Τα στοιχεία που τηρούνται στους φακέλους παρουσιάζουν αρκετές αδυναµίες και 
ελλείψεις, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος τους. 

2.3  Εσωτερικός έλεγχος 

Παρουσιάζονται αδυναµίες στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που καλύπτει τον 
έλεγχο και την επαλήθευση των στοιχείων και άλλων πληροφοριών που 
αποστέλλονται στο Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής της ∆ηµοκρατίας, για 
ενηµέρωση του αρχείου των δικαιούχων, µε αποτέλεσµα να µην εξασκείται 
ικανοποιητικός έλεγχος και να καταβάλλονται λανθασµένα ποσά. 



 

 

2.4  Καθυστέρηση στην εξέταση αιτήσεων για παροχή δηµόσιου  
βοηθήµατος 

∆ιαπιστώθηκε µεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων που 
υποβάλλονται για παροχή δηµόσιου βοηθήµατος, µε επακόλουθο ένας µεγάλος 
αριθµός αιτήσεων που υποβλήθηκαν να εκκρεµούν στο τέλος κάθε έτους. 

2.5  Επίβλεψη ατόµων που λαµβάνουν δηµόσιο βοήθηµα 

Παρατηρήθηκε ότι δε γίνεται επίβλεψη των δικαιούχων δηµόσιου βοηθήµατος 
σύµφωνα µε τις οδηγίες των Υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα σε αρκετές περιπτώσεις 
να καταβάλλονται λανθασµένα ποσά. 

2.6  Μη επίβλεψη ορισµένων περιπτώσεων 

Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για εξοικονόµηση του χρόνου των 
Λειτουργών και µείωση του φόρτου εργασίας του προσωπικού, η ∆ιεύθυνση και ο 
Κλάδος Υπαλλήλων των Υπηρεσιών, ξεχωριστά, εξήγγειλαν µέτρα, µε βάση τα 
οποία παραµερίστηκαν, χωρίς να επιβλέπονται και παρακολουθούνται, µεγάλος 
αριθµός περιπτώσεων δηµόσιων βοηθηµάτων, µε επικίνδυνες και απρόβλεπτες 
συνέπειες. 

2.7  Ιατρικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για σκοπούς παροχής δηµόσιου 
βοηθήµατος 

Παρατηρήθηκε ότι δε γίνεται σωστή παρακολούθηση των ιατρικών πιστοποιητικών 
που υποβάλλονται για σκοπούς παροχής δηµόσιου βοηθήµατος, µε αποτέλεσµα 
σε αρκετές περιπτώσεις να συνεχίζεται η παροχή δηµόσιου βοηθήµατος και πέρα 
από την καθορισµένη περίοδο έγκρισης και χωρίς να έχει προσκοµιστεί νέο ιατρικό 
πιστοποιητικό.  

2.8  Συνταξιοδότηση δικαιούχων δηµόσιου βοηθήµατος 

Λόγω µη ικανοποιητικού ελέγχου και συστηµατικής χρήσης των διαφόρων 
µηχανογραφηµένων καταστάσεων που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, αλλά και της ανεπαρκούς παρακολούθησης των φακέλων, 
παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου δικαιούχοι συνταξιοδοτήθηκαν, χωρίς αυτό να 
περιέλθει στην αντίληψη των Υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται 
συχνά υπερπληρωµές. 

2.9  ∆ιερεύνηση και αξιοποίηση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 

Στις πλείστες περιπτώσεις δηµόσιων βοηθηµάτων, δεν έχει γίνει κατάλληλη έρευνα 
στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας ή στις τράπεζες, για να εξακριβωθεί 
κατά πόσο οι αιτητές κατέχουν κινητή ή ακίνητη περιουσία, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 17 του Νόµου, µε αποτέλεσµα να παρέχονται δηµόσια βοηθήµατα σε µη 
δικαιούχα άτοµα. 

 2.10  Υπερπληρωµές δηµόσιου βοηθήµατος 

Στις 31.12.96 και 31.12.97 εκκρεµούσε η είσπραξη υπερπληρωθέντων ποσών 
που λανθασµένα καταβλήθηκαν σε διάφορα άτοµα, ύψους ?200.106 και 
?194.963, αντίστοιχα.  Οι υπερπληρωµές αυτές δηµιουργούνται κυρίως από τη 
συνταξιοδότηση των δικαιούχων, από την παροχή δηµόσιου βοηθήµατος σε µη 



 

 

δικαιούχα άτοµα, λόγω κατοχής κινητής ή ακίνητης περιουσίας, από τη µη 
αξιοποίηση των προσωπικών στοιχείων και από ανεπαρκή εσωτερικό έλεγχο.  
Παρατηρήθηκε επίσης ότι το Τµήµα δεν προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες 
για αποφυγή δηµιουργίας νέων υπερπληρωµών, δεν παρακολουθείται η είσπραξη 
των υπερπληρωµών και το µητρώο υπερπληρωµών, στις πλείστες περιπτώσεις, 
δεν ενηµερώνεται κατάλληλα, δεν παρακολουθείται σωστά και δε γίνεται ο 
απαραίτητος έλεγχος. 

2.11  Απώλεια φακέλων δηµόσιου βοηθήµατος 

Λόγω του µη ορθού τρόπου τήρησης, φύλαξης και παρακολούθησης των φακέλων  
και λόγω άλλων αντικειµενικών δυσκολιών και αδυναµιών στο σύστηµα 
εσωτερικού ελέγχου, αριθµός φακέλων που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου δεν κατέστη δυνατό να εξευρεθούν και να παρουσιαστούν για έλεγχο. 

2.12  Παραχώρηση έκτακτου πασχαλινού και χριστουγεννιάτικου δώρου 
στους βοηθουµένους από το Ταµείο Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων 
και Παθόντων 

Η τακτική των Υπηρεσιών να παραχωρούν ολόκληρο το έκτακτο πασχαλινό και 
χριστουγεννιάτικο δώρο που εγκρίνει το Υπουργικό Συµβούλιο, ανεξάρτητα από 
την ηµεροµηνία κατά την οποία καθίστανται δικαιούχοι, δεν καλύπτεται από τη 
σχετική έγκριση. 

2.13  Εφαρµογή Μελέτης Οργάνωσης και Μεθόδων (Ο & Μ) 

Η σχετική µελέτη που ετοιµάστηκε το 1992 από την Υπηρεσία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Προσωπικού, για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, εφαρµόστηκε 
δοκιµαστικά στο Επαρχιακό Γραφείο Ευηµερίας Λευκωσίας το τέλος του 1994 και 
αξιολογήθηκε ως γενικά επιτυχής, γι΄ αυτό και αποφασίστηκε όπως εφαρµοστεί και 
στα υπόλοιπα Επαρχιακά Γραφεία, αλλά, λόγω διαφόρων προβληµάτων που 
προέκυψαν, δεν εφαρµόστηκε ακόµη. 

2.14  Υφιστάµενο σύστηµα µηχανογράφησης 

Κατά τον έλεγχο του συστήµατος µηχανογράφησης εντοπίστηκαν αρκετές 
περιπτώσεις δηµόσιων βοηθηµάτων, οι οποίες, κατ΄ αρχή, φαινόταν να είχαν 
διάφορα λάθη και διαφορές, όπως πιο κάτω:   

(α)  Παροχή βοηθήµατος ενοικίου σε άτοµα που διαµένουν σε ιδιόκτητη κατοικία. 

(β)  Παροχή βοηθήµατος ενοικίου που υπερβαίνει το ένα δεύτερο του ύψους του 
βασικού επιδόµατος, σε αντίθεση µε το Νόµο. 

(γ)  ∆ιαφορές στο ύψος του βοηθήµατος για βασικές ανάγκες. 

(δ)  ∆ιαφορές στον αριθµό των εξαρτωµένων. 

(ε)  ∆ιαφορές µεταξύ των επί µέρους βοηθηµάτων και του ολικού και µη ετοιµασία 
συµφιλιωτικών καταστάσεων. 

(στ)  ∆ιαφορές στο ύψος του ειδικού αναπηρικού επιδόµατος. 



 

 

(ζ)  ∆ιακοπή παροχής δηµόσιων βοηθηµάτων, χωρίς να αναφέρεται η ηµεροµηνία 
διακοπής, και µη διαγραφή της ηµεροµηνίας διακοπής, όταν ξανάρχισε η παροχή 
βοηθήµατος. 

Από δειγµατοληπτικό έλεγχο των προσωπικών φακέλων των περιπτώσεων 
αυτών, διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα από τα λάθη και διαφορές οφείλονταν 
κυρίως στη µη σωστή και έγκαιρη ενηµέρωση του συστήµατος µε τις αλλαγές στα 
δεδοµένα των ληπτών.  Σχετικές επεξηγήσεις δίνονται στην παράγραφο 5.14. 

(η)  Εσωτερικός έλεγχος.  Από τον έλεγχο διαφόρων µηχανογραφηµένων 
καταστάσεων που ετοιµάζονται από το σύστηµα για σκοπούς εσωτερικού ελέγχου, 
διαπιστώθηκε ότι µόνο ορισµένες από αυτές τις καταστάσεις ελέγχονται από τις 
Υπηρεσίες, λόγω φόρτου εργασίας. 

Επίσης, από µελέτη του συστήµατος παρατηρήθηκε ότι το πρόγραµµα επιτρέπει 
στο χρήστη να επεµβαίνει στο σύστηµα και να τροποποιεί τα διάφορα βοηθήµατα 
που καταβλήθηκαν, καθώς επίσης και να διαγράφει λήπτες από το γενικό αρχείο. 

2.15  Ανάπτυξη νέου µηχανογραφηµένου συστήµατος 

Σύµφωνα µε το συµβόλαιο, η ανάπτυξη και εφαρµογή του νέου συστήµατος 
µηχανογράφησης έπρεπε να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 1996.  Λόγω 
σοβαρών αδυναµιών και ελλείψεων, που εντοπίστηκαν κατά τον προκαταρκτικό 
έλεγχο και αποδοχή του συστήµατος, το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί µε πολύ 
µεγάλη καθυστέρηση. 

3.0  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 

3.1  Τροποποιήσεις στον περί ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµο 

Επειδή ο περί ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµος είναι πολύ γενικός, 
θα πρέπει να γίνει τροποποίηση του και να θεσπιστούν Κανονισµοί που να 
καλύπτουν µε κάθε λεπτοµέρεια, όπου είναι δυνατό, την εξέταση, έγκριση, παροχή 
και παρακολούθηση όλων των δηµόσιων βοηθηµάτων. 

Οι τροποποιήσεις που θα γίνουν στη νοµοθεσία και Κανονισµούς θα πρέπει να 
καλύψουν, µεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα: 

(α)  Τον ορισµό του όρου “ανάπηρος” (άρθρο 2). 

(β)  Την ανάκτηση ποσού δηµόσιου βοηθήµατος µετά το θάνατο λήπτη (άρθρο 27). 

(γ)  Την κινητή ή ακίνητη περιουσία αιτητών δηµόσιου βοηθήµατος (άρθρο 
3(2)(στ)). 

(δ)  Τη συνεισφορά τέκνων αιτητή ή λήπτη που διαµένουν στο εξωτερικό (άρθρο 
9(στ)). 

(ε)  Τη χρηµατική συνεισφορά τέκνων άνω των 18 ετών για τη συντήρηση των 
γονιών τους (άρθρο 12(γ)). 

(στ)  Το εισόδηµα και αποταµιεύσεις τέκνων ηλικίας κάτω των 18 ετών (άρθρο 
9(β)). 

(ζ)  Το επίδοµα προσωπικής άνεσης (άρθρο 8(η)). 



 

 

3.2  Ανοµοιοµορφία στην εφαρµογή της νοµοθεσίας 

Για να εκλείψει η ανοµοιοµορφία που  παρατηρείται στην εφαρµογή της 
νοµοθεσίας, θα πρέπει οι Επαρχιακοί Λειτουργοί Ευηµερίας να παρακολουθούν 
συστηµατικά την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή της νοµοθεσίας και των 
διαδικασιών. 

3.3  Παραχώρηση επιδοµάτων, το ύψος των οποίων δεν καθορίζεται στον 
περί ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµο 

΄Ολα τα επιδόµατα που παραχωρούνται θα πρέπει να προβλέπονται στους 
Κανονισµούς, για να υπάρχει οµοιοµορφία και αντικειµενικότητα στον τρόπο 
έγκρισης και παροχής τους. 

3.4  Τήρηση στοιχείων στους φακέλους αιτητών/ληπτών δηµόσιου 
βοηθήµατος 

Με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο των δηµόσιων βοηθηµάτων, 
οι σχετικοί φάκελοι θα πρέπει να τηρούνται µε τον πιο κατάλληλο τρόπο, έτσι ώστε 
να περιέχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες. 

3.5  Εσωτερικός έλεγχος στα δηµόσια βοηθήµατα 

Λόγω των σοβαρών αδυναµιών και ελλείψεων που παρατηρήθηκαν στο σύστηµα 
εσωτερικού ελέγχου, κρίνεται αναγκαία η αναθεώρηση και έκδοση νέου εγχειριδίου 
των Υπηρεσιών, στο οποίο να ενσωµατωθούν όλες οι γραπτές και προφορικές 
οδηγίες της ∆ιεύθυνσης, µε ιδιαίτερη έµφαση στη διαδικασία εξέτασης, έγκρισης, 
παροχής και παρακολούθησης των δηµόσιων βοηθηµάτων. 

3.6  Χρόνος εξέτασης των αιτήσεων για παροχή δηµόσιου βοηθήµατος 

Επιβάλλεται να γίνει αναθεώρηση των διαδικασιών που ακολουθούνται από τις 
Υπηρεσίες, µε στόχο την έγκαιρη εξέταση των αιτήσεων. 

3.7  Επίβλεψη ατόµων ληπτών δηµόσιου βοηθήµατος 

Για σκοπούς παρακολούθησης και εντοπισµού τυχόν αλλαγών στα δεδοµένα του 
λήπτη και για πρόληψη υπερπληρωµών που πιθανόν να προκύψουν, θα πρέπει 
να γίνεται τουλάχιστο µια ετήσια επίσκεψη από τον αρµόδιο Λειτουργό Ευηµερίας. 

3.8  Ιατρικά πιστοποιητικά ανικανότητας για εργασία 

΄Ολες οι περιπτώσεις παροχής δηµόσιου βοηθήµατος λόγω ανικανότητας για 
εργασία θα πρέπει να παρακολουθούνται και να ζητούνται έγκαιρα ανανεώσεις 
των ιατρικών πιστοποιητικών.  Εκεί όπου δεν προσκοµίζονται νέα πιστοποιητικά, 
να διακόπτεται η παροχή δηµόσιου βοηθήµατος. 

3.9  ∆ιερεύνηση ύπαρξης κινητής ή ακίνητης περιουσίας αιτητών δηµόσιου 
βοηθήµατος 

Θα πρέπει να γίνεται διερεύνηση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας όλων των 
αιτητών και να απαιτείται από τον ίδιο τον αιτητή όπως, κατά την υποβολή της 
αίτησης του, προσκοµίζει όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά σχετικά µε την 
οικονοµική του κατάσταση. 



 

 

3.10  Υπερπληρωµές 

Για να διασφαλιστεί η πρόληψη της δηµιουργίας νέων υπερπληρωµών δηµόσιου 
βοηθήµατος, καθώς επίσης και η είσπραξη σε εύλογο χρονικό διάστηµα των 
υπερπληρωµών που δηµιουργούνται, θα πρέπει να βελτιωθούν οι διαδικασίες 
εξέτασης, έγκρισης και παροχής δηµόσιου βοηθήµατος και να υιοθετηθεί 
κατάλληλο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, για παρακολούθηση των περιπτώσεων 
αυτών. 

3.11  Σύστηµα µηχανογράφησης 

Με βάση τα όσα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου και των αδυναµιών 
του υφιστάµενου συστήµατος, είναι αναγκαία η επίσπευση των εργασιών για 
ολοκλήρωση και εφαρµογή του νέου µηχανογραφηµένου συστήµατος. 

4.0  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

4.1  Νοµοθεσία και Κανονισµοί 

Οι χρηµατικές παροχές και οι άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται ρυθµίζονται από 
τον περί ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµο και από τους σχετικούς 
Κανονισµούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο. 

Επίσης οι Υπηρεσίες, για σκοπούς υποβοήθησης και καθοδήγησης του 
προσωπικού τους, έχουν εκδώσει εγχειρίδιο, εγκυκλίους και οδηγίες αναφορικά µε 
τα δηµόσια βοηθήµατα και τις συναφείς υπηρεσίες. 

4.2  Προσωπικό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας 

Οι εγκεκριµένες θέσεις των Υπηρεσιών ήταν, σύµφωνα µε τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό του 1997, 202, από τις οποίες οι 32 θέσεις ήταν κενές στις 
31.12.97. 

Οι 170 Λειτουργοί Ευηµερίας που υπηρετούσαν στις 31.12.97, καθώς επίσης και ο 
αριθµός των προσώπων που εξυπηρετούσαν κατά Επαρχία, παρουσιάζονται πιο 
κάτω:   

 
    

 
 

Επαρχία 

  
 
 

Λειτουργοί 

  
 

Λήπτες 
βοηθηµάτων 

 Ποσοστό χρόνου 
απασχόλησης 
Λειτουργών σε 

δηµόσια βοηθήµατα 
       
Λευκωσίας  51  3.948  24% 
Λεµεσού  49  5.295  50% 
Λάρνακας  27  2.216  50% 
Πάφου  14  1.060  50% 
(Μόρφου)/Ευρύχου  3  378  50% 
Αµµοχώστου  7  483  55% 
Κεντρικών Γραφείων  19  -  - 
Σύνολο  170  13.380   



 

 

Στον αριθµό των 19 προσώπων που υπηρετούν στα Κεντρικά Γραφεία 
περιλαµβάνεται η ∆ιευθύντρια, καθώς επίσης και 3 Λειτουργοί Ευηµερίας που 
υπηρετούν στο εξωτερικό. 

Η µεγάλη διαφορά που παρουσιάζεται στο ποσοστό Λειτουργών Ευηµερίας που 
απασχολούνται στον Κλάδο ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων στο Επαρχιακό Γραφείο 
Ευηµερίας Λευκωσίας (24%), σε σύγκριση µε τα άλλα Επαρχιακά Γραφεία (που 
κυµαίνονται µεταξύ 50% και 65%), οφείλεται στο γεγονός ότι στο Επαρχιακό 
Γραφείο Ευηµερίας Λευκωσίας εφαρµόστηκε πειραµατικά σχετική εισήγηση για 
εξειδίκευση του προσωπικού, η οποία αναφέρεται στη Μελέτη Οργάνωσης και 
Μεθόδων (Ο & Μ) που διεξήχθηκε από τον Κλάδο Ο & Μ της Υπηρεσίας ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Προσωπικού µεταξύ Μαρτίου και Οκτωβρίου 1992.  Σύµφωνα µε την 
εισήγηση αυτή, απασχολούνται αποκλειστικά στον Κλάδο ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων 
της Επαρχίας Λευκωσίας 10 Λειτουργοί Ευηµερίας και επιπλέον άλλοι 2 
αποσπασµένοι Ιδρυµατικοί Λειτουργοί, σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα Επαρχιακά 
Γραφεία Ευηµερίας, στα οποία σχεδόν όλοι οι Λειτουργοί Ευηµερίας 
απασχολούνται σε όλους τους Κλάδους των Υπηρεσιών. 

4.3  Σύστηµα µηχανογράφησης δηµόσιων βοηθηµάτων 

Το πρόγραµµα µηχανογράφησης των δηµόσιων βοηθηµάτων ετοιµάστηκε από το 
Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονοµικών το 1980.  ΄Ολα τα 
στοιχεία και γενικά οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση 
του συστήµατος είναι καταχωρισµένες στον Κεντρικό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή του 
Τµήµατος Υπηρεσιών Πληροφορικής.  Πρέπει να αναφερθεί ότι, λόγω του 
σχεδιασµού του συστήµατος, καθώς επίσης και της τεχνολογίας που ήταν 
διαθέσιµη κατά το χρόνο της ανάπτυξης του, δόθηκε µεγάλη σηµασία στην 
ετοιµασία καταστάσεων ελέγχου καταχωρίσεων, ώστε να εντοπίζονται τυχόν λάθη 
και παραλείψεις.  Η κυριότερη αλλαγή που πραγµατοποιήθηκε στο σύστηµα, από 
την ηµέρα εφαρµογής του, ήταν η έκδοση επιταγών για πληρωµή των δηµόσιων 
βοηθηµάτων, που προηγουµένως γινόταν από Συνεργατικές Πιστωτικές Εταιρείες, 
σύµφωνα µε καταλόγους δικαιούχων που τους αποστέλλονταν από τις Υπηρεσίες. 

