
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Κοινωνικές Παροχές-

Βοηθήµατα 

           Ιούνιος 2020 

Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων 
Κύπρου 
Επιτροπή Οικονομικών και Εξεύρεσης Πόρων 

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ :   

1. Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων Με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) 

2.  Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 

3. Αρχή Τηλεπικοινωνιών Cyta 

4. Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

5. Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας: Ελάχιστο Εγγυημένο  

Εισόδημα 

6. Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας. Ειδική Διατίμηση Δ – Ευάλωτοι 

Καταναλωτές 

7. Letshelp 

8. Dr. Yiota Demetriou The Dancing Queen Foundation 

9. Υπουργείο Υγείας – Επιδότηση θεραπειών υγείας για παιδιά 
με ΑΜΕΑ προσχολικής και σχολικής ηλικίας για αποστολή 
εκτός κρατικών νοσηλευτηρίων 

10. Ραδιομαραθώνιος 

11. Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΚεΠαΚΥ) 

12. Fundraising Cyprus 

13. Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) 

 

 

 

Λίγα λόγια για το Εγχειρίδιο: 

Αυτό το εγχειρίδιο είναι μία πρωτοβουλία 
της Επιτροπής Οικονομικών και 
Εξεύρεσης Πόρων του Συλλόγου 
Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου 
(ΣΥΕΛΚ). 

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει πληροφορίες 
για διάφορες υπηρεσίες – κοινωνικές 
παροχές – βοηθήματα. 

Σκοπός του εγχειριδίου είναι η 
ενημέρωση, και η καθοδήγηση των 
διαφόρων κοινωνικών παροχών προς 
παιδιά και ενήλικες. 

 

 



1. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων -  Τμήμα 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες 

 
Όραμα: 
«Μία βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
είναι η διασφάλιση και η ικανοποίηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.  Η 
κοινωνική ενσωμάτωση ενός ατόμου με αναπηρία απαιτεί αρχικά την αξιολόγηση της 
κατάστασης του, των αναγκών του και των δυνατοτήτων του.  Στη συνέχεια απαιτεί τη 
διασφάλιση της ανεξάρτητης διαβίωσης του και προσβασιμότητας του στην κοινωνία, τον 
εφοδιασμό του με την κατάλληλη για τις δυνατότητες του εκπαίδευση, κατάρτιση και 
απασχόληση, την παροχή τεχνικών και άλλων διευκολύνσεων, τη στήριξη του για τον 
προσωπικό επαναπροσδιορισμό και ανάπτυξη του και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του». 
(http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/index_gr/index_gr?opendocument, , 2020) 
 
(Τα επιδόματα του συγκεκριμένου τμήματος παρέχονται στους ασθενείς ανεξαρτήτως των 
εισοδηματικών τους  κριτηρίων με βάση την αναπηρία κατόπιν αξιολόγησης τους από το 
Τμήμα.) 
  
 
Επίδομα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας:  
Δικαιούχοι:  

 Άτομα που δεν μπορούν να βαδίσουν καθόλου ή σε πολύ μικρές αποστάσεις με βοήθεια 
στηρίγματος και έχουν ανάγκη τη χρήση τροχοκαθίσματος.  

 Ηλικία δικαιούχων: 12 - 65 ετών    
 Ύψος Επιχορήγησης: €339,55 μηνιαίως 

 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd10_gr/dsipd10_gr?OpenDocument: 
 