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, µε τη χρήση διαφόρων τυποποιηµένων 
εντύπων καταχώρισης δεδοµένων, τα οποία αποστέλλει για επεξεργασία και 
καταχώριση στο Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής, έχουν την ευθύνη για την 
ενηµέρωση του συστήµατος.  Μετά την καταχώριση των δεδοµένων, οι Υπηρεσίες, 
µε τη βοήθεια καταστάσεων τις οποίες ετοιµάζει το σύστηµα, έχουν και την ευθύνη 
για τον έλεγχο του συστήµατος, όσο αφορά την ορθότητα της καταχώρισης νέων 
υποθέσεων, την τροποποίηση υφιστάµενων και γενικά για τη διαχείριση των 
πληροφοριών που είναι καταχωρισµένες στο σύστηµα. 

Το 1995 άρχισαν οι εργασίες για την ανάπτυξη και εφαρµογή νέου 
µηχανογραφηµένου συστήµατος, οι οποίες όµως µέχρι σήµερα δεν έχουν ακόµη 
συµπληρωθεί. 

4.4  ∆ιαδικασία παροχής δηµόσιου βοηθήµατος 

Σε κάθε πρόσωπο που διαµένει νόµιµα στη ∆ηµοκρατία και του οποίου το 
εισόδηµα και οι άλλοι οικονοµικοί πόροι δεν επαρκούν για τις βασικές ή και ειδικές 
του ανάγκες, παρέχεται, ύστερα από αίτηση του στη ∆ιευθύντρια των Υπηρεσιών 



 

 

Κοινωνικής Ευηµερίας, δηµόσιο βοήθηµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί 
∆ηµόσιων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµου. 

Η διαδικασία παροχής δηµόσιου βοηθήµατος αναφέρεται στο σχετικό εγχειρίδιο 
που εκδόθηκε από τη ∆ιευθύντρια και στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

(α)  Κάθε άτοµο που αποτείνεται για οικονοµική βοήθεια ή άλλου είδους υπηρεσία, 
µε βάση τον περί ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµο, καλείται να 
συµπληρώσει το σχετικό έντυπο αίτησης.  Κάθε αίτηση καταχωρίζεται κατά 
αύξοντα αριθµό στο Μητρώο Αιτήσεων ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων της Επαρχίας του 
αιτητή, στο οποίο αναφέρεται το όνοµα, η διεύθυνση και ο αριθµός ταυτότητας του, 
η ηµεροµηνία παραλαβής και εξέτασης της αίτησης, καθώς επίσης και το είδος του 
βοηθήµατος που εγκρίθηκε.    Ταυτόχρονα ανοίγεται και προσωπικός φάκελος για 
κάθε αιτητή, στον οποίο αναγράφεται ο αριθµός ταυτότητας του.  Για περιπτώσεις 
ανηλίκων κάτω των δώδεκα χρόνων, που δεν µπορούν να έχουν ταυτότητα, η 
εγγραφή γίνεται στο όνοµα του κηδεµόνα.  Οι φάκελοι αυτοί περιέχουν όλα τα 
σχετικά µε την αίτηση και εξέταση στοιχεία, όπως διάφορα έντυπα, βεβαιώσεις και 
πιστοποιητικά, εκθέσεις του Λειτουργού Ευηµερίας, υπολογισµό του ύψους του 
βοηθήµατος, πληροφορίες για επιτόπιες επισκέψεις και επαφές µε τους αιτητές, 
ενδοτµηµατικές σηµειώσεις και άλλα. 

(β)  Οι διάφορες αιτήσεις κατανέµονται σε Λειτουργούς ανάλογα µε την εξειδίκευση 
τους, το φόρτο εργασίας και τη διεύθυνση του αιτητή, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για 
την εξέταση και επιβεβαίωση τόσο των οικονοµικών όσο και των κοινωνικών 
δεδοµένων της κάθε περίπτωσης και για την ετοιµασία έκθεσης. 

(γ)  Ο κάθε Λειτουργός δύναται να εισηγηθεί στους προϊσταµένους του, αµέσως 
και χωρίς προσωπική επαφή µε τον αιτητή, την έγκριση ή απόρριψη παροχής 
δηµόσιου βοηθήµατος, νοουµένου ότι υπάρχουν όλα τα αιτιολογικά τα οποία ο 
αιτητής έχει ευθύνη να προσκοµίσει.  Ακολούθως θα πρέπει να πραγµατοποιήσει 
κατ΄ οίκο επίσκεψη, µε την πρώτη ευκαιρία που θα βρίσκεται στην περιοχή, αλλά 
όχι αργότερα από δύο µήνες µετά την αίτηση, µε σκοπό την επιβεβαίωση της 
απόφασης που έχει ληφθεί, όσο αφορά το δηµόσιο βοήθηµα, και την εντόπιση 
τυχόν κοινωνικών προβληµάτων. 

(δ)  Σε περίπτωση αίτησης η οποία δεν περιέχει στοιχεία και αιτιολογικά που να 
επιτρέπουν την άµεση λήψη απόφασης, η εξέταση της υπόθεσης µε προσωπική 
επαφή ή και κατ΄ οίκο επίσκεψη είναι αναγκαία και πρέπει να πραγµατοποιείται 
εντός ενός µηνός από τη λήψη της αίτησης. 

(ε)  Μετά την ετοιµασία έκθεσης και τον υπολογισµό του δηµόσιου βοηθήµατος, η 
υπόθεση υποβάλλεται για έγκριση στον Επόπτη ή Επαρχιακό Λειτουργό 
Ευηµερίας και στη συνέχεια στο Λογιστήριο, για αριθµητικό έλεγχο του 
υπολογισµού και έκδοση της επιταγής. 

4.5  Καθορισµός ύψους δηµόσιου βοηθήµατος 

Το ποσό του δηµόσιου βοηθήµατος, το οποίο παρέχεται σε κάποιο πρόσωπο, 
νοουµένου ότι ικανοποιεί τις πρόνοιες του Νόµου, είναι η διαφορά µεταξύ του 
ποσού που χρειάζεται για ικανοποίηση των βασικών ή/και ειδικών αναγκών του 
και του εισοδήµατος του ή των άλλων οικονοµικών του πόρων. 



 

 

Οι βασικές ανάγκες καλύπτουν διατροφή, απαραίτητη ένδυση και υπόδηση, 
φωτισµό, καύσιµα και είδη υγιεινής διαβίωσης.  Το ποσό για βασικές ανάγκες 
ορίζεται στους Κανονισµούς και αναθεωρείται κάθε χρόνο.   Για το 1997 το ποσό 
που εγκρίθηκε ως δηµόσιο βοήθηµα για βασικές ανάγκες ήταν ?102 το µήνα για το 
λήπτη και ?45 για κάθε εξαρτώµενο. 

Οι ειδικές ανάγκες περιλαµβάνουν στέγαση, ιατρική και φαρµακευτική περίθαλψη, 
που δεν καλύπτονται δωρεάν από Κρατικές Υπηρεσίες, καθώς και άλλες ανάγκες, 
οι οποίες προκύπτουν από την ψυχική υγεία ή οποιαδήποτε άλλη ανικανότητα του 
αιτητή ή των εξαρτωµένων του και οι οποίες περιλαµβάνουν τα πιο κάτω: 

(α)  Επίδοµα ενοικίου για στεγαστικούς σκοπούς µέχρι 50% του επιδόµατος για 
βασικές ανάγκες (υπάρχει δυνατότητα έγκρισης µέχρι 100% για ένα έτος). 

(β)  Επίδοµα για υποθηκευτικό τόκο που καταβάλλεται για στεγαστικούς σκοπούς 
µέχρι 50% του επιδόµατος για βασικές ανάγκες (υπάρχει η δυνατότητα έγκρισης 
µέχρι 100% για ένα έτος). 

(γ)  Βοήθηµα για δίαιτα λόγω ασθένειας από ?10 µέχρι ?15 το µήνα. 

(δ)  Επίδοµα προσωπικής άνεσης από ?6 µέχρι ?12 το µήνα για το λήπτη 
δηµόσιου βοηθήµατος και ?6 για κάθε εξαρτώµενο. 

(ε) Ειδικό επίδοµα για προσωπικές ανάγκες ανάπηρου προσώπου, ίσο προς 50% 
του επιδόµατος για βασικές ανάγκες. 

 (στ)  Επίδοµα για ειδική φροντίδα ή περιποίηση. 

Εκτός από τα πιο πάνω, έκτακτα εφάπαξ χορηγήµατα µπορεί να δοθούν  σε 
ειδικές προσωπικές περιστάσεις, όπως για παράδειγµα έξοδα για αγορά εργαλείων 
απαραίτητων για την άσκηση επαγγέλµατος, για επαγγελµατική εκπαίδευση, 
χορήγηµα µέχρι ?500 για επιδιορθώσεις κατοικίας που ανήκει σε δικαιούχο 
δηµόσιου βοηθήµατος, βοήθηµα για θέρµανση µέχρι ?60 το χρόνο κλπ. 

Για τον υπολογισµό του δηµόσιου βοηθήµατος που θα παραχωρηθεί στον αιτητή 
λαµβάνονται υπόψη τα εισοδήµατα που προέρχονται από: 

(α)  Εργασία του ιδίου ή της συζύγου του (λαµβάνεται υπόψη το καθαρό εισόδηµα, 
αφού αφαιρεθούν οι εισφορές στα διάφορα Ταµεία, Κοινωνικών Ασφαλίσεων κλπ.). 

(β)  Εισφορές τέκνων άνω των 18 ετών (5% του καθαρού εισοδήµατος τους) που 
διαµένουν στην Κύπρο. 

(γ)  Περιουσία (π.χ. ενοίκια). 

(δ)  Συντάξεις, µηνιαία επιδόµατα κλπ. 

(ε)  Τόκους, µερίσµατα κλπ. 

(στ)  ΄Αλλους πόρους. 

Τα ακόλουθα εισοδήµατα και οι οικονοµικοί πόροι του αιτητή ή λήπτη δηµόσιου 
βοηθήµατος δε λαµβάνονται υπόψη για την παροχή δηµόσιου βοηθήµατος ή για 
τον καθορισµό του ύψους του βοηθήµατος: 



 

 

(α)  Καθαρό µηνιαίο εισόδηµα από εργασία µέχρι ?20 ή µέχρι ?100, όταν ο αιτητής 
ή ο/η σύζυγος είναι ανάπηρος, και µέχρι ?40, όταν ο αιτητής είναι άνω των 65 ετών 
ή είναι ψυχικά ασθενής. 

(β)  Εισόδηµα και αποταµιεύσεις τέκνων ηλικίας κάτω των 18 ετών και εισφορά 
από ενήλικα τέκνα που είναι εκτοπισθέντες. 

(γ)  Οποιοδήποτε βοήθηµα γάµου, τοκετού ή κηδείας δυνάµει του Σχεδίου 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

(δ)  Οικονοµίες του αιτητή µέχρι του ποσού των ?500 και οικονοµίες οποιουδήποτε 
µέλους της οικογένειας του  που συµπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του, το 
οποίο έχει νοµική ευθύνη να συντηρεί, µέχρι του ποσού των ?250, νοουµένου ότι 
το ανώτατο  ποσό οικονοµιών για όλα τα µέλη της οικογένειας του δε θα 
υπερβαίνει τις ?1.000. 

(ε)  Χρηµατικά ωφελήµατα δυνάµει του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόµου του 
1988. 

(στ)  Οποιαδήποτε συνεισφορά τέκνων αιτητή που διαµένουν στο εξωτερικό, ή 
συνεισφορά αγαθοεργού ή φιλανθρωπικού ιδρύµατος. 

(ζ)  Το 50% του καθαρού εισοδήµατος από εργασία του αιτητή ή ποσό µέχρι ?100, 
οποιοδήποτε από τα δύο είναι µεγαλύτερο, αν αυτός είναι ο µόνος γονιός στην 
οικογένεια και έχει εξαρτώµενα πρόσωπα, και 

(η)  οποιοδήποτε ποσό το οποίο καταβάλλεται από το Σχέδιο Επιδοµάτων Τέκνων 
για πολύτεκνους. 

Το µηνιαίο επίδοµα που ο αιτητής και η οικογένεια του δικαιούνται ως δηµόσιο 
βοήθηµα είναι το ποσό που ορίζεται στους Κανονισµούς και το οποίο αναθεωρείται 
ανάλογα µε τις αυξοµειώσεις του εισοδήµατος του αιτητή και των επιδοµάτων. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου, σε καµιά περίπτωση 
το ποσό του δηµόσιου βοηθήµατος, που παρέχεται για την κάλυψη βασικών ή και 
ειδικών αναγκών, δε θα είναι µικρότερο από ?5 κάθε µήνα. 

4.6  Μητρώο υπερπληρωµών δηµόσιου βοηθήµατος 

Το πιο πάνω µητρώο τηρείται στο Λογιστήριο του κάθε Επαρχιακού Γραφείου 
Ευηµερίας.  ΄Οταν εντοπιστεί υπερπληρωµή δηµόσιου βοηθήµατος, ο υπεύθυνος 
Λειτουργός Ευηµερίας αναλαµβάνει και υπολογίζει το ύψος της υπερπληρωµής και 
ακολούθως ενηµερώνει το Λογιστήριο σχετικά.  Το Λογιστήριο µε τη σειρά του 
ελέγχει την ορθότητα των υπολογισµών της υπερπληρωµής, η οποία 
καταγράφεται µε όλες τις αναγκαίες λεπτοµέρειες στο µητρώο. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι την ευθύνη για την παρακολούθηση της αποπληρωµής 
κάθε υπερπληρωµής έχουν το Λογιστήριο και οι υπεύθυνοι Λειτουργοί Ευηµερίας. 

4.7  ∆απάνη για δηµόσια βοηθήµατα και αριθµός ληπτών και εξαρτωµένων τους 

Η συνολική δαπάνη για δηµόσια βοηθήµατα που καταβλήθηκαν από Κονδύλια του 
Προϋπολογισµού του Ταµείου Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων κατά 
το 1997 ήταν ?22.629.332, σε σύγκριση µε ?20.180.608 το 1996, δηλαδή 
παρατηρήθηκε αύξηση ?2.448.724 ή ποσοστό 12,1%.  Ο αριθµός ληπτών 



 

 

δηµόσιου βοηθήµατος παγκύπρια στις 31.12.97 και 31.12.96 ήταν 13.380 και 
12.776, αντίστοιχα.  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για δηµόσια βοηθήµατα για το 
έτος 1998 είναι ?22.834.000. 

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτική κατάσταση των δαπανών και του 
αριθµού ληπτών δηµόσιου βοηθήµατος για κάθε Επαρχία ξεχωριστά για τα έτη 
1996 και 1997. 

 
 

Επαρχία 

  
∆απάνη 

1996 

 Αριθµός 
ληπτών 
31.12.96 

  
∆απάνη 

1997 

 Αριθµός 
ληπτών 
31.12.97 

  ?    ?   
Λευκωσίας  6.433.454  3759  7.306.625  3948 
Λεµεσού  8.186.886  4934  9.164.843  5295 
Λάρνακας  3.130.284  2192  3.504.320  2216 
Πάφου  1.408.352  1044  1.565.239  1060 
(Μόρφου)/Ευρύχου  477.149  370  507.862  378 
Αµµοχώστου  666.148  477  730.952  483 

  20.302.273  12776  22.779.841  13380 
Μείον: Ακυρώσεις επιταγών  139.577    172.743   

  20.162.696    22.607.098   
Πλέον: Βοήθηµα σε ηλικιωµέ-
νους δικαιούχους για θερινές 
διακοπές 

  
 

17.133 

    
 

21.470 

  

Πλέον: Βοήθηµα σε 
εθνοφρου-ρούς των οποίων οι 
γονείς είναι εγκλωβισµένοι 

  
 

779 

    
 

764 

  

  20.180.608    22.629.332   

 

Στον πιο πάνω πίνακα συµπεριλαµβάνεται και η δαπάνη για έκτακτα και εφάπαξ 
βοηθήµατα.  Στον αριθµό ληπτών περιλαµβάνονται µόνο οι ενεργοί λήπτες, οι 
οποίοι ήταν καταχωρισµένοι στο µηχανογραφηµένο γενικό αρχείο την 31η 
∆εκεµβρίου. 

Σύµφωνα µε το µηχανογραφηµένο γενικό αρχείο, όπως τηρείται από το Τµήµα 
Υπηρεσιών Πληροφορικής, ο συνολικός αριθµός ληπτών για το 1997 ήταν ως 
ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Επαρχία 

  
 

Λήπτες 

  
Εξαρ-
τώµενοι 

  
 

Σύνολο  

 Ποσοστό 
επί 

συνόλου 

  
 

Ποσό 

 Ποσοστό 
επί 

συνόλου 

        %  ?  % 

Λευκωσίας  4528  1521  6049  28  6.364.845  31 

Λεµεσού  6062  2811  8873  41  8.428.696  41 

Λάρνακας  2536  1106  3642  17  3.212.413  16 

Πάφου  1232  396  1628  8  1.469.245  7 

(Μόρφου)/Ευρύχου  468  245  713  3  473.650  2 

Αµµοχώστου  544  218  762  3  673.881  3 

  15370  6297  21667  100  20.622.730  100 

 

Στους 15370 περιλαµβάνονται και 1990 λήπτες των οποίων η παροχή δηµόσιου 
βοηθήµατος διακόπηκε κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ η συνολική δαπάνη για 
δηµόσια βοηθήµατα ήταν ?20.622.730, σε σύγκριση µε ?22.629.332, όπως 
φαίνεται στο Γενικό Βιβλίο ∆απανών.  Στην παράγραφο 5.14(δ) της έκθεσης µου 
παρέχονται στοιχεία για συµφιλίωση των δύο πιο πάνω ποσών. 

Η πιο κάτω κατάσταση παρουσιάζει τον αριθµό των εξαρτωµένων κατά λήπτη 
δηµόσιου βοηθήµατος για το 1997 και την αντίστοιχη δαπάνη. 

 
Αριθµός 

εξαρτωµένων 
κατά λήπτη  

  
 

Λήπτες 

  
Εξαρ-
τώµενοι 

 Σύνολο 
βοηθη-
θέντων 

 Ποσοστό 
επί 

συνόλου 

  
 

Ποσό 

 Ποσοστό 
επί 

συνόλου 

        %  ?  % 

-  12000  -  12000  56  15.241.067  74 

1  1965  1965  3930  18  2.216.319  11 

2  608  1216  1824  9  1.207.275  6 

3  398  1194  1592  7  870.048  4 

4  213  852  1065  5  525.467  2 

5  116  580  696  3  313.578  1 

6  37  222  259  1  117.821  1 

7  14  98  112   }  33.481   }     

8  8  64  72   }  36.896   }     

9  8  72  80    } 1  42.420   } 1 

10  1  10  11   }  8.101   }  

11  1  11  12   }   6.553   }  

13  1  13  14   }   3.704   }     

  15370  6297  21667  100  20.622.730  100 

 



 

 

Σύµφωνα µε την κατάσταση αυτή, 12000 λήπτες, που αντιστοιχούν στο 56% του 
συνόλου των ληπτών, δεν έχουν καθόλου εξαρτώµενα και εισέπραξαν 
?15.241.067, που αντιστοιχεί στο 74% της συνολικής δαπάνης, ενώ 1965 λήπτες 
µε ένα εξαρτώµενο και συνολικό αριθµό βοηθηθέντων 3930, ή ποσοστό 18%, 
εισέπραξαν ?2.216.319 ή ποσοστό 11%.  Το µειωµένο συνολικό βοήθηµα που 
καταβάλλεται σε λήπτες µε ένα εξαρτώµενο οφείλεται στο γεγονός ότι το βασικό 
βοήθηµα για κάθε εξαρτώµενο είναι λιγότερο από το 50% εκείνου που δικαιούται ο 
ίδιος ο λήπτης. 

4.8  Μελέτη Οργάνωσης και Μεθόδων (Ο & Μ) 

Κατά το 1992 έγινε από τον Κλάδο Ο & Μ της Υπηρεσίας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Προσωπικού µελέτη, µε στόχο την υποβολή εισηγήσεων για αύξηση της 
αποδοτικότητας των Υπηρεσιών και τη βελτίωση και αναβάθµιση των υπηρεσιών 
που προσφέρονται στο κοινό. 

Η τελική έκθεση της µελέτης υποβλήθηκε στις Υπηρεσίες το Νοέµβριο του 1993 
και περιλαµβάνει εισηγήσεις για αναδιαµόρφωση του ρόλου των Κεντρικών 
Γραφείων των Υπηρεσιών, αναδιοργάνωση του ρόλου των Επαρχιακών Γραφείων 
Ευηµερίας, αναβάθµιση του ρόλου του Επαρχιακού Λειτουργού Ευηµερίας, µε 
σκοπό τη µέγιστη δυνατή εξειδίκευση, αποκέντρωση εξουσιών κλπ. 

Οι σχετικές εισηγήσεις άρχισαν να εφαρµόζονται δοκιµαστικά στο Επαρχιακό 
Γραφείο Ευηµερίας Λευκωσίας από τον Οκτώβριο του 1994 και, σύµφωνα µε 
σχετικό σηµείωµα που ετοιµάστηκε από τις Υπηρεσίες στις 4.9.96, η δοκιµαστική 
εφαρµογή τους ήταν γενικά επιτυχής, παρόλο που παρουσιάστηκαν δυσκολίες ή 
προβλήµατα σε ορισµένους τοµείς, τα οποία µελετώνται από τις Υπηρεσίες. 

5.0  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

5.1  Νοµοθεσία και πολιτική 

5.1.1  Γενικά.  Ορισµένες πρόνοιες της νοµοθεσίας που διέπει την παροχή των 
δηµόσιων βοηθηµάτων είναι πολύ γενικές και, λόγω έλλειψης Κανονισµών που να 
ρυθµίζουν µε κάθε λεπτοµέρεια την παροχή τους, παρατηρούνται περιπτώσεις 
κατά τις οποίες διαµορφώνεται και εφαρµόζεται τέτοια πρακτική, ώστε να 
λαµβάνονται αποφάσεις που ξεφεύγουν σε ορισµένες περιπτώσεις από τις γενικές 
πρόνοιες και το πνεύµα της νοµοθεσίας και οδηγούν σε υποκειµενικές ερµηνείες. 

Σε µια προσπάθεια για αποφυγή πιθανών παρερµηνειών του Νόµου και για 
οµοιόµορφη πολιτική, δηµιουργήθηκε η ανάγκη για ρύθµιση αρκετών ουσιωδών 
ελλείψεων, µε εγκυκλίους της ∆ιευθύντριας των Υπηρεσιών, οι οποίες όµως, αντί 
να περιορίζονται σε διευκρινιστικά και διαδικαστικά θέµατα, επιλαµβάνονται 
σοβαρών θεµάτων, τα οποία έπρεπε να ρυθµίζονται νοµοθετικά. 

5.1.2  Ελλείψεις και αδυναµίες.  Οι κυριότερες ελλείψεις και αδυναµίες που 
εντοπίστηκαν είναι οι πιο κάτω: 

(α)  Περιγραφή του όρου “ανάπηρος” (άρθρο 2).  Η περιγραφή του όρου 
“ανάπηρος” είναι πολύ γενική και οδηγεί σε υποκειµενικές ερµηνείες, µε 
αποτέλεσµα την άνιση µεταχείριση προσώπων µε τον ίδιο ίσως βαθµό αναπηρίας. 

(β)  Ανάκτηση του ποσού δηµόσιου βοηθήµατος µετά το θάνατο του λήπτη 
(άρθρο 27).  Η διατύπωση του άρθρου για ανάκτηση από την περιουσία θανόντος 



 

 

λήπτη οποιουδήποτε ποσού δηµόσιου βοηθήµατος που αντικανονικά 
καταβλήθηκε είναι ελλιπής, επειδή καλύπτει µόνο το ποσό που καταβλήθηκε για 
την περίοδο µετά το θάνατο του και όχι ολόκληρο το ποσό που καταβλήθηκε 
καθόλη τη διάρκεια της ζωής του.  Η αδυναµία αυτή του Νόµου τυγχάνει 
εκµετάλλευσης από πρόσωπα που κατείχαν περιουσία και για διάφορους λόγους 
λάµβαναν αντικανονικά δηµόσιο βοήθηµα. 

(γ)  Κινητή ή ακίνητη περιουσία αιτητών δηµόσιου βοηθήµατος (άρθρο 
3(2)(στ)).  Παρόλο ότι ο Νόµος καθορίζει ότι δεν παρέχεται δηµόσιο βοήθηµα, “αν 
ο αιτητής κατέχει, εκτός από την οικία στην οποία δυνατό να διαµένει, κινητή ή 
ακίνητη περιουσία και παραλείπει να την αναπτύξει ή εκµεταλλευτεί (εφόσο τούτο 
είναι εφικτό) µε τρόπο ο οποίος θα µπορούσε να αυξήσει το εισόδηµα του ή να 
βελτιώσει τους οικονοµικούς του πόρους ή να τον καταστήσει αυτοσυντήρητο”, εν 
τούτοις παρατηρείται ότι παρέχεται δηµόσιο βοήθηµα και σε πρόσωπα µε ακίνητη 
περιουσία, χωρίς να γίνονται οποιεσδήποτε ενέργειες για ανάπτυξη ή 
εκµετάλλευση της περιουσίας τους, είτε γιατί είναι ηλικιωµένοι, είτε γιατί η 
περιουσία προορίζεται για τα παιδιά τους κλπ. 

Το άρθρο αυτό είναι πολύ γενικό και δεν καθορίζει συγκεκριµένες διαδικασίες για 
τους τρόπους αξιοποίησης της περιουσίας αιτητών, ούτε και δίνει κάποιες 
ενδεικτικές αξίες για την αξιολόγηση της περιουσίας που θα λαµβάνεται υπόψη για 
σκοπούς παροχής δηµόσιου βοηθήµατος. 

(δ)  Συνεισφορά τέκνων αιτητή ή λήπτη που διαµένουν στο εξωτερικό 
(άρθρο 9(στ)).  Στο άρθρο 9 του Νόµου, στο οποίο αναφέρονται τα εισοδήµατα 
που δε λαµβάνονται υπόψη για την παροχή δηµόσιου βοηθήµατος ή για τον 
καθορισµό του ύψους τέτοιου βοηθήµατος, αναφέρεται, µεταξύ άλλων, και σε 
“οποιαδήποτε συνεισφορά τέκνων αιτητή ή λήπτη που διαµένουν στο εξωτερικό”, 
άσχετα µε το ύψος της συνεισφοράς αυτής.  ΄Εχω τη γνώµη ότι έπρεπε να 
καθορίζεται στην προκείµενη περίπτωση ένα ποσό που δε θα λαµβάνεται υπόψη 
ως εισόδηµα, αντί ολόκληρο το ποσό της συνεισφοράς. 

(ε)  Χρηµατική συνεισφορά τέκνων άνω των 18 χρόνων για συντήρηση των 
γονιών τους (άρθρο 12(γ)).  ∆εν προβλέπεται στον περί ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων 
και Υπηρεσιών Νόµο ο τρόπος καθορισµού της χρηµατικής συνεισφοράς των 
τέκνων για τη συντήρηση των γονιών τους, παρόλο ότι υπάρχει πρόνοια στο Νόµο 
για την υποχρέωση των τέκνων άνω των 18 χρόνων για συντήρηση των γονιών 
τους που αδυνατούν να συντηρήσουν τους εαυτούς τους. 

Η τακτική που εφαρµόζεται, και η οποία περιγράφεται στο εγχειρίδιο των 
Υπηρεσιών, είναι τέτοια που απαλλάσσει από την υποχρέωση συνεισφοράς ακόµη 
και τέκνα µε ψηλά εισοδήµατα.  Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, για τον 
προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος, αφαιρούνται από το ακαθάριστο 
εισόδηµα, όχι µόνο οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για απόκτηση του 
ακαθάριστου εισοδήµατος, όπως ορίζει το άρθρο 2 του Νόµου, αλλά και όλων των 
άλλων εξόδων, όπως ενοίκιο κατοικίας, δίδακτρα παιδιών, βιβλία κλπ., που έχω τη 
γνώµη ότι δεν είναι έξοδα για την απόκτηση του ακαθάριστου εισοδήµατος.  
Επιπρόσθετα αφαιρούνται άλλες ?300 το µήνα, από το καθαρό εισόδηµα, και µετά 
υπολογίζεται η συνεισφορά τέκνων, η οποία καθορίστηκε σε ποσοστό 5% του 
καθαρού εισοδήµατος που προκύπτει µετά τις πιο πάνω αφαιρέσεις. 



 

 

(στ)  Εισόδηµα και αποταµιεύσεις τέκνων ηλικίας κάτω των 18 ετών (άρθρο 
9(β)).  Στο άρθρο 9(β) του περί ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµου 
προβλέπεται ότι εισόδηµα και αποταµιεύσεις τέκνων ηλικίας κάτω των 18 ετών δε 
θα λαµβάνονται υπόψη για την παροχή δηµόσιου βοηθήµατος ή για τον 
καθορισµό του ύψους τέτοιου βοηθήµατος, χωρίς όµως να διευκρινίζεται ποια 
εισοδήµατα δε θα λαµβάνονται υπόψη.  Ως αποτέλεσµα της αδυναµίας αυτής, δε 
λαµβάνονται υπόψη εισοδήµατα, όπως για παράδειγµα η διατροφή τέκνων 
διαζευγµένων ή σε διάσταση γονιών βάσει δικαστικών διαταγµάτων συντήρησης, 
εισοδήµατα από περιουσία κλπ. 

5.1.3  Ανοµοιοµορφία στην εφαρµογή των προνοιών άρθρων του περί 
∆ηµόσιων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµου.  ∆ιαπιστώθηκε ανοµοιοµορφία 
στην ερµηνεία και εφαρµογή των προνοιών ορισµένων άρθρων του Νόµου από τα 
διάφορα Επαρχιακά Γραφεία Ευηµερίας, που είχε ως αποτέλεσµα την άνιση 
µεταχείριση των πολιτών που απευθύνονται στις Υπηρεσίες για παροχή δηµόσιου 
βοηθήµατος. Τα κυριότερα από τα άρθρα αυτά είναι τα ακόλουθα: 

(α)  ΄Αρθρο 6.  Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό “... σε καµιά περίπτωση το ποσό του 
δηµόσιου βοηθήµατος ... δε θα είναι µικρότερο από ?5 κάθε µήνα”.  ∆ηλαδή στις 
περιπτώσεις όπου το ποσό που υπολείπεται για ικανοποίηση των βασικών ή και 
ειδικών αναγκών ενός προσώπου είναι µικρότερο των ?5, τότε το δηµόσιο 
βοήθηµα που θα παραχωρηθεί θα είναι ?5.  

Εν τούτοις διαπιστώθηκε ότι σε κάθε Επαρχία υπάρχει διαφορά στην πρακτική 
που ακολουθείται, ακόµη και µεταξύ Λειτουργών της ίδιας Επαρχίας, µε 
αποτέλεσµα σε µερικές περιπτώσεις να απορρίπτεται η αίτηση προσώπου που το 
ποσό που δικαιούται είναι µικρότερο των ?5, ενώ σε άλλες περιπτώσεις να 
εγκρίνεται και να δίνεται το ποσό των ?5. 

(β)  ΄Αρθρο 9(α).  Σύµφωνα µε το άρθρο 9(α)(ιι) “καθαρό µηνιαίο εισόδηµα µέχρι 
?100, όταν προέρχεται από εργασία και ο αιτητής, ή η αιτήτρια, ή η σύζυγος, ή ο 
σύζυγος, αντίστοιχα, είναι ανάπηρο πρόσωπο” δε λαµβάνεται υπόψη για σκοπούς 
παροχής ή καθορισµού του ύψους του δηµόσιου βοηθήµατος.  Παρατηρήθηκε ότι 
σε ορισµένες Επαρχίες αφαιρείται από το καθαρό µηνιαίο εισόδηµα ποσό ?100 και 
σε άλλες Επαρχίες αφαιρείται ποσό ?120, επειδή εκτιµούν ότι πρέπει να αφαιρείται 
και το ποσό των ?20, που αναφέρεται στο άρθρο 9(α)(ι) και αφορά αιτητές ή 
λήπτες που δεν είναι ανάπηροι. 

(γ)  ΄Αρθρο 12.  Ενώ σύµφωνα µε το άρθρο αυτό καθορίζεται ότι την ευθύνη για 
τη συντήρηση των άγαµων τέκνων άνω των 18 ετών, που διαµένουν µε τους 
γονείς τους και αδυνατούν να συντηρούν τον εαυτό τους, έχουν οι γονείς, εν 
τούτοις παρατηρείται ότι θεωρούνται ως “εξαρτώµενα πρόσωπα” µόνο µέχρι την 
ενηλικίωση τους ή για χρονικές περιόδους που θα κρίνει ο εκάστοτε αρµόδιος 
Λειτουργός των Υπηρεσιών και όχι µέχρι να έχουν προσωπικό εισόδηµα, ώστε να 
είναι σε θέση να συντηρούν τον εαυτό τους.  Ως αποτέλεσµα της πιο πάνω 
τακτικής, υπάρχει διακύµανση στις χρονικές περιόδους που τα τέκνα αυτά 
θεωρούνται “εξαρτώµενα πρόσωπα”, από µερικούς µήνες µέχρι και ενάµιση 
χρόνο. 

5.1.4  Παραχώρηση επιδοµάτων, το ύψος των οποίων δεν καθορίζεται στον 
περί ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµο.  Παρατηρήθηκε ότι 
παραχωρούνται διάφορα επιδόµατα πάνω σε µηνιαία βάση, το ύψος των οποίων, 



 

 

καθώς και οι λεπτοµέρειες για την παραχώρηση τους, δεν καθορίζονται στον περί 
∆ηµόσιων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµο, ούτε σε Κανονισµούς, αλλά µόνο σε 
εσωτερικές οδηγίες.  Τα επιδόµατα αυτά αφορούν τροφεία νηπιαγωγείου, 
µεταφορικά έξοδα, ειδική δίαιτα, πανιά για βρέφη και ενήλικες, φροντίδα, καθώς 
επίσης και επιδόµατα σε άπορους εθνοφρουρούς. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ορισµένα επιδόµατα, το ύψος των οποίων είναι πολύ 
χαµηλό, όπως για παράδειγµα το επίδοµα προσωπικής άνεσης που κυµαίνεται 
από ?6 µέχρι ?12 το µήνα, καθορίζονται από τον ίδιο το Νόµο, ενώ άλλα 
επιδόµατα, το ύψος των οποίων είναι πολύ µεγαλύτερο, όπως για παράδειγµα το 
επίδοµα για ειδική φροντίδα ή περιποίηση που είναι µέχρι ?150 το µήνα, 
καθορίζονται µε εσωτερική οδηγία. 

5.2   Μη τήρηση επαρκών στοιχείων στους φακέλους ληπτών δηµόσιου 
βοηθήµατος 

Τα στοιχεία που τηρούνται στους φακέλους παρουσιάζουν αρκετές αδυναµίες και 
ελλείψεις, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος τους.  
Συγκεκριµένα παρατηρήθηκαν τα πιο κάτω: 

(α)  Τρόπος τήρησης των φακέλων.  Η τήρηση των φακέλων είναι πολύ 
πρόχειρη, τα διάφορα έγγραφα δεν τοποθετούνται σωστά στους φακέλους κατά 
ηµεροµηνία και δεν αριθµούνται σε όλες τις περιπτώσεις.  Επίσης, τα φύλλα 
καταχώρισης δεν ενηµερώνονται µε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, οι σηµειώσεις 
των Λειτουργών σ΄ αυτά είναι πολύ πρόχειρες και σε πολλές περιπτώσεις είναι 
δυνανάγνωστες, ενώ δε φαίνεται πάντοτε η ηµεροµηνία επίσκεψης των 
Λειτουργών στους λήπτες δηµόσιου βοηθήµατος. 

(β)  Απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία.  ∆εν υπάρχουν πάντοτε όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου των 
δηµόσιων βοηθηµάτων.  Ενδεικτικά παραδείγµατα αναφέρονται πιο κάτω: 

(i) Αναθεωρητικές εκθέσεις.  Οι αναθεωρητικές εκθέσεις, ΥΚΕ 6(κ), δε 
συµπληρώνονται κάθε χρόνο και κάθε φορά που απαιτείται αναπροσαρµογή 
των δηµόσιων βοηθηµάτων, σε αντίθεση µε το εγχειρίδιο και τις σχετικές 
εγκυκλίους των Υπηρεσιών. 

(ii) Οικονοµικά στοιχεία του αιτητή και των τέκνων του.  Στις πλείστες 
περιπτώσεις δεν υπάρχουν στο φάκελο πιστοποιητικά έρευνας από το 
Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας και τις τράπεζες, για την ύπαρξη 
κινητής ή ακίνητης περιουσίας, ούτε και καταστάσεις µισθοδοσίας του αιτητή 
για εξακρίβωση της οικονοµικής του κατάστασης.  Επίσης δεν υπάρχουν σε 
όλες τις περιπτώσεις αποδείξεις καταβολής ενοικίου και ικανοποιητικά 
στοιχεία, για επιβεβαίωση των πληρωτέων τόκων δανείων για ιδιοκατοίκηση. 

Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν στοιχεία για την οικονοµική κατάσταση των 
παιδιών του αιτητή, για σκοπούς καθορισµού της χρηµατικής συνεισφοράς 
τέκνων άνω των 18 χρόνων για συντήρηση των γονιών τους (άρθρο 12 
(1)(γ)). 

(iii) Συµβόλαιο φροντίδας ληπτών δηµόσιου βοηθήµατος.  Στις περιπτώσεις 
ληπτών δηµόσιου βοηθήµατος που τοποθετούνται σε Στέγες, παρατηρείται 
µεγάλη καθυστέρηση στην ετοιµασία των συµβολαίων, ενώ στις περιπτώσεις 



 

 

όπου ετοιµάστηκαν και τοποθετήθηκαν αντίγραφα στους φακέλους, αυτά δε 
συµπληρώθηκαν κατάλληλα.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα συµβόλαια δε 
φέρουν πάντοτε ηµεροµηνία υπογραφής, δεν υπάρχουν υπογραφές των 
µαρτύρων σε όλες τις περιπτώσεις, ούτε και υπάρχει σφραγίδα του Ιδρύµατος 
στο µέρος όπου υπογράφουν τα συµβαλλόµενα µέρη. 

(iv) Συµπληρωµατικά στοιχεία και πιστοποιητικά.  ∆εν υπάρχουν στους 
φακέλους συµπληρωµατικά στοιχεία και πιστοποιητικά, για στοιχειοθέτηση 
της έκθεσης του Λειτουργού και του υπολογισµού του ύψους του δηµόσιου 
βοηθήµατος, όπως για παράδειγµα αντίγραφο του ∆ιατάγµατος Συντήρησης 
της συζύγου ή και τέκνων, βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για την ακριβή ηµεροµηνία συνταξιοδότησης του λήπτη, 
επιβεβαίωση της µισθοδοσίας του, ενοικιαστήρια έγγραφα κλπ.  Επίσης, στις 
πλείστες περιπτώσεις δεν υπάρχουν στους φακέλους οι σχετικές αποδείξεις 
αγορών για δαπάνες που αφορούν ειδικές ανάγκες που δεν είναι 
επαναλαµβανόµενες και για τις οποίες παραχωρήθηκαν εφάπαξ χορηγήµατα, 
σε αντίθεση µε τις υφιστάµενες γραπτές οδηγίες, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο 
των Υπηρεσιών. 

5.3  Εσωτερικός έλεγχος 

Παρουσιάζονται αδυναµίες στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που καλύπτει τον 
έλεγχο και την επαλήθευση των στοιχείων και άλλων πληροφοριών που 
αποστέλλονται στο Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής της ∆ηµοκρατίας για 
ενηµέρωση του αρχείου των ληπτών δηµόσιου βοηθήµατος, µε αποτέλεσµα να 
µην εξασκείται ικανοποιητικός έλεγχος από τους άµεσα ενδιαφερόµενους, όπως το 
Λογιστήριο, τους Λειτουργούς Ευηµερίας και τους Επόπτες. 

Συγκεκριµένα, βάσει του εγχειριδίου, το Λογιστήριο θα πρέπει κάθε µήνα µετά την 
παραλαβή των µηχανογραφηµένων καταστάσεων να ελέγχει κατά πόσο όλες οι 
νέες περιπτώσεις ή αλλαγές στα δεδοµένα ληπτών ή οι οδηγίες για αναστολή 
πληρωµών έχουν ληφθεί υπόψη στους καταλόγους του µήνα και να προβεί στην 
επαλήθευση των αριθµητικών και άλλων διορθώσεων που έχουν γίνει.  Οι 
Λειτουργοί Ευηµερίας µε τη σειρά τους οφείλουν να επαληθεύσουν τους 
µηχανογραφηµένους καταλόγους µε το δικό τους µητρώο για όλες τις προσθήκες, 
αφαιρέσεις ή αλλαγές που αφορούν περιπτώσεις νέων ή υφιστάµενων ληπτών. 

Ο Επόπτης θα πρέπει τουλάχιστο κάθε τρεις µήνες να αντιπαραβάλλει το 
τελευταίο µητρώο επιταγών µε τους φακέλους που χειρίζονται οι Λειτουργοί 
Ευηµερίας σε κάθε περιοχή, για σκοπούς επαλήθευσης των διαφόρων δεδοµένων. 

Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η πρόληψη υπερπληρωµών, η αποφυγή 
λαθών και διαφορών στην παροχή δηµόσιων βοηθηµάτων και γενικά η 
διευκόλυνση στην οµαλή λειτουργία των Υπηρεσιών. 