Επίδομα Φροντίδας για Άτομα με Παραπληγία ή Τετραπληγία:   
Δικαιούχοι: 
«Α) Άτομα με παραπληγία: άτομα που αντιμετωπίζουν μόνιμο και πλήρη περιορισμό στη 
λειτουργία της βάδισης, ακόμα και με τη χρήση βοηθητικών μέσων ή προσωπικής βοήθειας και 
που έχει ανάγκη για συνεχή και μόνιμη χρήση τροχοκαθίσματος για τη διακίνησή του. Επίσης, 
άτομα με παραπληγία θεωρούνται και άτομα χωρίς περιορισμό στη λειτουργία της βάδισης αλλά 
με μόνιμο σοβαρό ή πλήρη περιορισμό της λειτουργίας και των δύο άνω άκρων σε βαθμό που να 
μην μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί για βασικές ανάγκες της καθημερινής ζωής όπως η σίτιση ή 
και η ένδυση και χρειάζεται τη συνδρομή άλλου ατόμου. 
Β) Άτομα με τετραπληγία: άτομα που αντιμετωπίζουν μόνιμο και πλήρη περιορισμό στη 
λειτουργία της βάδισης, ακόμα και με τη χρήση βοηθητικών μέσων ή προσωπικής βοήθειας και 
που έχει ανάγκη για συνεχή και μόνιμη χρήση τροχοκαθίσματος για τη διακίνησή του και 
επιπρόσθετα αντιμετωπίζει μόνιμο σοβαρό ή πλήρη περιορισμό της λειτουργίας και των δύο άνω 
άκρων σε βαθμό που να μην μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί για βασικές ανάγκες της καθημερινής 
ζωής όπως η σίτιση ή και η ένδυση και χρειάζεται τη συνδρομή άλλου ατόμου». 
 
Παροχή: 

 €400 για άτομα με παραπληγία 
 €500 ενισχυμένη φροντίδα για άτομα με παραπληγία 
 €900 για άτομα με τετραπληγία 
 €1100 ενισχυμένη φροντίδα για άτομα με τετραπληγία 



«Δικαιούχοι ενισχυμένης φροντίδας είναι τα άτομα που αιτηθούν και πιστοποιηθεί η ύπαρξη 
αναγκών για εξειδικευμένη και αυξημένη φροντίδα λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που 
θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, π.χ. λόγω μόνιμης κατ’οίκον χρήσης αναπνευστήρα ή και 
μηχανικής βοήθειας για τη λειτουργία της αφόδευσης ή και ούρησης». 
 
 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd11_gr/dsipd11_gr?OpenDocument: 
 
Έκδοση Κάρτας Στάθμευσης:   
Δικαιούχοι: 

 Άτομα που είναι δικαιούχοι του επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας. 
 Άτομα που είναι δικαιούχοι του επιδόματος Παραπληγίας. 
 Άτομα που είναι δικαιούχοι του επιδόματος Τετραπληγίας. 
 Άτομα με μόνιμη αναπηρία πέραν του 39%. 
 Λήπτες της χορηγίας για τυφλά άτομα. 
 Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν Οικονομική Βοήθεια για Απόκτηση Αυτοκινήτου.   
 Άτομα με νοητική αναπηρία. 
 Οργανώσεις που παρέχουν φροντίδα στα άτομα με αναπηρία όπου και 

συμπεριλαμβάνονται σε μία από τις προαναφερόμενες ομάδες και χρησιμοποιούν όχημα 
για τη μεταφορά αυτών των ατόμων.  

 
 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd18_gr/dsipd18_gr?OpenDocument 
 
 
Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Απόκτηση Αναπηρικού Αυτοκινήτου:  
Δικαιούχοι: 

 Άτομα ηλικίας 18 - 70 ετών που παρουσιάζουν σοβαρή αναπηρία στα άνω και κάτω 
άκρα με μόνιμο βαθμό αναπηρίας που ξεπερνά το 39%   

  Σοβαρή οπτική αναπηρία.  
Ύψος Επιχορήγησης: 

 €3,500  
 € 4,500- υποχρεωτική χρήση του τροχοκαθίσματος, λήπτες βαριάς κινητικής αναπηρίας 

ή επιδόματος φροντίδας σε Παραπληγικά / Τετραπληγικά άτομα. 
 € 9,000- Είναι λήπτες του Επιδόματος Τετραπληγίας – κατάλληλα διαμορφωμένο 

αυτοκίνητο για να εισέρχονται και να επιβαίνουν στο αυτοκίνητο με τροχοκάθισμα   
Επιπλέον:  

 Τα άτομα απαλλάσσονται από τα τέλη εγγραφής και κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.  
 Νέα επιχορήγηση σε παρέλευση 7 ετών 

 
 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd15_gr/dsipd15_gr?OpenDocument 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Επίδομα Διακίνησης:   
Δικαιούχοι:  

 Άτομα τα οποία η οξύτητα και των δύο οφθαλμών δεν υπερβαίνει τα 6/36 σε κάθε 
οφθαλμό.  