Η µη ικανοποιητική παρακολούθηση και έλεγχος των φακέλων δηµόσιου 
βοηθήµατος και η επαλήθευση των µηχανογραφηµένων καταστάσεων από το 
Λογιστήριο, τους Λειτουργούς Ευηµερίας και τους Επόπτες έχει ως αποτέλεσµα 
την καταβολή λανθασµένων ποσών δηµόσιου βοηθήµατος και στις πλείστες αυτές 
περιπτώσεις τη δηµιουργία υπερπληρωµών. 

∆ιαπιστώθηκαν περιπτώσεις όπου, ενώ οι προσωπικοί φάκελοι ληπτών δηµόσιου 
βοηθήµατος ενηµερώθηκαν µε αλλαγές στα προσωπικά ή οικονοµικά δεδοµένα 



 

 

τους, οι αλλαγές αυτές δε λήφθηκαν υπόψη από τους Λειτουργούς, πράγµα που 
είχε ως αποτέλεσµα τη συνέχιση παροχής δηµόσιου βοηθήµατος σε περιπτώσεις 
θανάτου ληπτών και τη µη τροποποίηση του ύψους του δηµόσιου βοηθήµατος σε 
περιπτώσεις αυξοµείωσης των εισοδηµάτων τους. 

5.4   Καθυστέρηση στην εξέταση αιτήσεων για παροχή δηµόσιου 
βοηθήµατος 

∆ιαπιστώθηκε µεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων που 
υποβάλλονται για παροχή δηµόσιου βοηθήµατος, ενώ ένας µεγάλος αριθµός 
αιτήσεων που υποβλήθηκαν εκκρεµούν για εξέταση στο τέλος κάθε έτους. 

Συγκεκριµένα, από τις 6411 αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 1996 
σε όλα τα Επαρχιακά Γραφεία, εκκρεµούσαν στο τέλος του έτους 1665 αιτήσεις ή 
ποσοστό 26%, ενώ από τις 6586 αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
1997 εκκρεµούσαν στο τέλος του έτους 1608 αιτήσεις ή ποσοστό 24%.  Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι στο Επαρχιακό Γραφείο Ευηµερίας Λευκωσίας παραλήφθηκαν 1696 
και 1762 αιτήσεις κατά τα έτη 1996 και 1997, αντίστοιχα, που αντιπροσωπεύουν το 
26% και 27% του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν παγκύπρια και 
εκκρεµούσαν στις 31.12.96 και 31.12.97, και 750 και 685 αιτήσεις για εξέταση ή 
45% και 43% του συνόλου των αιτήσεων που εκκρεµούσαν παγκύπρια. 

Στο Επαρχιακό Γραφείο Ευηµερίας Λεµεσού οι αιτήσεις που παραλήφθηκαν ήταν 
2378 και 2356 ή ποσοστό 37% και 36% του συνόλου των αιτήσεων παγκύπρια, 
από τις οποίες 635 και 543 ή ποσοστό 38% και 34% εκκρεµούσαν στις 31.12.96 
και 31.12.97, αντίστοιχα. 

Ιδιαίτερο πρόβληµα καθυστέρησης στην εξέταση αιτήσεων παρουσιάστηκε στο 
Επαρχιακό Γραφείο Ευηµερίας Λευκωσίας κατά το 1996, όπου διαπιστώθηκε ότι, 
από τις αιτήσεις που παραλήφθηκαν και εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια του 1996, 
µόνο το 56% των αιτήσεων εξετάστηκαν µέσα σε περίοδο 3 µηνών, ενώ στα 
υπόλοιπα Επαρχιακά Γραφεία το αντίστοιχο ποσοστό εξέτασης ήταν πολύ 
µεγαλύτερο και κυµαινόταν από 87% µέχρι 99%.  Αξίζει να τονιστεί ότι κατά το 
1997 σηµειώθηκε σηµαντική βελτίωση στο Επαρχιακό Γραφείο Ευηµερίας 
Λευκωσίας, όπου το ποσοστό εξέτασης αυξήθηκε στο 79%.  

Σε αρκετές περιπτώσεις, λόγω της µεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται στην 
εξέταση των αιτήσεων, η χρέωση του δηµόσιου βοηθήµατος που εγκρίνεται και 
καταβάλλεται αναδροµικά επιβαρύνει τον Προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους, 
παρόλο που η δαπάνη αφορά το προηγούµενο έτος. 

Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, το χρόνο 
εξέτασης των αιτήσεων και τις εκκρεµείς αιτήσεις κατά Επαρχία για τα έτη 1996 και 
1997 φαίνονται στα Παραρτήµατα Α-Η. 

5.5  Επίβλεψη ατόµων που λαµβάνουν δηµόσιο βοήθηµα 

Παρατηρήθηκε ότι δεν ακολουθούνται οι οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο 
και άλλες εσωτερικές εγκυκλίους των Υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις οποίες οι 
Λειτουργοί οφείλουν να έρθουν σε προσωπική επαφή µε τους λήπτες δηµόσιου 
βοηθήµατος, τουλάχιστο µια φορά το χρόνο, σε περίπτωση βέβαια που δεν 
υπάρχουν κοινωνικά προβλήµατα. 



 

 

Λόγω µη συστηµατικής παρακολούθησης και επίβλεψης των ληπτών δηµόσιου 
βοηθήµατος, υπάρχει ο κίνδυνος, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν αλλαγές στα 
οικονοµικά και άλλα δεδοµένα του λήπτη, αυτές να µη λαµβάνονται έγκαιρα 
υπόψη και να καταβάλλονται λανθασµένα ποσά, τα οποία στις πλείστες 
περιπτώσεις να καταλήγουν σε υπερπληρωµές, η ανάκτηση των οποίων όχι µόνο 
καθίσταται δύσκολη και δηµιουργεί επιπρόσθετο φόρτο εργασίας, αλλά, πολλές 
φορές, να είναι αδύνατη, µε αποτέλεσµα τη διαγραφή τους. 

5.6  Μη επίβλεψη ορισµένων περιπτώσεων 

Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών των Υπηρεσιών για εξοικονόµηση του 
χρόνου των Λειτουργών και απάµβλυνση του φόρτου εργασίας, εκδόθηκε στις 
12.9.96 εγκύκλιος σε όλους τους Επαρχιακούς Λειτουργούς, για µη επίβλεψη των 
περιπτώσεων όπου το πρόβληµα είναι µόνο οικονοµικό, υπάρχει σταθερότητα στις 
συνθήκες διαβίωσης, χωρίς να προβλέπεται αλλαγή, και υπάρχει υποστήριξη από 
το οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον, ή υπάρχει δυνατότητα αυτοµέριµνας. 

Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι οι φάκελοι ληπτών που δε θα επιβλέπονται θα 
φυλάγονται στο Γραφείο του υπεύθυνου για κάθε περίπτωση Λειτουργού, ο οποίος 
θα έχει και την ευθύνη έκτακτης εξυπηρέτησης τους, όταν χρειαστεί.  Επίσης, για 
κάθε ενέργεια που θα χρειαστεί να γίνει, θα συµπληρώνεται ειδικό έντυπο, για 
σκοπούς συλλογής στοιχείων για αξιολόγηση της τακτικής αυτής. 

Οι περιπτώσεις που δεν επιβλέπονται µε βάση την εν λόγω εγκύκλιο είναι, κατά 
Επαρχία, ως ακολούθως: 
 

 
Επαρχία 

 Αριθµός 
περιπτώσεων 

Λευκωσίας  806 

Λεµεσού  1.834 

Λάρνακας  200 

Πάφου  277 

(Μόρφου)/Ευρύχου  212 

Αµµοχώστου  140 

Σύνολο  3.469 
 

Στις 7.11.97 ο Κλάδος Υπαλλήλων των Υπηρεσιών, σε συνεννόηση µε την 
ΠΑ.ΣΥ.∆.Υ., εξήγγειλε την εφαρµογή σειράς µέτρων για αντιµετώπιση του 
προβλήµατος του φόρτου εργασίας του προσωπικού.  Μεταξύ των µέτρων που 
λήφθηκαν ήταν και η µη παρακολούθηση και ο παραµερισµός όλων των 
περιπτώσεων δηµόσιου βοηθήµατος µέχρι ?50, που δε συνεπάγονται παροχή 
φροντίδας. 

Με βάση τα µέτρα που λήφθηκαν, παραµερίστηκαν παγκύπρια συνολικά 4.459 
φάκελοι δηµόσιου βοηθήµατος, ως ακολούθως: 

 



 

 

 
 

Επαρχία 
 Αριθµός 

 φακέλων   

Λευκωσίας  1.354 

Λεµεσού  2.205 

Λάρνακας  548 

Πάφου  184 

(Μόρφου)/Ευρύχου  - 

Αµµοχώστου  168 

Σύνολο  4.459 
 

Κατά τη γνώµη µου, τα µέτρα που εφάρµοσαν τόσο η ∆ιεύθυνση όσο και η 
Συντεχνία, παραµερίζοντας και παραβλέποντας τόσες χιλιάδες περιπτώσεις 
δηµόσιων βοηθηµάτων, εγκυµονούν σοβαρούς κινδύνους που πιθανόν να 
οδηγήσουν σε επικίνδυνες και απρόβλεπτες καταστάσεις, στη δηµιουργία 
υπερπληρωµών ή άλλων λαθών και γενικά δε συµβάλλουν στην οµαλή λειτουργία 
των Υπηρεσιών. 

5.7   Ιατρικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για σκοπούς παροχής δηµόσιου 
βοηθήµατος 

Παρατηρήθηκε ότι δε γίνεται σωστή παρακολούθηση των ιατρικών πιστοποιητικών 
που υποβάλλονται για σκοπούς παροχής δηµόσιου βοηθήµατος.  Συγκεκριµένα, 
όταν απαιτούνται ιατρικά πιστοποιητικά για την έγκριση των ειδικών επιδοµάτων 
αναπηρίας, αυτά δεν παρακολουθούνται, µε αποτέλεσµα να συνεχίζεται η παροχή 
δηµόσιου βοηθήµατος και πέρα από την καθορισµένη περίοδο έγκρισης, χωρίς να 
έχει προσκοµιστεί νέο ιατρικό πιστοποιητικό.  Χαρακτηριστικά αναφέρεται η 
περίπτωση λήπτη του οποίου η έγκριση παροχής δηµόσιου βοηθήµατος έληξε 
από τον Ιούλιο του 1993 και το δηµόσιο βοήθηµα εξακολουθεί ακόµη να 
καταβάλλεται.  Επίσης παρατηρήθηκαν περιπτώσεις στις οποίες ιατρικά 
πιστοποιητικά ανικανότητας για εργασία έληξαν και δεν ανανεώθηκαν, αλλά 
συνεχίστηκε η παροχή δηµόσιου βοηθήµατος για περίοδο πέρα από 3 έτη από την 
ηµεροµηνία λήξης των ιατρικών πιστοποιητικών. 

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν περιπτώσεις ληπτών δηµόσιου βοηθήµατος, οι οποίοι, 
µε τη συνεχή προσκόµιση εξαµηνιαίων ή ετήσιων ιατρικών πιστοποιητικών για 
ανικανότητα προς εργασία, συνεχίζουν να λαµβάνουν δηµόσιο βοήθηµα για πολλά 
χρόνια, χωρίς να γίνεται διερεύνηση και αξιολόγηση των στοιχείων που 
αναφέρονται στα πιστοποιητικά.  Ενδεικτική είναι η περίπτωση λήπτριας, της 
οποίας ο σύζυγος για 4 και πλέον χρόνια προσκόµιζε ιατρικά πιστοποιητικά 
ανικανότητας προς εργασία, λόγω ψυχολογικών προβληµάτων, ενώ αυτός 
απασχολείτο πλήρως κατά την περίοδο αυτή και µάλιστα σε δύο εργασίες, χωρίς 
να το αναφέρει, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί υπερπληρωµή ύψους πέρα από 
?11.000. 

 



 

 

5.8  Συνταξιοδότηση δικαιούχων δηµόσιου βοηθήµατος 

Λόγω µη ικανοποιητικού ελέγχου αλλά και της ανεπαρκούς παρακολούθησης των 
φακέλων, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου λήπτες δηµόσιου βοηθήµατος 
συνταξιοδοτήθηκαν, χωρίς αυτό να περιέλθει στην αντίληψη των Υπηρεσιών, µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται συχνά υπερπληρωµές. 

Επίσης φαίνεται να µη γίνεται συστηµατική χρήση των διαφόρων 
µηχανογραφηµένων καταστάσεων που εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποστέλλονται στις Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευηµερίας, στις οποίες φαίνονται οι διάφορες πληρωµές σύνταξης, 
όπως γήρατος, χηρείας, ανικανότητας και αναπηρίας.  Παρατηρήθηκε επίσης ότι 
κατά τον υπολογισµό των υπερπληρωµών δηµόσιου βοηθήµατος, που 
προέκυψαν λόγω συνταξιοδότησης των ληπτών, λαµβάνεται ως ηµεροµηνία 
συνταξιοδότησης η ηµεροµηνία κατά την οποία η σύνταξη συµπεριλήφθηκε στους 
µηχανογραφηµένους καταλόγους του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άρχισε 
η καταβολή της, και όχι η ηµεροµηνία κατά την οποία κατέστη ο λήπτης 
δικαιούχος.  Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα αναδροµικά που καταβάλλονται για τη 
σύνταξη την οποία λαµβάνει ο λήπτης και αφορούν την πιο πάνω περίοδο και η 
οποία πιθανόν, σε µερικές περιπτώσεις, να ξεπερνά τους 6 µήνες, δε λαµβάνονται 
καθόλου υπόψη για σκοπούς υπολογισµού της υπερπληρωµής. 

Ενδεικτικά αναφέρεται περίπτωση λήπτη ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε από το 
Σεπτέµβριο του 1996 και η ηµεροµηνία έναρξης υπολογισµού της υπερπληρωµής 
άρχισε από τον Αύγουστο του 1997, ενώ έπαιρνε σύνταξη και δηµόσιο βοήθηµα 
για 11 µήνες, χωρίς αυτό να ληφθεί υπόψη στον υπολογισµό της υπερπληρωµής. 

5.9  ∆ιερεύνηση και αξιοποίηση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 

Παρατηρήθηκε ότι, στις πλείστες περιπτώσεις δηµόσιων βοηθηµάτων, δεν έχει 
γίνει κατάλληλη έρευνα στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας ή στις 
τράπεζες, για να εξακριβωθεί κατά πόσο οι αιτητές κατέχουν κινητή ή ακίνητη 
περιουσία, µε αποτέλεσµα να παρέχονται δηµόσια βοηθήµατα σε µη δικαιούχα 
άτοµα.  Σύµφωνα µε το άρθρο 3(2)(στ), δηµόσιο βοήθηµα δεν παρέχεται,  αν ο 
αιτητής, εκτός από την οικία του, κατέχει κινητή ή ακίνητη περιουσία, την οποία, αν 
εκµεταλλευόταν, θα µπορούσε να αυξήσει το εισόδηµα του.  Επίσης, µε βάση το 
άρθρο 17, αποτελεί υποχρέωση του ∆ιευθυντή να διερευνά την 
κοινωνικοοικονοµική κατάσταση κάθε αιτητή, για την παροχή δηµόσιου 
βοηθήµατος. 

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν περιπτώσεις παροχής δηµόσιου βοηθήµατος σε 
άτοµα που δεν ήταν δικαιούχα, εφόσο αυτά κατείχαν σηµαντική περιουσία, η οποία 
όµως εντοπίστηκε εκ των υστέρων, κατόπι έρευνας στο Τµήµα Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας, οπόταν και διακόπηκε το δηµόσιο βοήθηµα και υπολογίστηκε 
υπερπληρωµή.  Επίσης σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε ότι λήπτες 
δηµόσιου βοηθήµατος κατείχαν ακίνητη περιουσία, η οποία θα µπορούσε να 
αναπτυχθεί ή εκµεταλλευτεί κατάλληλα, χωρίς όµως τούτο να έχει γίνει.  Σε µερικές 
άλλες περιπτώσεις οι ίδιες οι Υπηρεσίες προέβηκαν σε κάποιες προσπάθειες για 
αξιοποίηση της περιουσίας αυτής, χωρίς όµως κανένα αποτέλεσµα και η παροχή 
του δηµόσιου βοηθήµατος συνεχίστηκε. 



 

 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση αιτητή ο οποίος δήλωσε στην αίτηση του µόνο 
µέρος της ακίνητης του περιουσίας και στον οποίο παραχωρήθηκε δηµόσιο 
βοήθηµα, χωρίς να διερευνηθούν τα περιουσιακά του στοιχεία.  Μετά από οκτώ 
χρόνια, που έγινε έρευνα στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, 
διαπιστώθηκε ότι πήρε δηµόσιο βοήθηµα για συνολική περίοδο περίπου 9 
χρόνων, όµως υπολογίστηκε υπερπληρωµή µόνο για περίοδο 4 χρόνων και 3 
µηνών, ύψους ?2.452. 

Επίσης χαρακτηριστική είναι η περίπτωση συζύγου λήπτριας δηµόσιου 
βοηθήµατος που κατείχε περιουσία αγοραίας αξίας περίπου ?450.000, η οποία δε 
δηλώθηκε και αποκαλύφθηκε µετά από έρευνα στο Τµήµα Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας, κατόπι πληροφοριών. 

5.10  Υπερπληρωµές δηµόσιου βοηθήµατος 
Στις 31.12.96 και 31.12.97 εκκρεµούσε η είσπραξη των πιο κάτω ποσών, τα οποία 
λανθασµένα καταβλήθηκαν σε διάφορα άτοµα. 
 

  31 ∆εκεµβρίου 1996  31 ∆εκεµβρίου 1997 
 

Επαρχία 
 Αριθµός 
περιπτώσεων 

  
Ποσό 

 Αριθµός 
περιπτώσεων 

  
Ποσό 

    ?    ? 
Λευκωσίας  45  26.783  69  32.566 

Λεµεσού  90  90.317  80  84.021 

Λάρνακας  54  75.670  48  63.247 

Πάφου  7  5.108  10  9.370 

(Μόρφου)/Ευρύχου  3  1.727  6  3.032 

Αµµοχώστου  5  501  7  2.727 

Σύνολο  204  200.106  220  194.963 

 

5.10.1  Κύριοι λόγοι της δηµιουργίας υπερπληρωµών.  Από τον έλεγχο 
διαπιστώθηκε ότι οι υπερπληρωµές δηµιουργούνται κυρίως για τους πιο κάτω 
λόγους: 

(α)  Συνταξιοδότηση ληπτών.  Ορισµένα άτοµα, λήπτες δηµόσιου βοηθήµατος, 
λαµβάνουν παράλληλα σύνταξη από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χωρίς 
τούτο να λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό του ύψους του δηµόσιου 
βοηθήµατος. 

(β)  Παροχή δηµόσιου βοηθήµατος σε µη δικαιούχα άτοµα λόγω κινητής ή 
ακίνητης περιουσίας που κατέχουν.  Παρέχεται δηµόσιο βοήθηµα σε άτοµα τα 
οποία κατέχουν κινητή ή ακίνητη περιουσία και τα οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 
3(2)(στ) του περί ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµου, είναι µη 
δικαιούχα άτοµα. 



 

 

(γ)  Μη αξιοποίηση των προσωπικών στοιχείων των ληπτών και ανεπαρκής 
εσωτερικός έλεγχος.  Σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ υπάρχουν στους φακέλους 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τους λήπτες δηµόσιου βοηθήµατος, δε 
γίνεται η κατάλληλη και έγκαιρη επεξεργασία και αξιοποίηση των στοιχείων αυτών 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης, αναθεώρησης, έγκρισης, παροχής και 
παρακολούθησης των δηµόσιων βοηθηµάτων, όπως π.χ. η επικείµενη παροχή 
σύνταξης γήρατος ή κοινωνικής σύνταξης, ο θάνατος λήπτη ή συζύγου, που 
συνεπάγεται αίτηση για σύνταξη χηρείας, ιατρικά πιστοποιητικά λόγω σοβαρής 
ασθένειας ή αναπηρίας, που συνεπάγεται αίτηση για σύνταξη ανικανότητας ή 
αναπηρίας, καθώς και άλλες πληροφορίες, όπως ενηλικίωση τέκνων, εισοδήµατα 
συζύγου, εισοδήµατα από περιουσία, επίδοµα ενοικίου και άλλα. 

5.10.2  Υπερπληρωµές που δε διεκδικούνται.  Οι Υπηρεσίες αποφεύγουν τη 
διεκδίκηση των πιο κάτω υπερπληρωµών: 

(α)  ΄Ολων των περιπτώσεων ληπτών δηµόσιου βοηθήµατος που 
συνταξιοδοτήθηκαν, στις οποίες κατά τον υπολογισµό της υπερπληρωµής δε 
λήφθηκαν υπόψη τα αναδροµικά τα οποία επωφελήθηκε ο λήπτης από τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφορούν την περίοδο από την έναρξη της 
συνταξιοδότησης του µέχρι την ηµέρα που συµπεριλήφθηκε στους µηνιαίους 
καταλόγους των συντάξεων. 

(β)  Των περιπτώσεων κατά τις οποίες η υπερπληρωµή δεν υπολογίστηκε για 
ολόκληρη την περίοδο για την οποία έγινε, χωρίς να δίνονται οποιεσδήποτε 
εξηγήσεις. 

Επίσης, σε ορισµένες περιπτώσεις, από αβλεψία αγνοήθηκε κάποια χρονική 
περίοδος κατά τον υπολογισµό των υπερπληρωµών και, όταν εντοπίστηκε από 
την Υπηρεσία µου, ενσωµατώθηκε στο ποσό της υπερπληρωµής που 
υπολογίστηκε αρχικά από τις Υπηρεσίες. 

5.10.3  Πρόληψη και παρακολούθηση των υπερπληρωµών.  Παρατηρήθηκε 
ότι οι Υπηρεσίες δεν προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για αποφυγή 
δηµιουργίας νέων υπερπληρωµών, σε αντίθεση µε τις πρόνοιες εγκυκλίων των 
Υπηρεσιών.  Επίσης παρατηρήθηκε ότι δεν παρακολουθείται η είσπραξη των 
υπερπληρωµών και δε γίνονται πάντοτε οι αναγκαίες προς τούτο ενέργειες, µε 
αποτέλεσµα να εκκρεµούν µεγάλα ποσά υπερπληρωµών για µεγάλα χρονικά 
διαστήµατα.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι το άρθρο 13 του περί ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων 
και Υπηρεσιών Νόµου παρέχει το δικαίωµα στο ∆ιευθυντή να ζητήσει την 
επιστροφή οποιουδήποτε ποσού δηµόσιου βοηθήµατος που παραχωρήθηκε σε 
κάποιο άτοµο, ως συνέπεια παραλείψεων ή παρατυπιών κατά την αίτηση του, ή 
λόγω της µεταβίβασης ή εκχώρησης κινητής ή ακίνητης του περιουσίας σε άλλα 
άτοµα.  Επίσης στις σχετικές εγκυκλίους και γραπτές οδηγίες καθορίζεται η 
διαδικασία παρακολούθησης και ανάκτησης των υπερπληρωµών, η οποία όµως 
δεν ακολουθείται πιστά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου διακόπηκε η παροχή του 
δηµόσιου βοηθήµατος.  Ενδεικτικά παραδείγµατα αναφέρονται πιο κάτω: 

(α)  Υπερπληρωµή ύψους ?2.737, η οποία εντοπίστηκε το Μάιο του 1994 και το 
δηµόσιο βοήθηµα διακόπηκε από 1.5.94, παρουσιάζει σήµερα χρεωστικό 
υπόλοιπο ύψους ?2.377, µε τελευταία είσπραξη την 1.11.96. 



 

 

(β)  Λήπτης δηµόσιου βοηθήµατος υπερπληρώθηκε ποσό ύψους ?11.429, ενώ ο 
αρχικός υπολογισµός των Υπηρεσιών ήταν ?9.009.  Η υπερπληρωµή που 
αφορούσε την περίοδο 1.1.92-31.12.95 εντοπίστηκε από τις Υπηρεσίες τον 
Ιανουάριο του 1996.  Ο υπολογισµός της υπερπληρωµής έγινε το Μάρτιο του 
1996, η καταχώριση όµως στο µητρώο υπερπληρωµών έγινε στις 30.12.97.  Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι, όχι µόνο δεν έγιναν οποιεσδήποτε ενέργειες από τις Υπηρεσίες 
µέχρι σήµερα για ανάκτηση της υπερπληρωµής, αλλά ούτε και ειδοποιήθηκε 
γραπτώς ο πρώην λήπτης για να επιστρέψει το οφειλόµενο ποσό, σε αντίθεση µε 
τις γραπτές οδηγίες των Υπηρεσιών. 

5.10.4  Μητρώο υπερπληρωµών.  Παρατηρήθηκε ότι το µητρώο 
υπερπληρωµών δηµόσιου βοηθήµατος, στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι 
υπερπληρωµές, στις πλείστες περιπτώσεις δεν ενηµερώνεται κατάλληλα, δεν 
παρακολουθείται σωστά και δε γίνεται ο σχετικός έλεγχος βάσει των προσωπικών 
φακέλων και των καταστάσεων πληρωµών.  Συγκεκριµένα εντοπίστηκαν σε 
αρκετές περιπτώσεις σβησίµατα, ή και καταχωρίσεις µε µολύβι, και γενικά πολύ 
πρόχειρες εγγραφές.  Επίσης η ενηµέρωση του µητρώου δε γίνεται σε όλες τις 
Επαρχίες από το Λογιστήριο.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε µερικές περιπτώσεις το εν 
λόγω µητρώο, αντί να ενηµερώνεται µε τις εισπράξεις ή αποκοπές που γίνονται 
κάθε µήνα, ενηµερώνεται για µια πολύ µεγαλύτερη χρονική περίοδο, είτε εκ των 
προτέρων είτε εκ των υστέρων, µε αποτέλεσµα να µη δίνει ανά πάσα στιγµή µια 
σωστή εικόνα. 

5.11  Απώλεια φακέλων δηµόσιου βοηθήµατος 

Λόγω του µη ορθού τρόπου τήρησης, φύλαξης και παρακολούθησης των φακέλων 
δηµόσιου βοηθήµατος και λόγω άλλων αντικειµενικών δυσκολιών και αδυναµιών 
στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, ένας ορισµένος αριθµός φακέλων που 
ζητήθηκαν για έλεγχο δεν κατέστη δυνατό να εξευρεθούν και να παρουσιαστούν 
κατά τη διάρκεια του ελέγχου, παρά το γεγονός ότι ζητήθηκαν κατ΄ επανάληψη.  
Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε ότι µερικοί φάκελοι δεν εντοπίζονται, παρά τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται για ανεύρεση τους, γι΄ αυτό και οι Υπηρεσίες 
αναγκάζονται στις περιπτώσεις αυτές να δηµιουργήσουν νέους φακέλους.  Από το 
δειγµατοληπτικό έλεγχο που έγινε, εντοπίστηκε περίπτωση κατά την οποία 
καταβάλλεται δηµόσιο βοήθηµα από το 1990 σε λήπτη του οποίου ο φάκελος έχει 
χαθεί.  Λόγω της απώλειας του φακέλου, η περίπτωση αυτή όχι µόνο δεν 
παρακολουθείτο για αρκετά χρόνια από τις Υπηρεσίες, αλλά ούτε και έχει γίνει 
οποιαδήποτε αναθεώρηση του δηµόσιου βοηθήµατος, εκτός από τις αυτόµατες 
αναπροσαρµογές που γίνονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  Μετά τον 
εντοπισµό της απώλειας αυτής από την Υπηρεσία µου, οι Υπηρεσίες 
δηµιούργησαν νέο φάκελο, διεξάγοντας ταυτόχρονα και έρευνα.  Από τον έλεγχο 
του εν λόγω φακέλου διαπιστώθηκε ότι, για την περίοδο από το 1990 µέχρι 
σήµερα, δηµιουργήθηκε υπερπληρωµή δηµόσιου βοηθήµατος ύψους περίπου 
?3.500. 

 5.12  Παραχώρηση έκτακτου πασχαλινού και χριστουγεννιάτικου δώρου 
στους βοηθουµένους από το Ταµείο Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων 
και Παθόντων 

Παρατηρήθηκε ότι η τακτική των Υπηρεσιών να παραχωρούν ολόκληρο το έκτακτο 
πασχαλινό και χριστουγεννιάτικο δώρο, που εγκρίνει το Υπουργικό Συµβούλιο 
στους λήπτες δηµόσιου βοηθήµατος, δεν καλύπτεται από τη σχετική έγκριση.   



 

 

Συγκεκριµένα, όλοι οι λήπτες δηµόσιου βοηθήµατος, που βρίσκονται στον 
κατάλογο ληπτών του Μαρτίου και ∆εκεµβρίου, λαµβάνουν ολόκληρο το ποσό του 
πασχαλινού και χριστουγεννιάτικου δώρου, αντίστοιχα, και όχι αναλογία σύµφωνα 
µε την περίοδο κατά την οποία ήταν λήπτες.  Για παράδειγµα, ένας λήπτης ο 
οποίος καθίσταται δικαιούχος το ∆εκέµβριο θα πάρει το ίδιο χριστουγεννιάτικο 
δώρο µε εκείνο που λαµβάνει δηµόσιο βοήθηµα για χρόνια. 

Αν πρόθεση του Υπουργικού Συµβουλίου είναι να παραχωρείται ολόκληρο το 
δώρο, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία κατά την οποία οι λήπτες δηµόσιου 
βοηθήµατος καθίστανται δικαιούχοι, τότε, κατά τη γνώµη µου, θα πρέπει να γίνεται 
γραπτή αναφορά στις σχετικές αποφάσεις. 

5.13  Εφαρµογή Μελέτης Οργάνωσης και Μεθόδων (Ο & Μ) 

Η σχετική µελέτη που ετοιµάστηκε το 1992 από την Υπηρεσία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Προσωπικού για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας και εφαρµόστηκε 
δοκιµαστικά στο Επαρχιακό Γραφείο Ευηµερίας Λευκωσίας, στο τέλος του 1994, 
αξιολογήθηκε ως γενικά επιτυχής, παρά τις κάποιες δυσκολίες και προβλήµατα 
που παρουσιάστηκαν σε ορισµένους τοµείς, και αποφασίστηκε τελικά όπως 
εφαρµοστεί και στα υπόλοιπα Επαρχιακά Γραφεία.  Λόγω όµως διάφορων 
προβληµάτων που προέκυψαν, περιλαµβανοµένων και συντεχνιακών διαφορών, 
δεν εφαρµόστηκε ακόµη. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη µελέτη αναφέρεται, µεταξύ άλλων, ότι η εφαρµογή των 
εισηγήσεων θα οριοθετήσει την αναπτυξιακή πορεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευηµερίας κατά την επόµενη πενταετία.  Επισηµαίνεται επίσης ότι δεν αναµένεται 
να υλοποιηθούν όλες οι εισηγήσεις άµεσα, αλλά ελπίζεται να αποτελέσουν τη 
βάση στην προσπάθεια για αναβάθµιση των Υπηρεσιών στην επόµενη πενταετία.  
Ως γνωστό, η επόµενη πενταετία έληξε στις 31.12.97 και οι εισηγήσεις της µελέτης 
δεν έχουν ακόµη εφαρµοστεί.  Γι΄ αυτό θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο η 
συνεχιζόµενη προσπάθεια για εφαρµογή της µελλοντικά θα αποφέρει τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα ή κατά πόσο θα πρέπει να γίνει νέα µελέτη, η οποία 
να βασίζεται στα σηµερινά δεδοµένα. 

5.14  Υφιστάµενο σύστηµα µηχανογράφησης 

Με τη χρήση προγραµµάτων µηχανογράφησης και µε βάση την υφιστάµενη 
νοµοθεσία και Κανονισµούς, έγινε επεξεργασία του συνόλου των στοιχείων που 
αφορούν δηµόσια βοηθήµατα και τηρούνταν από το Τµήµα Υπηρεσιών 
Πληροφορικής στις 31.10.97 και εντοπίστηκαν αρκετές περιπτώσεις δηµόσιων 
βοηθηµάτων οι οποίες φαίνεται να είχαν διάφορα λάθη και διαφορές.  Ετοιµάστηκε 
αναλυτική κατάσταση για όλες αυτές τις περιπτώσεις, που παρουσιάζεται ως 
Παράρτηµα Θ.  Μετά από δειγµατοληπτικό έλεγχο των προσωπικών φακέλων των 
περιπτώσεων αυτών, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α)  Βοήθηµα ενοικίου 

(i) Κατάσταση βοηθήµατος ενοικίου σε άτοµα τα οποία διαµένουν σε 
ιδιόκτητη κατοικία.  Σε λήπτες δηµόσιου βοηθήµατος που διαµένουν σε 
ιδιόκτητη κατοικία καταβάλλεται βοήθηµα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, το 
οποίο αντιπροσωπεύει επιδότηση τόκων ενυπόθηκων δανείων για ανέγερση 
της κατοικίας και όχι ενοίκιο.  Στο µηχανογραφηµένο σύστηµα όµως 
παρουσιάζονται κάτω από τη στήλη του ενοικίου, επειδή αυτό δεν προβλέπει 



 

 

την καταχώριση της επιδότησης των τόκων αυτών σε ξεχωριστό πεδίο, 
παρόλο που υπάρχουν διαθέσιµα κενά πεδία.  Εξαίρεση στα πιο πάνω 
αποτελεί το Επαρχιακό Γραφείο Ευηµερίας Πάφου, όπου το βοήθηµα για 
τόκους καταχωρίζεται σε ξεχωριστό πεδίο, κάτω όµως από τον τίτλο “΄Αλλα 
βοηθήµατα”. 

(ii) Βοήθηµα ενοικίου που υπερβαίνει το ένα δεύτερο του ύψους του 
βασικού επιδόµατος.  Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, το βοήθηµα ενοικίου δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το ένα δεύτερο του βασικού επιδόµατος, αλλά, σε 
εξαιρετικές όµως περιπτώσεις, και για περίοδο που δε θα υπερβαίνει τους 
δώδεκα συνεχείς µήνες, ο ∆ιευθυντής έχει εξουσία να εγκρίνει την καταβολή 
µεγαλύτερου ποσού, µέχρι και ολόκληρο το ποσό του ενοικίου.  Κατά τον 
έλεγχο εντοπίστηκαν περιπτώσεις παροχής βοηθήµατος ενοικίου πάνω από 
το ένα δεύτερο του βασικού επιδόµατος, για περίοδο όµως που ξεπερνούσε 
τους 12 µήνες. 

 Επίσης εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου, κατά τον υπολογισµό του 
βοηθήµατος ενοικίου, λήφθηκε, ως βασικό επίδοµα του εξαρτώµενου τέκνου 
που υπηρετεί στην Εθνική Φρουρά, ολόκληρο το ποσό, αντί το ένα τρίτο που 
προβλέπει ο Νόµος, µε αποτέλεσµα να φαίνεται αυξηµένο το βασικό επίδοµα 
και, ως επακόλουθο, το βοήθηµα ενοικίου να υπερβαίνει το ένα δεύτερο του 
βασικού. 

(β)  ∆ιαφορές στο ύψος του βοηθήµατος για βασικές ανάγκες.  Με την 
αναθεώρηση του ύψους του βοηθήµατος για τις βασικές ανάγκες κάθε χρόνο, το 
σύστηµα, µέσω ειδικού προγράµµατος, τροποποιεί αυτόµατα το ποσό το οποίο 
παρέχεται σε δικαιούχους, ανάλογα µε τον αριθµό των εξαρτωµένων τους.  
∆ιαπιστώθηκε ότι η έγκριση από τη Βουλή των Κανονισµών για αναθεώρηση του 
ύψους του βοηθήµατος δε γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου, αλλά µεταγενέστερα, 
όπως για παράδειγµα για το 1997 η αναθεώρηση του βοηθήµατος εγκρίθηκε στις 
18 Απριλίου 1997, ενώ για το 1998 έχει εγκριθεί το Μάιο 1998.  Ως αποτέλεσµα 
της καθυστέρησης αυτής και της αδυναµίας του προγράµµατος για υπολογισµό 
της διαφοράς µεταξύ του αναθεωρηµένου ύψους του βοηθήµατος και των ποσών 
που πληρώθηκαν, παρατηρήθηκε ότι, για αρκετές περιπτώσεις ληπτών δηµόσιου 
βοηθήµατος, δε γίνεται υπολογισµός αναδροµικά των ποσών που δικαιούνται.    
Επίσης εντοπίστηκε αριθµός περιπτώσεων, στις οποίες το ύψος του βασικού 
βοηθήµατος δεν ήταν σύµφωνο µε το εγκεκριµένο. 

(γ)  ∆ιαφορές στον αριθµό των εξαρτωµένων.  Στο σύστηµα καταχωρίζονται σε 
ξεχωριστά πεδία ο αριθµός των τέκνων κάθε λήπτη, ο σύζυγος ή η σύζυγος, άλλα 
εξαρτώµενα και ο ολικός αριθµός των εξαρτωµένων.  ∆ιαπιστώθηκε ότι, παρά το 
ότι το σύστηµα εκτυπώνει κατάσταση περιπτώσεων για τις οποίες υπάρχουν 
διαφορές στον αριθµό των εξαρτωµένων, δε φαίνεται να γίνεται έλεγχος και η 
ανάλογη διόρθωση, µε αποτέλεσµα να εντοπιστούν διαφορές όσο αφορά το 
συνολικό αριθµό των εξαρτωµένων σε σχέση µε τα επί µέρους πεδία.  Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι η καταβολή του βασικού βοηθήµατος, του βοηθήµατος για θέρµανση 
και του δώρου για το Πάσχα γίνεται µε βάση τον αριθµό των εξαρτωµένων, γι΄ 
αυτό τυχόν διαφορές στο συνολικό αριθµό τους έχει ως αποτέλεσµα και την 
καταβολή λανθασµένων επιδοµάτων. 

 



 

 

(δ)  ∆ιαφορές µεταξύ των επί µέρους βοηθηµάτων και του ολικού ποσού και 
ετοιµασία συµφιλιωτικών καταστάσεων.  Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, κατά την 
καταχώριση νέων περιπτώσεων ληπτών δηµόσιου βοηθήµατος, όταν τα επί 
µέρους βοηθήµατα, µείον οι αποκοπές, δε συµφωνούν µε το ολικό ποσό για 
πληρωµή, τότε το σύστηµα θεωρεί τη συγκεκριµένη καταχώριση ως µη έγκυρη και 
δεν προχωρεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, µε αποτέλεσµα οι διαφορές που 
προκύπτουν να χρειάζονται διερεύνηση και διόρθωση.  Κατά τον έλεγχο όµως 
υφιστάµενων ληπτών δηµόσιου βοηθήµατος σύµφωνα µε το γενικό αρχείο, 
διαπιστώθηκε αριθµός περιπτώσεων κατά τις οποίες το ολικό ποσό δε 
συµφωνούσε µε το σύνολο των επί µέρους βοηθηµάτων.  Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται, όπως φαίνεται και στο Παράρτηµα Ι, ότι στις 31.12.97 το ολικό των επί 
µέρους επιδοµάτων ήταν ?19.425.524, σε σύγκριση µε ?20.622.730 του γενικού 
αρχείου, δηλαδή παρουσίαζε διαφορά συνολικού ύψους ?1.197.206, σε σύγκριση 
µε διαφορά ?39.281 που υπήρχε στις 31.10.97.  Κατά τη διερεύνηση των 
διαφορών αυτών διαπιστώθηκε ότι οφείλονταν σε λανθασµένες καταχωρίσεις 
ποσών, όσο αφορά τα επί µέρους βοηθήµατα, για τα οποία, όταν εντοπίστηκαν, 
διορθώθηκε µόνο το ολικό τους και όχι και τα επί µέρους. 

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι δεν ετοιµάζονται µηνιαίες συµφιλιωτικές 
καταστάσεις, ούτε και ετήσιες, µεταξύ των ποσών που πρέπει να πληρωθούν 
στους δικαιούχους σύµφωνα µε το γενικό αρχείο, των ποσών που πληρώθηκαν 
σύµφωνα µε το µητρώο έκδοσης επιταγών και των ποσών που καταχωρίζονται 
στο Γενικό Βιβλίο ∆απανών.  Σχετική προσπάθεια για συµφιλίωση των ποσών 
έγινε από την Υπηρεσία µου, όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 Ποσό 
 ? 
Σύνολο επί µέρους βοηθηµάτων σύµφωνα µε το γενικό αρχείο 30.912.248 
Μείον:  Αποκοπές (11.486.724) 

 19.425.524 
Πλέον:  Χριστουγεννιάτικο δώρο                                ?700.722 
             ΄Εκτακτα βοηθήµατα ∆εκεµβρίου 1997               50.876 
             Βοήθηµα θέρµανσης                                         445.608 

 
 

1.197.206 
Ολικό βοηθηµάτων σύµφωνα µε το µηχανογραφηµένο γενικό αρχείο 20.622.730 
Πλέον: ΄Εκτακτα βοηθήµατα και αναδροµικά Ιανουαρίου-Νοεµβρίου 1997 των 

οποίων τα ποσά ενσωµατώνονται στο µηχανογραφηµένο µηνιαίο µητρώο 
επιταγών 

 
 

639.226 

 21.261.956 
Πλέον:  Πασχαλινό δώρο 276.670 
Ποσό που πληρώθηκε σύµφωνα µε το µητρώο επιταγών 21.538.626 
Μείον:  Ολικό ποσό επιταγών οι οποίες έχουν ακυρωθεί (172.743) 

 21.365.883 
Πλέον:  Ποσά που πληρώθηκαν µέσω Επαρχιών 
             Βοήθηµα σε λήπτες για θερινές διακοπές 
             Βοήθηµα σε εθνοφρουρούς των οποίων οι γονείς είναι εγκλωβισµένοι 

1.241.215 
21.470 

764 

Ποσό που πληρώθηκε σύµφωνα µε το Γενικό Βιβλίο ∆απανών 22.629.332 

 



 

 

Πρέπει να αναφερθεί ότι, παρά την προσπάθεια για συµφιλίωση των ποσών, δεν 
µπόρεσα να πιστοποιήσω την ορθότητα του βοηθήµατος θέρµανσης ύψους 
?445.608 και πασχαλινού δώρου ύψους ?276.670, λόγω του ότι τα ποσά αυτά δεν 
υποστηρίζονται από σχετικές αναλυτικές καταστάσεις. 