 Άτομα με σοβαρά κινητικά προβλήματα στα κάτω άκρα. 
 Αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς ενταγμένοι σε μόνιμο και τακτικό πρόγραμμα στις 

μονάδες αιμακθαιρόντων δημόσιων νοσηλευτηρίων 
 Άτομα με Θαλασσαιμία ενταγμένα σε μόνιμο και τακτικό πρόγραμμα μεταγγίσεων σε 

δημόσια νοσηλευτήρια 
Ύψος Επιχορήγησης:  

 €51 σε άτομα με σοβαρά κινητικά προβλήματα στα κάτω άκρα, που εργάζονται ή 
φοιτούν.  

 €102 σε τυφλά άτομα που εργάζονται ή φοιτούν. 
 €102 σε άτομα με τετραπληγία ανεξαρτήτως εάν εργάζονται ή φοιτούν.    
 Για αιμοκαθαιρόμενους νεφροπαθείς και άτομα με Θαλασσαιμία:  

- €51 μηνιαίως για δικαιούχους που διαμένουν μόνιμα εντός Δήμων 
- €102 μηνιαίως για δικαιούχους που διαμένουν μόνιμα εντός κοινοτήτων 

 
 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd14_gr/dsipd14_gr?OpenDocument 
 
 
Χορηγία Τυφλών: 
Δικαιούχοι: 

 Είναι τα άτομα των οποίων η οξύτητα και των δύο οφθαλμών δεν υπερβαίνει τα 6/60 σε 
κάθε οφθαλμό, έστω και με διορθωτικούς φακούς.  

 Άτομα τα οποία φοίτησαν στη Σχολή Τυφλών μέχρι το 1990. 
Ύψος Επιχορήγησης: € 318,14 μηνιαίως 
 
 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd13_gr/dsipd13_gr?OpenDocument 
 
 
 
Οικονομική βοήθεια σε άτομα με αναπηρίες για προμήθεια τεχνικών μέσων, οργάνων και 
Βοηθημάτων: 
Δικαιούχοι:  

 Άτομα με σοβαρές κινητικές, αισθητηριακές ή άλλες αναπηρίες. 
Κάλυψη:  

 80% της τελικής  αξίας των τεχνικών  μέσων. 
 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με πολύ χαμηλά εισοδήματα παρέχεται βοήθεια μέχρι και 

100% της αξίας των μέσων. 
 
Παραδείγματα τεχνικών μέσων 

 Βοηθήματα μπάνιου 
 Ορθοστάτες 
 Βοηθήματα βάδισης 
 Περιπατήρες 
 Κρεβάτια 
 Στρώματα 
 Χειρολαβές 



 Συμπληρώματα τροχοκαθισμάτων 
 Μετατροπές αυτοκινήτου 
 Ράμπες  
 Πολυθρόνες 

 
 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd19_gr/dsipd19_gr?OpenDocument 
 
 
Σχέδιο παροχής  οικονομικής βοήθειας για προμήθεια τροχοκαθίσματος: 
Δικαιούχοι:  
Άτομα με βαριά κινητική αναπηρία: 

 Μόνιμη χρήση  τροχοκαθίσματος 
 Βάδιση σε πολύ μικρές αποστάσεις ή και με χρήση βοηθητικών μέσων 

Ύψος βοήθειας: 
 Ανάλογα με τις  ανάγκες ατόμου  καλύπτονται 7 τύποι τροχοκαθισμάτων  
 Απαραίτητη  αξιολόγηση φυσιοθεραπευτή  Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής  ή 

Κρατικών Γενικών Νοσοκομείων 
 
 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd16_gr/dsipd16_gr?OpenDocument 
 
 
Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας: 

Εξασφάλιση στα άτομα με αναπηρίες ελεύθερη ή μειωμένη είσοδο κυρίως στους τομείς: 
 του τουρισμού 
 του πολιτισμού 
 της ψυχαγωγίας 
 του αθλητισμού  
 των μεταφορών 

Δικαιούχοι: 
 «Άτομο με αναπηρία» το οποίο έχει μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή 

αισθητηριακές διαταραχές. 
Πιστοποιείται από τα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας του Τμήματος