Επιπρόσθετα από τον έλεγχο του γενικού αρχείου, για την Επαρχία Λευκωσίας 
έγινε επίσης σύγκριση του ολικού ποσού των επί µέρους βοηθηµάτων και του 
ολικού ποσού που πληρώθηκε σύµφωνα µε τα στοιχεία του µητρώου επιταγών 
του Οκτωβρίου 1997, µε αποτέλεσµα να εντοπιστούν διαφορές στο ποσό που 
πληρώθηκε σε σχέση µε τα επί µέρους βοηθήµατα.  Χαρακτηριστικά αναφέρεται 
ότι εντοπίστηκαν διαφορές σε 191 περιπτώσεις, συνολικού ύψους ?31.967, οι 
οποίες οφείλονται κυρίως στην καταβολή έκτακτων βοηθηµάτων. 

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι δεν τηρούνται µηχανογραφηµένα στοιχεία σχετικά 
µε τις πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν κατά µήνα και συγκεντρωτικά, αφού 
πριν από την καταχώριση των βοηθηµάτων για την έκδοση επιταγών για τον 
επόµενο µήνα, τα στοιχεία του προηγούµενου µήνα διαγράφονται. 

(ε)  ∆ιαφορές ειδικού αναπηρικού επιδόµατος.  Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, το 
ειδικό επίδοµα αναπήρου είναι ίσο µε το µισό του επιδόµατος που χορηγείται στο 
εν λόγω ανάπηρο πρόσωπο για βασικές ανάγκες.  Το ύψος του αναπηρικού 
επιδόµατος για το 1997 ανέρχεται στις ?51 το µήνα, αν είναι ανάπηρος ο λήπτης, 
στις ?22,50, αν είναι ανάπηρη η εξαρτώµενη σύζυγος, και στις ?73,50 αν είναι 
ανάπηροι και οι δύο.  Αν υπάρχει ανάπηρο τέκνο, αυτό δικαιούται να υποβάλει 
ξεχωριστή αίτηση για δηµόσιο βοήθηµα.  

Κατά τον έλεγχο περιπτώσεων στις οποίες εντοπίστηκαν διαφορές στο αναπηρικό 
επίδοµα, διαπιστώθηκαν τα εξής: 

(i) Καταβολή επιδόµατος λιγότερου των ?51 σε λήπτη ανάπηρο χωρίς 
εξαρτώµενα και λιγότερου από ?73,50 σε λήπτη ανάπηρο µε ανάπηρη 
σύζυγο. 

(ii) Λανθασµένη καταχώριση άλλων επιδοµάτων στη στήλη του αναπηρικού 
επιδόµατος. 

(iii) Παροχή λανθασµένου αναπηρικού επιδόµατος λόγω µη αναθεώρησης του 
από 1.1.97. 

(iv) Καταχώριση ανάπηρων ανήλικων τέκνων στο όνοµα του πατέρα ή της 
µητέρας, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται πλασµατικές υπερπληρωµές και 
διαφορές στον αριθµό των εξαρτωµένων, ενώ το κάθε τέκνο θα µπορούσε να 
αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση λήπτη, νοουµένου ότι στο σύστηµα υπήρχε 
τέτοια πρόνοια. 

(στ)  ∆ιακοπή παροχής δηµόσιων βοηθηµάτων.  Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις 
διακοπής παροχής δηµόσιων βοηθηµάτων, χωρίς να αναφέρεται η ηµεροµηνία 
διακοπής τους, και περιπτώσεις για τις οποίες δεν έγινε διαγραφή της ηµεροµηνίας 
διακοπής, όταν ξανάρχισε η παροχή βοηθήµατος σε αυτούς. 

 

 



 

 

(ζ)  Εσωτερικός έλεγχος.  Για σκοπούς εσωτερικού ελέγχου, το σύστηµα 
ετοιµάζει διάφορες µηχανογραφηµένες καταστάσεις, µε βάση τις οποίες οι αρµόδιοι 
Λειτουργοί των Υπηρεσιών ελέγχουν την ορθότητα των δεδοµένων που 
καταχωρίζονται στο σύστηµα.  Κατά τον έλεγχο των καταστάσεων αυτών και τη 
µελέτη του συστήµατος, καθώς επίσης και των διαδικασιών που ακολουθούνται 
για τον εντοπισµό και διόρθωση των λαθών, διαπιστώθηκαν, µεταξύ άλλων, και τα 
πιο κάτω: 

(i) Λόγω φόρτου εργασίας, οι Υπηρεσίες ελέγχουν µόνο ορισµένες από τις 
καταστάσεις που ετοιµάζονται από το σύστηµα και χωρίς να µπορεί να 
επιβεβαιωθεί ή να υπάρχουν οποιεσδήποτε ενδείξεις ότι λαµβάνονται όλα τα 
απαραίτητα µέτρα για εντοπισµό και διόρθωση λαθών. 

(ii) Το πρόγραµµα επιτρέπει στο χρήστη να επεµβαίνει στο σύστηµα και να 
αυξοµειώνει τα συσσωρευµένα ποσά των επί µέρους βοηθηµάτων και του 
ολικού που καταβλήθηκαν και τα οποία φαίνονται στη µερίδα του κάθε λήπτη, 
αντί να παρουσιάζονται σε ξεχωριστές στήλες οι οποιεσδήποτε διορθώσεις 
που απαιτείται να γίνουν. 

(iii) Το σύστηµα επιτρέπει τη διαγραφή ληπτών από το γενικό αρχείο, κάτι το 
οποίο εγκυµονεί σοβαρότατους κινδύνους και παρέχει τη δυνατότητα 
δηµιουργίας εικονικών δικαιούχων, την έκδοση επιταγών προς αυτούς και 
στη συνέχεια τη διαγραφή τους.  ∆ε συµβάλλει επίσης στη διεξαγωγή 
αποτελεσµατικού ελέγχου και στην εξαγωγή ορθών στατιστικών στοιχείων και 
δυσχεραίνει την ετοιµασία συµφιλιωτικών καταστάσεων. 

5.15  Ανάπτυξη νέου µηχανογραφηµένου συστήµατος 

Η ανάπτυξη των νέων συστηµάτων µηχανογράφησης ανατέθηκε, µετά από 
προσφορές, σε κοινοπραξία µεταξύ Ελλαδικής και Κυπριακής Εταιρείας για ποσό 
ύψους ?200.000.  Η υπογραφή των συµβολαίων έγινε στις 11.4.95 και οι εργασίες 
για την εφαρµογή του συστήµατος άρχισαν στις 3.5.95.  Σύµφωνα µε το 
συµβόλαιο, το χρονοδιάγραµµα για τη συµπλήρωση των εργασιών καθορίστηκε 
στους εννέα µήνες, δηλαδή το έργο θα έπρεπε να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο 
του 1996. 

Κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο του συστήµατος, τον Οκτώβριο του 1997, 
εντοπίστηκαν αδυναµίες, λόγω του ότι ορισµένες διαδικασίες δεν αναφέρθηκαν 
κατά τη διάρκεια της καταγραφής των απαιτήσεων και αναγκών των χρηστών, µε 
αποτέλεσµα να απαιτηθούν τροποποιήσεις συνολικού κόστους ?19.640.  
∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι ορισµένα υποσυστήµατα είτε υπολειτουργούσαν είτε δε 
λειτουργούσαν καθόλου και, επιπρόσθετα, στα πλαίσια του ελέγχου αποδοχής του 
συστήµατος από τους χρήστες, εντοπίστηκαν σοβαρές αδυναµίες, οι οποίες έχουν 
καταγραφεί και δοθεί στον προσφοροδότη, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες 
τροποποιήσεις. 

Σύµφωνα µε εκτίµηση του Τµήµατος Υπηρεσιών Πληροφορικής, το έργο δεν 
αναµένεται να ολοκληρωθεί πριν από τον Ιούνιο του 1998, ενώ οι Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευηµερίας υποστηρίζουν ότι ο χρόνος που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση του έργου είναι αρκετά µεγαλύτερος. 

Οι κυριότεροι λόγοι για την καθυστέρηση στην ετοιµασία και εφαρµογή του 
συστήµατος φαίνεται να είναι οι πιο κάτω: 



 

 

(α)  Υποεκτίµηση από τους προσφοροδότες του απαιτούµενου χρόνου για την 
υλοποίηση του έργου. 

(β)  Η σύνθεση των οµάδων εργασίας, που ανέλαβε την ετοιµασία προκαταρκτικής 
µελέτης σχετικά µε τις ανάγκες και απαιτήσεις που είχαν οι χρήστες από το 
σύστηµα, παρουσίασε προβλήµατα και ο χρόνος που διατέθηκε για το σκοπό αυτό 
δεν ήταν ικανοποιητικός. 

(γ)  Οι προσφοροδότες δεν είχαν διαθέσει το αναγκαίο προσωπικό που απαιτείτο 
για την έγκαιρη αντιµετώπιση των προβληµάτων που παρουσιάζονταν κατά την 
ανάπτυξη των συστηµάτων. 

(δ)  Ελλιπείς επεξηγήσεις προς τους χρήστες σχετικά µε τις διαδικασίες που θα 
ακολουθούνταν και, επιπρόσθετα, η έλλειψη εµπειριών για την ενεργό συµµετοχή 
τους στο σχεδιασµό του συστήµατος. 

(ε)  Οι Υπηρεσίες τροποποίησαν ορισµένες διαδικασίες τις οποίες ακολουθούσαν, 
λόγω αλλαγών στη νοµοθεσία και τους Κανονισµούς, µε αποτέλεσµα µεγάλο 
µέρος της εργασίας που έγινε από τους προσφοροδότες να χρειαστεί να 
επαναληφθεί. 

(στ)  Αδυναµίες στην κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού των Υπηρεσιών, το 
οποίο είχε την ευθύνη για τον προκαταρκτικό έλεγχο του συστήµατος. 

(ζ)  ∆ιαφορές µεταξύ των Υπηρεσιών και του προσφοροδότη σχετικά µε τα όσα θα 
έπρεπε να συµπεριλαµβάνονταν στο σύστηµα ή κατά πόσο ορισµένα από αυτά θα 
έπρεπε να χρεωθούν επιπλέον. 

(η)  Η µη εξασφάλιση κατάλληλου εξοπλισµού για τον έλεγχο του συστήµατος. 

6.0  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

6.1  Τροποποιήσεις στον περί ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµο 

Επειδή ο περί ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµος είναι πολύ γενικός 
και δεν αναφέρεται σε λεπτοµέρειες για την παροχή δηµόσιων βοηθηµάτων, 
θεωρείται σκόπιµο όπως γίνει τροποποίηση του και θεσπιστούν Κανονισµοί που 
να καλύπτουν µε κάθε λεπτοµέρεια, όπου είναι δυνατό, την εξέταση, έγκριση, 
παροχή και παρακολούθηση όλων των δηµόσιων βοηθηµάτων.  Αυτό θα 
βοηθήσει σηµαντικά τους Λειτουργούς Ευηµερίας στην εκτέλεση των καθηκόντων 
τους, οι οποίοι θα µπορούν να εφαρµόζουν πιο αποτελεσµατικά, αποδοτικά, 
οµοιόµορφα και αντικειµενικά τις πρόνοιες της νοµοθεσίας και των Κανονισµών, 
προς όφελος του κοινού και των αναγκών της σηµερινής κοινωνίας. 

Επίσης θα επισπευσθεί η παροχή δηµόσιου βοηθήµατος και θα αποφεύγεται η 
ανάγκη έκδοσης επεξηγηµατικών εγκυκλίων και οδηγιών.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
από το 1994 έχει συσταθεί στις Υπηρεσίες επιτροπή, η οποία µελετά εισηγήσεις 
για τροποποίηση άρθρων της νοµοθεσίας. 

Οι τροποποιήσεις που θα γίνουν στη νοµοθεσία και Κανονισµούς θα πρέπει να 
καλύψουν, µεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα, µερικά από τα οποία ήδη 
περιλαµβάνονται στις εισηγήσεις της επιτροπής: 

 



 

 

(α)  Ορισµός του όρου “ανάπηρος” (άρθρο2).  Να τεθούν σαφή κριτήρια, τα 
οποία θα αποκλείουν οποιαδήποτε παρερµηνεία στη λήψη απόφασης. 

(β)  Ανάκτηση ποσού δηµόσιου βοηθήµατος µετά το θάνατο λήπτη (άρθρο 
27).  Να γίνει τροποποίηση του σχετικού άρθρου, ώστε να είναι δυνατή η 
ανάκτηση οποιουδήποτε ποσού που λανθασµένα καταβλήθηκε σε λήπτη 
δηµόσιου βοηθήµατος, όταν µετά το θάνατο του διαπιστώνεται ότι κατείχε κινητή ή 
ακίνητη περιουσία. 

(γ)  Κινητή ή ακίνητη περιουσία αιτητών δηµόσιου βοηθήµατος (άρθρο 
3(2)(στ)).  Θα πρέπει να καθοριστεί ανώτατο όριο αξίας της κινητής ή ακίνητης 
περιουσίας αιτητών, το οποίο δε θα λαµβάνεται υπόψη για σκοπούς παροχής 
δηµόσιου βοηθήµατος, και το οποίο θα τυγχάνει αναθεώρησης σε λογικά χρονικά 
διαστήµατα. 

(δ)  Συνεισφορά τέκνων αιτητή ή λήπτη που διαµένουν στο εξωτερικό 
(άρθρο 9(στ)).  Θα πρέπει να καθοριστεί το µέγιστο ύψος της συνεισφοράς 
τέκνων αιτητή ή λήπτη δηµόσιου βοηθήµατος, που διαµένουν στο εξωτερικό, που 
δε θα λαµβάνεται υπόψη για την παροχή δηµόσιου βοηθήµατος ή για τον 
καθορισµό του ύψους τέτοιου βοηθήµατος. 

(ε)  Χρηµατική συνεισφορά τέκνων άνω των 18 ετών για τη συντήρηση των 
γονιών τους (άρθρο 12(γ)).  Χρειάζεται να καθοριστεί µε σαφήνεια ο τρόπος 
καθορισµού της χρηµατικής συνεισφοράς των τέκνων για τη συντήρηση των 
γονιών τους, που αδυνατούν να συντηρήσουν τους εαυτούς τους, έτσι ώστε από 
τη µια να είναι εύκολος ο υπολογισµός από µέρους των Λειτουργών Ευηµερίας και 
από την άλλη να είναι δυνατή η εφαρµογή της πρόνοιας του Νόµου για τη 
συνεισφορά των τέκνων. 

(στ)  Εισόδηµα και αποταµιεύσεις τέκνων ηλικίας κάτω των 18 ετών (άρθρο 
9(β)).  Για σκοπούς παροχής δηµόσιου βοηθήµατος ή για τον καθορισµό του 
ύψους τέτοιου βοηθήµατος, όσο αφορά τέκνα ηλικίας κάτω των 18 ετών, θα 
πρέπει να καθοριστούν τα εισοδήµατα εκείνα που δε θα λαµβάνονται υπόψη, έτσι 
ώστε να υπάρχει δίκαιη και ίση µεταχείριση των ληπτών δηµόσιου βοηθήµατος. 

(ζ)  Επίδοµα προσωπικής άνεσης (άρθρο 8(η)).  Επειδή διαπιστώθηκε ότι, κατά 
τον υπολογισµό του ύψους του δηµόσιου βοηθήµατος, παρέχεται σχεδόν σε όλους 
τους λήπτες και στα εξαρτώµενα τους επίδοµα προσωπικής άνεσης για την 
κάλυψη δαπανών που είναι συναφείς µε την προσωπική τους άνεση, εισηγούµαι 
όπως, για απλοποίηση του υπολογισµού του δηµόσιου βοηθήµατος, το επίδοµα 
αυτό περιληφθεί στο βοήθηµα που παρέχεται για τις βασικές ανάγκες µε ένα 
συγκεκριµένο ποσό, όπως είναι και η εισήγηση του Κλάδου Ο & Μ της Υπηρεσίας 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού. 

6.2  Ανοµοιοµορφία στην εφαρµογή της νοµοθεσίας 

Για να εκλείψει η ανοµοιοµορφία που παρατηρείται στην εφαρµογή διαφόρων 
άρθρων της νοµοθεσίας, θα πρέπει οι Επαρχιακοί Λειτουργοί Ευηµερίας να 
παρακολουθούν από κοντά την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή της νοµοθεσίας 
και των διαδικασιών των Υπηρεσιών, κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται η 
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του προσωπικού και, ταυτόχρονα, η παροχή 
καλύτερου και ψηλού επιπέδου υπηρεσιών στο κοινό. 



 

 

6.3  Παραχώρηση επιδοµάτων, το ύψος των οποίων δεν καθορίζεται στον 
περί ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµο 

΄Ολα τα επιδόµατα που παραχωρούνται σε λήπτες δηµόσιου βοηθήµατος θα 
πρέπει να προβλέπονται σε Κανονισµούς που θα πρέπει προηγουµένως να 
τύχουν κατάλληλης επεξεργασίας και µελέτης, ώστε να υπάρχει οµοιοµορφία και 
αντικειµενικότητα στον τρόπο έγκρισης και παροχής τέτοιων επιδοµάτων από τους 
Λειτουργούς Ευηµερίας των Υπηρεσιών.  Το άρθρο 29 του Νόµου προβλέπει την 
έκδοση τέτοιων Κανονισµών, για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του 
Νόµου. 

6.4  Τήρηση στοιχείων στους φακέλους αιτητών/ληπτών δηµόσιου 
βοηθήµατος 

Με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο των δηµόσιων βοηθηµάτων, 
οι σχετικοί φάκελοι θα πρέπει να τηρούνται µε τον πιο κατάλληλο τρόπο, έτσι ώστε 
να περιέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες, όπως πιο κάτω: 

(α)  Τρόπος τήρησης των φακέλων.   Οι φάκελοι θα πρέπει να είναι πλήρως 
ενηµερωµένοι µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν τους 
αιτητές/λήπτες δηµόσιου βοηθήµατος.  Τα διάφορα έγγραφα θα πρέπει να 
τοποθετούνται κατάλληλα στους φακέλους κατά ηµεροµηνία και κατά αύξοντα 
αριθµό.  Επίσης, οι σηµειώσεις των Λειτουργών στα φύλλα καταχώρισης να είναι 
ευανάγνωστες και γενικά η εικόνα που θα δίνεται στους φακέλους δηµόσιου 
βοηθήµατος να είναι πλήρης, σαφής και αντικειµενική. 

(β)  Απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία.  Θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια από 
τις Υπηρεσίες να εξασφαλίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά 
πριν από την έγκριση της αίτησης, ενώ τυχόν αλλαγές που προκύπτουν κατά τη 
διάρκεια της παροχής του δηµόσιου βοηθήµατος, αυτές θα πρέπει να 
στοιχειοθετούνται και να καταχωρίζονται στους σχετικούς φακέλους µαζί µε όλα τα 
δικαιολογητικά.  Στις περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται δυσκολίες από µέρους 
του αιτητή να προσκοµίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά µαζί µε την αίτηση 
του, να του δίνεται εύλογος χρόνος για να τα προσκοµίσει και, εκεί όπου οι 
Υπηρεσίες θα κρίνουν ότι πραγµατικά υπάρχει πρακτική δυσκολία, τότε να 
αναλαµβάνουν την εξασφάλιση τους οι ίδιες οι Υπηρεσίες. 

Στόχος των Υπηρεσιών θα πρέπει να είναι όπως στους φακέλους δηµόσιων 
βοηθηµάτων περιέχονται, µεταξύ άλλων, και τα πιο κάτω: 

(i) Αναθεωρητικές εκθέσεις κατάλληλα συµπληρωµένες και σύµφωνα µε το 
εγχειρίδιο και τις σχετικές εγκυκλίους των Υπηρεσιών. 

(ii) Πιστοποιητικά για κινητή και ακίνητη περιουσία του αιτητή/λήπτη από τις 
τράπεζες και το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας. 

(iii) Καταστάσεις µισθοδοσίας του αιτητή/λήπτη και του/της συζύγου και 
δικαιολογητικά για άλλα εισοδήµατα. 

(iv) Πιστοποιητικά τραπεζών για τους τόκους δανείων για ιδιοκατοίκηση, 
αποδείξεις πληρωµής ενοικίου κ.τ.λ. 



 

 

(v) Στοιχεία και δικαιολογητικά της οικονοµικής κατάστασης των παιδιών του 
αιτητή, για σκοπούς συνεισφοράς τέκνων (µισθοδοσία, τόκοι δανείων, έξοδα 
φοίτησης παιδιών κ.τ.λ.). 

(vi) Συµβόλαιο φροντίδας ληπτών δηµόσιου βοηθήµατος, κατάλληλα 
συµπληρωµένο, στις περιπτώσεις όπου αυτοί τοποθετούνται σε Στέγες. 

(vii) Βεβαιώσεις από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις περιπτώσεις 
συνταξιοδότησης ληπτών, αντίγραφα δικαστικού διατάγµατος συντήρησης 
συζύγου, ή και τέκνων, όπου υπάρχουν, ενοικιαστήρια έγγραφα δεόντως 
χαρτοσηµασµένα, αποδείξεις όλων των αγορών για δαπάνες που αφορούν 
ειδικές ανάγκες µη επαναλαµβανόµενες, για τις οποίες παραχωρήθηκαν 
εφάπαξ χορηγήµατα κ.τ.λ. 

6.5  Εσωτερικός έλεγχος στα δηµόσια βοηθήµατα 

Λόγω των σοβαρών προβληµάτων που δηµιουργούνται από τις ελλείψεις και τις 
αδυναµίες που παρουσιάζονται στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που αφορά τα 
δηµόσια βοηθήµατα, κρίνεται αναγκαία η αναθεώρηση και έκδοση νέου εγχειριδίου 
των Υπηρεσιών, κατάλληλα ενηµερωµένου, στο οποίο να ενσωµατωθούν οι 
πολλαπλές γραπτές αλλά και προφορικές οδηγίες που κατά καιρούς εκδόθηκαν 
από τη ∆ιεύθυνση.  Ειδικά στις περιπτώσεις διαδικασίας εξέτασης, έγκρισης, 
παροχής και παρακολούθησης των δηµόσιων βοηθηµάτων, καθώς επίσης και στις 
αλλαγές στα στοιχεία ληπτών δηµόσιου βοηθήµατος, οι σχετικές οδηγίες θα 
πρέπει να είναι σαφείς και να ακολουθούνται καθολικά.  Εκεί όπου υπάρχουν 
θέµατα που είναι αµφισβητούµενα ή εκεί όπου δεν ακολουθείται οµοιόµορφη 
πολιτική, θα πρέπει να δοθούν οι κατάλληλες διευκρινίσεις, έτσι ώστε να 
διευκολύνεται το έργο των Λειτουργών Ευηµερίας, του Λογιστηρίου και του 
Αρχείου, πράγµα το οποίο θα βοηθήσει, κατά τη γνώµη µου, στη µείωση του 
όγκου εργασίας και στην αποφυγή γραφειοκρατίας και λαθών. 

Ειδικότερα, το νέο εγχειρίδιο των Υπηρεσιών θα πρέπει να καλύπτει τα ακόλουθα 
θέµατα: 

(α)  Αναλυτική διαδικασία εξέτασης, έγκρισης/απόρριψης και παροχής 
δηµόσιου βοηθήµατος.  Τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται και τα έντυπα 
που θα χρησιµοποιούνται για κάθε περίπτωση, τα αναγκαία πιστοποιητικά και 
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλονται, την έρευνα που θα διεξάγεται 
από τον υπεύθυνο Λειτουργό Ευηµερίας, καθώς και τους λογιστικούς και άλλους 
ελέγχους. 

(β)  Τις ευθύνες και τα καθήκοντα των υπεύθυνων Λειτουργών Ευηµερίας, 
Εποπτών και Λογιστηρίου. 

(γ)  Τα διάφορα µητρώα που θα τηρούνται από τις Υπηρεσίες, τις πληροφορίες 
που θα καταχωρίζονται σ΄ αυτά και τις οδηγίες αναφορικά µε την ορθή τήρηση, 
ενηµέρωση και παρακολούθηση τους. 

(δ)  Τα αναγκαία έντυπα, στοιχεία, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που πρέπει να 
υπάρχουν στους φακέλους και τον τρόπο παρακολούθησης και ενηµέρωσης τους. 

 

 



 

 

(ε)  Τις οδηγίες για συστηµατική χρήση καταστάσεων, καταλόγων και άλλων 
πληροφοριών που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες από διάφορα άλλα Κυβερνητικά 
Τµήµατα ή Υπουργεία, όπως οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Τµήµα 
Υπηρεσιών Πληροφορικής κ.τ.λ., για σκοπούς ελέγχου και παρακολούθησης των 
δηµόσιων βοηθηµάτων και πρόληψης υπερπληρωµών. 

(στ)  Τη διαδικασία έγκρισης, υπολογισµού και παρακολούθησης υπερπληρωµών. 

(ζ)  Τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται σχετικά µε τις ακυρωθείσες 
επιταγές λόγω απώλειας, κλοπής, θανάτου του λήπτη, αλλαγής διεύθυνσης κ.τ.λ. 

6.6  Χρόνος εξέτασης των αιτήσεων για παροχή δηµόσιου βοηθήµατος 

Επιβάλλεται να γίνει αναθεώρηση των διαδικασιών που ακολουθούνται από τις 
Υπηρεσίες για την έγκαιρη εξέταση των αιτήσεων δηµόσιου βοηθήµατος, ώστε 
αυτές να µην είναι χρονοβόρες.  Θα πρέπει επίσης να µελετηθεί από τις Υπηρεσίες 
και να εφαρµοστεί κατάλληλο σύστηµα υποβολής, καταχώρισης και εξέτασης των 
νέων αιτήσεων κατά σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε την ηµεροµηνία 
υποβολής, εκτός φυσικά από τις έκτακτες περιπτώσεις που παρουσιάζονται κατά 
καιρούς. 

Στόχος θα πρέπει να είναι η διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα και σε καµιά περίπτωση πέρα από τρεις µήνες. 

6.7  Επίβλεψη ατόµων ληπτών δηµόσιου βοηθήµατος 

Λόγω της µη ικανοποιητικής επίβλεψης των περιπτώσεων ληπτών δηµόσιου 
βοηθήµατος, δηµιουργούνται διάφορα προβλήµατα, γι΄ αυτό και θα πρέπει να 
γίνεται τουλάχιστο µια ετήσια επίσκεψη από τον αρµόδιο Λειτουργό Ευηµερίας, για 
σκοπούς παρακολούθησης και εντοπισµού τυχόν αλλαγών στα δεδοµένα του 
λήπτη και για πρόληψη των υπερπληρωµών που πιθανόν να προκύψουν.  Αυτό 
άλλωστε προβλέπεται και στο σχετικό εγχειρίδιο των Υπηρεσιών και σε άλλες 
εσωτερικές οδηγίες της ∆ιευθύντριας.  Επίσης στην ετήσια αυτή επίσκεψη, θα 
πρέπει να ζητείται από τους λήπτες να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο, στο οποίο 
να αναφέρονται όλες οι αλλαγές στα οικονοµικά και άλλα δεδοµένα, και στο οποίο 
να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά, όπως για παράδειγµα 
κατάσταση απολαβών από τον εργοδότη, τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις κλπ. 

6.8  Ιατρικά πιστοποιητικά ανικανότητας για εργασία 

΄Ολες οι περιπτώσεις παροχής δηµόσιου βοηθήµατος λόγω ανικανότητας για 
εργασία θα πρέπει να παρακολουθούνται και να ζητούνται έγκαιρα ανανεώσεις 
των ιατρικών πιστοποιητικών.  Στις περιπτώσεις όπου τελικά δεν προσκοµίζονται 
νέα πιστοποιητικά, να διακόπτεται η παροχή του δηµόσιου βοηθήµατος. 

Για την πρόληψη δηµιουργίας υπερπληρωµών, θα πρέπει να θεσπιστούν 
Κανονισµοί για τη σύσταση Ιατρικού Συµβουλίου, στο οποίο να παραπέµπονται οι 
περιπτώσεις αυτές, µαζί µε τα ιατρικά πιστοποιητικά. 

 

 



 

 

6.9  ∆ιερεύνηση ύπαρξης κινητής ή ακίνητης περιουσίας αιτητών δηµόσιου 
βοηθήµατος 

Θα πρέπει να γίνεται διερεύνηση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας όλων των 
αιτητών, ώστε η παροχή δηµόσιου βοηθήµατος σ΄ αυτούς να µην αντίκειται στις 
πρόνοιες του περί ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµου.  Για το σκοπό 
αυτό επιβάλλεται όπως, κατά την υποβολή της αίτησης, προσκοµίζονται από τον 
ίδιο τον αιτητή όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν την 
οικονοµική κατάσταση του ίδιου και της οικογένειας του, περιλαµβανοµένων και 
των σχετικών πιστοποιητικών αποταµιεύσεων από τις τράπεζες και έρευνας από 
το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας.  Στις περιπτώσεις όπου είναι δύσκολο 
για τον αιτητή να προσκοµίσει τα πιο πάνω, να του παρέχεται εύλογος χρόνος (1-2 
µηνών) για να τα προσκοµίσει.  Εκεί όπου ο υπεύθυνος Λειτουργός Ευηµερίας 
κρίνει ότι υπάρχει αδυναµία από µέρους του αιτητή να πράξει τούτο, τότε µόνο να 
αναλαµβάνουν οι Υπηρεσίες την εξασφάλιση τους. 

Στόχος είναι όπως όλα τα στοιχεία του αιτητή, που αφορούν την οικονοµική 
κατάσταση του ιδίου και της οικογένειας του, εξασφαλίζονται έγκαιρα και 
αξιολογούνται κατάλληλα, προτού οι Υπηρεσίες αποφασίσουν την έγκριση 
παροχής δηµόσιου βοηθήµατος. 

΄Οσο αφορά τις παλαιές περιπτώσεις δηµόσιου βοηθήµατος, θα πρέπει να γίνει 
προσπάθεια από τις Υπηρεσίες, όπου είναι εφικτό, όπως τα πιστοποιητικά 
αποταµιεύσεων από τις τράπεζες και έρευνας από το Τµήµα Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας εξασφαλιστούν σταδιακά, µε κατάλληλο προγραµµατισµό. 

6.10  Υπερπληρωµές 

Για να διασφαλιστεί η πρόληψη της δηµιουργίας νέων υπερπληρωµών δηµόσιου 
βοηθήµατος, καθώς επίσης και η είσπραξη σε εύλογο χρονικό διάστηµα των 
υπερπληρωµών που δηµιουργούνται, εισηγούµαι όπως βελτιωθούν οι διαδικασίες 
εξέτασης, έγκρισης και παροχής δηµόσιου βοηθήµατος και υιοθετηθεί κατάλληλο 
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου για παρακολούθηση των περιπτώσεων αυτών. 

Συγκεκριµένα θα πρέπει να ληφθούν τα πιο κάτω: 

(α)  ΄Ολα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που αφορούν την 
κοινωνικοοικονοµική κατάσταση του αιτητή να εξασφαλίζονται µαζί µε την αίτηση 
του, προτού οι Υπηρεσίες αποφασίσουν κατά πόσο ο αιτητής ικανοποιεί τις 
προϋποθέσεις σύµφωνα µε το Νόµο για την παροχή δηµόσιου βοηθήµατος και 
προτού υπολογιστεί το ύψος του βοηθήµατος. 

(β)  Θα πρέπει να γίνεται σχολαστική παρακολούθηση και συνεχής και έγκαιρη 
ενηµέρωση όλων των φακέλων ληπτών δηµόσιου βοηθήµατος, ώστε τυχόν 
αλλαγές στα στοιχεία του αιτητή που συνθέτουν το δηµόσιο βοήθηµα να 
σηµειώνονται στους φακέλους, να στοιχειοθετούνται και να αξιοποιούνται 
κατάλληλα, για να αποφεύγονται υπερπληρωµές και γενικά διαφορές στο ύψος του 
δηµόσιου βοηθήµατος που παρέχεται.  Ιδιαίτερα τονίζεται ότι οι αναθεωρητικές 
εκθέσεις δηµόσιου βοηθήµατος θα πρέπει να ετοιµάζονται πάντοτε σύµφωνα µε 
τις οδηγίες των Υπηρεσιών. 



 

 

(γ)  Τόσο κατά την εξέταση των νέων αιτήσεων όσο και κατά την παρακολούθηση 
των παλαιών περιπτώσεων δηµόσιου βοηθήµατος, πρέπει να εξετάζεται και 
ερευνάται µε προσοχή η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση κάθε αιτητή/λήπτη 
δηµόσιου βοηθήµατος και να τυγχάνουν εφαρµογής οι πρόνοιες της νοµοθεσίας 
και οι γραπτές οδηγίες των Υπηρεσιών.  Για αποφυγή της δηµιουργίας νέων 
υπερπληρωµών και γενικά της λήψης λανθασµένων αποφάσεων, οι Λειτουργοί θα 
πρέπει να επιβεβαιώνουν όλες τις πληροφορίες και στοιχεία που λαµβάνονται από 
τους αιτητές.  Επίσης είναι απαραίτητο όπως γίνεται προσεκτική µελέτη και 
έλεγχος των καταλόγων των διαφόρων συντάξεων που υποβάλλονται από τα 
αρµόδια Κυβερνητικά Τµήµατα.  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη 
διερεύνηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτητή/λήπτη και γενικά των 
οικονοµικών πόρων αυτού και της συζύγου του, έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
παροχή δηµόσιου βοηθήµατος σε άτοµα µη δικαιούχα βάσει των προνοιών της 
νοµοθεσίας.  Για τις περιπτώσεις ύπαρξης ακίνητης περιουσίας αιτητή/λήπτη 
δηµόσιου βοηθήµατος, θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριµένες διαδικασίες που 
θα ακολουθούνται για τους τρόπους αξιοποίησης της περιουσίας αυτής, καθώς 
επίσης και η έκταση των εξουσιών της ∆ιευθύντριας των Υπηρεσιών, για χειρισµό 
και εφαρµογή των πιο πάνω διαδικασιών. 

(δ)  Στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται υπερπληρωµές, θα πρέπει να δίνεται 
µεγάλη προσοχή τόσο στον υπολογισµό του ύψους όσο και στην περίοδο που 
καλύπτει η υπερπληρωµή, για αποφυγή λαθών ή διαφορών.  Ιδιαίτερα, στις 
περιπτώσεις προσώπων που συνταξιοδοτούνται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και για κάποια περίοδο δε λήφθηκε υπόψη η σύνταξη τους για τον 
καθορισµό του ύψους του δηµόσιου βοηθήµατος, θα πρέπει να θεωρείται από τις 
Υπηρεσίες ως υπερπληρωµή ολόκληρο το ποσό που εισέπραξαν από τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από την ηµέρα που κατέστησαν συνταξιούχοι 
µέχρι την ηµέρα που αναθεωρήθηκε από τις Υπηρεσίες το δηµόσιο βοήθηµα. 

(ε)  Για διασφάλιση της είσπραξης των υπερπληρωµών, θα πρέπει οι Λειτουργοί 
και το Λογιστήριο των Υπηρεσιών να βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία µεταξύ 
τους και να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την όσο το δυνατό πιο 
γρήγορη ανάκτηση των ποσών που οφείλονται στις Υπηρεσίες.  Γι΄ αυτό θα 
πρέπει οι φάκελοι δηµόσιου βοηθήµατος να είναι ορθά ενηµερωµένοι µε τα ποσά 
που εκκρεµούν προς είσπραξη και το µητρώο υπερπληρωµών να 
παρακολουθείται στενά από το Λογιστήριο και να ενηµερώνεται έγκαιρα και 
κατάλληλα µε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά όλες οι γραπτές οδηγίες των 
Υπηρεσιών σχετικά µε τις διαδικασίες είσπραξης των υπερπληρωµών, µη 
αποκλειοµένης και της λήψης δικαστικών µέτρων. 

6.11  Σύστηµα µηχανογράφησης.  Με βάση τα όσα εντοπίστηκαν κατά τη 
διάρκεια του ελέγχου και τις αδυναµίες του υφιστάµενου συστήµατος, είναι 
αναγκαία η άµεση επίσπευση των εργασιών για την εφαρµογή του νέου 
µηχανογραφηµένου συστήµατος.  Επίσης, πριν από την ολοκλήρωση του έργου, 
πρέπει να επανεξεταστούν οι διαδικασίες ελέγχου που προβλέπονται στο 
σύστηµα, σε σχέση µε τα όσα αναφέρονται στην έκθεση µου.  Οι Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευηµερίας και το Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής, σε συνεννόηση µε 
τις εταιρείες που ανέλαβαν την ανάπτυξη του συστήµατος, πρέπει να καθορίσουν 



 

 

νέο χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση του έργου, λαµβάνοντας υπόψη τις 
εκκρεµότητες και αδυναµίες που προέκυψαν κατά τον έλεγχο για την αποδοχή του.  
Για τον έλεγχο της ορθότητας της καταχώρισης δεδοµένων και των στοιχείων που 
τηρούνται στο υφιστάµενο σύστηµα, θα πρέπει να προσδιοριστούν εκείνες οι 
καταστάσεις, οι οποίες απαραίτητα πρέπει να ελέγχονται από τους αρµόδιους 
Λειτουργούς. 
 
 
 
 
 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
 
 
 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α
Αιτήσεις ∆ηµόσιου Βοηθήµατος κατά το 1996

Επαρχία Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος ∆εκέµβριος Σύνολο

α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ

Λευκωσίας 149 125 24 181 156 25 144 119 25 129 89 40 147 91 56 123 93 30 171 79 92 97 41 56 145 61 84 164 53 111 115 27 88 131 12 119 1696 946 750

Λεµεσού 215 214 1 180 177 3 217 215 2 173 170 3 216 212 4 183 175 8 203 183 20 177 145 32 218 120 98 189 78 111 224 51 173 183 3 180 2378 1743 635

Λάρνακας 79 79 - 102 102 - 74 74 - 103 103 - 101 101 - 73 73 - 110 106 4 70 61 9 126 110 16 95 77 18 106 52 54 110 36 74 1149 974 175

Πάφου 36 36 - 39 38 1 44 42 2 34 32 2 51 51 - 28 26 2 44 42 2 36 35 1 44 44 - 39 38 1 59 55 4 41 17 24 495 456 39

(Μόρφου) Ευρύχου 32 32 - 42 42 - 98 98 - 27 27 - 30 25 5 31 29 2 24 21 3 16 13 3 15 11 4 24 21 3 32 30 2 33 24 9 404 373 31

Αµµοχώστου 14 14 - 24 24 - 24 24 - 25 25 - 35 35 - 23 23 - 24 21 3 14 14 - 25 23 2 20 17 3 39 27 12 22 7 15 289 254 35

Σύνολο 525 500 25 568 539 29 601 572 29 491 446 45 580 515 65 461 419 42 576 452 124 410 309 101 573 369 204 531 284 247 575 242 333 520 99 421 6411 4746 1665

Αιτήσεις ∆ηµόσιου Βοηθήµατος κατά το 1997

Επαρχία Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος ∆εκέµβριος Σύνολο

α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ

Λευκωσίας 144 125 19 155 142 13 154 137 17 178 157 21 120 101 19 100 65 35 144 91 53 94 53 41 167 82 85 162 71 91 184 41 143 160 12 148 1762 1077 685

Λεµεσού 200 199 1 175 175 - 214 204 10 179 177 2 219 197 22 190 159 31 206 169 37 165 137 28 254 203 51 184 110 74 215 75 140 155 8 147 2356 1813 543

Λάρνακας 93 92 1 93 93 - 105 105 - 103 102 1 87 87 - 90 86 4 93 90 3 74 66 8 114 95 19 85 55 30 102 53 49 126 28 98 1165 952 213

Πάφου 45 42 3 52 51 1 44 40 4 58 55 3 39 38 1 51 49 2 58 55 3 41 38 3 64 63 1 37 30 7 49 33 16 75 17 58 613 511 102

(Μόρφου) Ευρύχου 29 29 - 18 18 - 33 33 - 37 34 3 30 30 - 33 33 - 33 32 1 8 5 3 51 50 1 38 28 10 44 41 3 39 31 8 393 364 29

Αµµοχώστου 32 32 - 26 26 - 34 34 - 18 18 - 16 16 - 26 26 - 21 21 - 16 15 1 26 26 - 17 16 1 32 23 9 33 8 25 297 261 36

Σύνολο 543 519 24 519 505 14 584 553 31 573 543 30 511 469 42 490 418 72 555 458 97 398 314 84 676 519 157 523 310 213 626 266 360 588 104 484 6586 4978 1608

α = Σύνολο αιτήσεων
β = Αιτήσεις που εξετάστηκαν
γ = Αιτήσεις που εκκρεµούσαν την 31η ∆εκεµβρίου

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β 
 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
 
 

    Χρόνος  ε ξ έ τ ασης  α ι τ ήσεων  ∆ηµόσ ιου  Βοηθήµατος  σε  µήνες  κατά  τ ο  1 9 9 6  
Μήνας 
αίτησης  

Σύνολο 
αιτήσεων  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

                         
Ιανουάριος  125  12  14  15  26  18  25  2  6  3  3  1 
Φεβρουάριος  156  31  23  16  22  28  3  13  10  6  4  - 
Μάρτιος  119  31  11  10  18  11  9  13  8  7  1  - 
Απρίλιος  89  16  10  10  11  14  16  5  6  1  -  - 
Μάιος  91  23  7  11  8  14  18  9  1  -  -  - 
Ιούνιος  93  21  13  17  20  17  5  -  -  -  -  - 
Ιούλιος  79  17  11  20  23  5  3  -  -  -  -  - 
Αύγουστος  41  14  11  9  5  2  -  -  -  -  -  - 
Σεπτέµβριος  61  25  24  12  -  -  -  -  -  -  -  - 
Οκτώβριος  53  28  21  4  -  -  -  -  -  -  -  - 
Νοέµβριος  27  22  5  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
∆εκέµβριος  12  11  1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Σύνολο  946  250  152  124  133  109  79  42  31  17  8  1 

 
 

    Χρόνος  ε ξ έ τ ασης  α ι τ ήσεων  ∆ηµόσ ιου  Βοηθήµατος  σε  µήνες  κατά  τ ο  1 9 9 7    
Μήνας 
αίτησης  

Σύνολο 
αιτήσεων  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

                         
Ιανουάριος  125  33  24  26  7  13  4  6  6  3  -  3 
Φεβρουάριος  142  57  30  21  16  6  6  3  3  -  -  - 
Μάρτιος  137  60  19  13  11  14  12  2  3  3  -  - 
Απρίλιος  157  58  35  28  21  10  1  -  4  -  -  - 
Μάιος  101  29  26  23  12  5  4  2  -  -  -  - 
Ιούνιος  65  10  16  19  13  3  4  -  -  -  -  - 
Ιούλιος  91  17  18  30  12  13  1  -  -  -  -  - 
Αύγουστος  53  14  20  15  4  -  -  -  -  -  -  - 
Σεπτέµβριος  82  31  29  21  1  -  -  -  -  -  -  - 
Οκτώβριος  71  46  24  1  -  -  -  -  -  -  -  - 
Νοέµβριος  41  39  2  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
∆εκέµβριος  12  12  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Σύνολο  1.077  406  243  197  97  64  32  13  16  6  -  3 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 
 

    Χρόνος  ε ξ έ τ ασης  α ι τ ήσεων  ∆ηµόσ ιου  Βοηθήµατος  σε  µήνες  κατά  τ ο  1 9 9 6  
Μήνας 
αίτησης  

Σύνολο 
αιτήσεων  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

                         
Ιανουάριος  214  71  63  36  25  7  7  3  2  -  -  - 
Φεβρουάριος  177  54  54  30  19  16  3  1  -  -  -  - 
Μάρτιος  215  65  59  47  23  15  2  4  -  -  -  - 
Απρίλιος  170  70  49  33  13  1  -  -  4  -  -  - 
Μάιος  212  73  65  48  11  7  7  1  -  -  -  - 
Ιούνιος  175  95  42  17  8  8  3  2  -  -  -  - 
Ιούλιος  183  87  45  26  17  8  -  -  -  -  -  - 
Αύγουστος  145  70  33  33  9  -  -  -  -  -  -  - 
Σεπτέµβριος  120  49  49  22  -  -  -  -  -  -  -  - 
Οκτώβριος  78  63  14  1  -  -  -  -  -  -  -  - 
Νοέµβριος  51  51  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
∆εκέµβριος  3  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Σύνολο  1.743  751  473  293  125  62  22  11  6  -  -  - 

 
 

    Χρόνος  ε ξ έ τ ασης  α ι τ ήσεων  ∆ηµόσ ιου  Βοηθήµατος  σε  µήνες  κατά  τ ο  1 9 9 7    
Μήνας 
αίτησης  

Σύνολο 
αιτήσεων  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

                         
Ιανουάριος  199  61  70  31  22  8  4  1  1  1  -  - 
Φεβρουάριος  175  69  46  35  10  7  2  -  3  2  1  - 
Μάρτιος  204  57  55  54  14  7  7  5  3  2  -  - 
Απρίλιος  177  80  58  22  6  7  4  -  -  -  -  - 
Μάιος  197  84  73  14  14  2  6  4  -  -  -  - 
Ιούνιος  159  81  30  20  13  11  3  1  -  -  -  - 
Ιούλιος  169  55  52  32  22  8  -  -  -  -  -  - 
Αύγουστος  137  63  42  28  4  -  -  -  -  -  -  - 
Σεπτέµβριος  203  89  79  34  1  -  -  -  -  -  -  - 
Οκτώβριος  110  90  20  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Νοέµβριος  75  73  2  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
∆εκέµβριος  8  8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Σύνολο  1.813  810  527  270  106  50  26  11  7  5  1  - 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

 
 

    Χρόνος  ε ξ έ τ ασης  α ι τ ήσεων  ∆ηµόσ ιου  Βοηθήµατος  σε  µήνες  κατά  τ ο  1 9 9 6  
Μήνας 
αίτησης  

Σύνολο 
αιτήσεων  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

                         
Ιανουάριος  79  47  14  10  1  3  2  1  1  -  -  - 
Φεβρουάριος  102  51  23  14  10  4  -  -  -  -  -  - 
Μάρτιος  74  40  18  10  4  2  -  -  -  -  -  - 
Απρίλιος  103  55  27  17  3  1  -  -  -  -  -  - 
Μάιος  101  51  38  8  3  1  -  -  -  -  -  - 
Ιούνιος  73  43  12  11  5  1  1  -  -  -  -  - 
Ιούλιος  106  56  25  17  5  3  -  -  -  -  -  - 
Αύγουστος  61  35  14  8  3  1  -  -  -  -  -  - 
Σεπτέµβριος  110  54  34  20  2  -  -  -  -  -  -  - 
Οκτώβριος  77  55  22  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Νοέµβριος  52  51  1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
∆εκέµβριος  36  36  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Σύνολο  974  574  228  115  36  16  3  1  1  -  -  - 

 
 

    Χρόνος  ε ξ έ τ ασης  α ι τ ήσεων  ∆ηµόσ ιου  Βοηθήµατος  σε  µήνες  κατά  τ ο  1 9 9 7    
Μήνας 
αίτησης  

Σύνολο 
αιτήσεων  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

                         
Ιανουάριος  92  36  32  18  4  1  1  -  -  -  -  - 
Φεβρουάριος  93  44  25  13  5  4  -  1  1  -  -  - 
Μάρτιος  105  56  19  18  10  1  1  -  -  -  -  - 
Απρίλιος  102  57  24  13  5  3  -  -  -  -  -  - 
Μάιος  87  41  30  8  5  2  1  -  -  -  -  - 
Ιούνιος  86  46  19  11  7  3  -  -  -  -  -  - 
Ιούλιος  90  49  15  13  12  1  -  -  -  -  -  - 
Αύγουστος  66  24  20  17  5  -  -  -  -  -  -  - 
Σεπτέµβριος  95  55  21  14  5  -  -  -  -  -  -  - 
Οκτώβριος  55  43  12  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Νοέµβριος  53  49  4  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
∆εκέµβριος  28  28  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Σύνολο  952  528  221  125  58  15  3  1  1  -  -  - 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 

 
 

    Χρόνος  ε ξ έ τ ασης  α ι τ ήσεων  ∆ηµόσ ιου  Βοηθήµατος  σε  µήνες  κατά  τ ο  1 9 9 6  
Μήνας 
αίτησης  

Σύνολο 
αιτήσεων  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

                         
Ιανουάριος  36  30  5  -  -  -  -  1  -  -  -  - 
Φεβρουάριος  38  33  4  1  -  -  -  -  -  -  -  - 
Μάρτιος  42  28  9  5  -  -  -  -  -  -  -  - 
Απρίλιος  32  24  7  1  -  -  -  -  -  -  -  - 
Μάιος  51  46  5  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Ιούνιος  26  23  2  1  -  -  -  -  -  -  -  - 
Ιούλιος  42  32  8  2  -  -  -  -  -  -  -  - 
Αύγουστος  35  29  4  1  1  -  -  -  -  -  -  - 
Σεπτέµβριος  44  42  2  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Οκτώβριος  38  34  4  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Νοέµβριος  55  53  2  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
∆εκέµβριος  17  17  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Σύνολο  456  391  52  11  1  -  -  1  -  -  -  - 

 
 
 

    Χρόνος  ε ξ έ τ ασης  α ι τ ήσεων  ∆ηµόσ ιου  Βοηθήµατος  σε  µήνες  κατά  τ ο  1 9 9 7    
Μήνας 
αίτησης  

Σύνολο 
αιτήσεων  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

                         
Ιανουάριος  42  31  9  1  1  -  -  -  -  -  -  - 
Φεβρουάριος  51  37  8  4  1  1  -  -  -  -  -  - 
Μάρτιος  40  24  13  1  1  1  -  -  -  -  -  - 
Απρίλιος  55  35  18  2  - - -  -  -  -  -  -  - 
Μάιος  38  28  8  1  1  -  -  -  -  -  -  - 
Ιούνιος  49  30  10  7  2  -  -    -  -  -  - 
Ιούλιος  55  32  13  7  2  1  -  -  -  -  -  - 
Αύγουστος  38  25  9  4  -  -  -  -  -  -  -  - 
Σεπτέµβριος  63  41  17  5  -  -  -  -  -  -  -  - 
Οκτώβριος  30  18  12  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Νοέµβριος  33  33  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
∆εκέµβριος  17  17  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Σύνολο  511  351  117  32  8  3  -  -  -  -  -  - 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ 
ΕΠΑΡΧΙΑ (ΜΟΡΦΟΥ)/ΕΥΡΥΧΟΥ 

 
 

    Χρόνος  ε ξ έ τ ασης  α ι τ ήσεων  ∆ηµόσ ιου  Βοηθήµατος  σε  µήνες  κατά  τ ο  1 9 9 6  
Μήνας 
αίτησης  

Σύνολο 
αιτήσεων  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

                         
Ιανουάριος  32  29  -  1  1  -  -  1  -  -  -  - 
Φεβρουάριος  42  30  8  2  1  1  -  -  -  -  -  - 
Μάρτιος  98  88  6  3  -  1  -  -  -  -  -  - 
Απρίλιος  27  23  4  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Μάιος  25  19  2  3  -  -  1  -  -  -  -  - 
Ιούνιος  29  28  1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Ιούλιος  21  17  3  -  1  -  -  -  -  -  -  - 
Αύγουστος  13  10  2  1  -  -  -  -  -  -  -  - 
Σεπτέµβριος  11  9  2  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Οκτώβριος  21  21  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Νοέµβριος  30  30  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
∆εκέµβριος  24  24  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Σύνολο  373  328  28  10  3  2  1  1  -  -  -  - 

 
 
 

    Χρόνος  ε ξ έ τ ασης  α ι τ ήσεων  ∆ηµόσ ιου  Βοηθήµατος  σε  µήνες  κατά  τ ο  1 9 9 7    
Μήνας 
αίτησης  

Σύνολο 
αιτήσεων  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

                         
Ιανουάριος  29  25  3  1  -  -  -  -  -  -  -  - 
Φεβρουάριος  18  14  1  1  2  -  -  -  -  -  -  - 
Μάρτιος  33  29  2  -  -  -  1  -  -  1  -  - 
Απρίλιος  34  32  1  -  -  1  -  -  -  -  -  - 
Μάιος  30  24  1  3  -  -  1  1  -  -  -  - 
Ιούνιος  33  31  1  -  -  1  -  -  -  -  -  - 
Ιούλιος  32  28  1  1  2  -  -  -  -  -  -  - 
Αύγουστος  5  2  2  1  -  -  -  -  -  -  -  - 
Σεπτέµβριος  50  47  3  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Οκτώβριος  28  25  3  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Νοέµβριος  41  41  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
∆εκέµβριος  31  31  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Σύνολο  364  329  18  7  4  2  2  1  -  1  -  - 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

 
 

    Χρόνος  ε ξ έ τ ασης  α ι τ ήσεων  ∆ηµόσ ιου  Βοηθήµατος  σε  µήνες  κατά  τ ο  1 9 9 6  
Μήνας 
αίτησης  

Σύνολο 
αιτήσεων  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

                         
Ιανουάριος  14  10  3  -  1  -  -  -  -  -  -  - 
Φεβρουάριος  24  18  3  1  2  -  -  -  -  -  -  - 
Μάρτιος  24  21  2  1  -  -  -  -  -  -  -  - 
Απρίλιος  25  21  1  3  -  -  -  -  -  -  -  - 
Μάιος  35  25  8  1  1  -  -  -  -  -  -  - 
Ιούνιος  23  14  6  2  1  -  -  -  -  -  -  - 
Ιούλιος  21  9  8  3  -  -  1  -  -  -  -  - 
Αύγουστος  14  7  2  3  2  -  -  -  -  -  -  - 
Σεπτέµβριος  23  12  9  1  1  -  -  -  -  -  -  - 
Οκτώβριος  17  12  4  1  -  -  -  -  -  -  -  - 
Νοέµβριος  27  27  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
∆εκέµβριος  7  7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Σύνολο  254  183  46  16  8  -  1  -  -  -  -  - 

 
 
 

    Χρόνος  ε ξ έ τ ασης  α ι τ ήσεων  ∆ηµόσ ιου  Βοηθήµατος  σε  µήνες  κατά  τ ο  1 9 9 7    
Μήνας 
αίτησης  

Σύνολο 
αιτήσεων  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

                         
Ιανουάριος  32  12  15  3  1  1  -  -  -  -  -  - 
Φεβρουάριος  26  12  10  3  1  -  -  -  -  -  -  - 
Μάρτιος  34  27  6  -  1  -  -  -  -  -  -  - 
Απρίλιος  18  13  3  1  -  -  1  -  -  -  -  - 
Μάιος  16  8  4  -  4  -  -  -  -  -  -  - 
Ιούνιος  26  22  2  -  2  -  -  -  -  -  -  - 
Ιούλιος  21  14  3  2  2  -  -  -  -  -  -  - 
Αύγουστος  15  11  4  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Σεπτέµβριος  26  18  7  1  -  -  -  -  -  -  -  - 
Οκτώβριος  16  11  5  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Νοέµβριος  23  23  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
∆εκέµβριος  8  8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Σύνολο  261  179  59  10  11  1  1  -  -  -  -  - 

 



 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Η 

 
 

 
  Εκκρεµείς  αιτήσεις  ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων κατά τις  31.12.1996 ανά µήνα αίτησης  
                           

 
Επαρχία 

 Ιανου-
άριος 

 Φεβρου-
άριος 

  
Μάρτιο

ς 

  
Απρίλιος 

  
Μάιος 

  
Ιούνιος 

  
Ιούλιος 

 Αύγου-
στος 

 Σεπτέµ-
βριος 

 Οκτώ-
βριος 

 Νοέµ-
βριος 

 ∆εκέµ-
βριος 

  
Σύνολο 

                           
Λευκωσίας  24  25  25  40  56  30  92  56  84  111  88  119  750 
Λεµεσού   1  3  2  3  4  8  20  32  98  111  173  180  635 
Λάρνακας  -  -  -  -  -  -  4  9  16  18  54  74  175 
Πάφου  -  1  2  2  -  2  2  1  -  1  4  24  39 
(Μόρφου) Ευρύχου  -  -  -  -  5  2  3  3  4  3  2  9  31 
Αµµοχώστου  -  -  -  -  -  -  3  -  2  3  12  15  35 
Σύνολο  25  29  29  45  65  42  124  101  204  247  333  421  1.665 

 
 
 
 

  Εκκρεµείς  αιτήσεις  ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων κατά τις  31.12.1997 ανά µήνα αίτησης  
                           

 
Επαρχία 

 Ιανου-
άριος 

 Φεβρου-
άριος 

  
Μάρτιο

ς 

  
Απρίλιος 

  
Μάιος 

  
Ιούνιος 

  
Ιούλιος 

 Αύγου-
στος 

 Σεπτέµ-
βριος 

 Οκτώ-
βριος 

 Νοέµ-
βριος 

 ∆εκέµ-
βριος 

  
Σύνολο 

                           
Λευκωσίας  19  13  17  21  19  35  53  41  85  91  143  148  685 
Λεµεσού   1  -  10  2  22  31  37  28  51  74  140  147  543 
Λάρνακας  1  -  -  1  -  4  3  8  19  30  49  98  213 
Πάφου  3  1  4  3  1  2  3  3  1  7  16  58  102 
(Μόρφου) Ευρύχου  -  -  -  3  -  -  1  3  1  10  3  8  29 
Αµµοχώστου  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  9  25  36 
Σύνολο  24  14  31  30  42  72  97  84  157  213  360  484  1.608 

 
 
REF.: PERFORM/WELFARE/RE980807.B04 



 

 

 
Ευρήµατα ελέγχου µηχανογραφηµένων στοιχείων Γενικού Αρχείου 

 στις 31 Οκτωβρίου 1997 
 

  Αριθµός περιπτώσεων κατά  Επαρχία 

Α/Α Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  Λευκωσία Λεµεσός Λάρνακα Πάφος (Μόρφου)/
Ευρύχου 

Αµ/στος 

1 Βοήθηµα ενοικίου σε άτοµα τα οποία διαµένουν σε ιδιόκτητη κατοικία 19 8 6  2  

2 Περιπτώσεις ατόµων τα οποία φαίνεται να ενοικιάζουν υποστατικά και δε λαµβάνουν βοήθηµα ενοικίου 186 150 36 3  5 

3 Άτοµα τα οποία λαµβάνουν βοήθηµα ενοικίου, παρά το ότι σε αυτά φαίνεται να παρέχεται δωρεάν διαµονή 61 21 15 2  1 

4 Βοηθήµατα ενοικίου τα οποία υπερβαίνουν το ένα δεύτερο του ύψους του βασικού βοηθήµατος 15 10 3    

5 Περιπτώσεις στις οποίες εντοπίστηκαν διαφορές στο ύψος του βασικού βοηθήµατος σε σχέση µε τον αριθµό 
των εξαρτωµένων 

131 57 25  10 7 

6 ∆ιαφορές στον αναλυτικό αριθµό συζύγου και τέκνων σε σχέση µε τον ολικό αριθµό των εξαρτωµένων 38 13 3  2 1 

7 ∆ιαφορές µεταξύ του αθροίσµατος των επί µέρους βοηθηµάτων σε σχέση µε το ολικό ποσό σύµφωνα µε το 
γενικό αρχείο 

15 4 1 1  1 

8 ∆ιαφορές στο ύψος του αναπηρικού επιδόµατος όταν οι δικαιούχοι δεν έχουν εξαρτώµενα και το ποσό του 
επιδόµατος είναι κάτω από το ένα δεύτερο του βασικού. 

8      

9 Περιπτώσεις κατά τις οποίες το ύψος του αναπηρικού επιδόµατος υπερβαίνει το ποσό των £73,50 11 21 11   3 

10 Περιπτώσεις κατά τις οποίες το ύψος του αναπηρικού επιδόµατος είναι κάτω από τις £51,00, αλλά όχι £22,50, 
ποσό το οποίο αποτελεί επίδοµα για την αναπηρία συζύγου 

27 26 10 2   

11 Περιπτώσεις κατά τις οποίες το ύψος του αναπηρικού επιδόµατος υπερβαίνει το ποσό των £51,00 αλλά όχι και 
το ποσό των £73,50 

6 2     

12 Περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διαγραφή της ηµεροµηνίας που λήπτες κατέστησαν ανενεργοί όταν σε 
αυτούς επανάρχισε η καταβολή βοηθήµατος 

208 451 219 38 16 42 

13 Βοηθήµατα τα οποία, ενώ έχουν διακοπεί, δεν αναφέρεται η ηµεροµηνία διακοπής τους 58  1 30 55  

14 ∆ιαφορές µεταξύ του αθροίσµατος των επί µέρους βοηθηµάτων και του ολικού ποσού που πληρώθηκε 
σύµφωνα µε το µητρώο επιταγών 

191      

15 Λήπτες οι οποίοι, ενώ σύµφωνα µε το γενικό αρχείο παρουσιάζονται ως ενεργοί, δεν έχουν πληρωθεί βοήθηµα 17      

16 ∆ιαφορές µεταξύ της Επαρχίας διαµονής του λήπτη και της Επαρχίας πληρωµής-έκδοσης επιταγής 1      

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Θ 

Η σύγκριση µεταξύ του µητρώου 
επιταγών και του γενικού αρχείου 
πραγµατοποιήθηκε µόνο για την Επαρχία 
Λευκωσίας 



 

 

 


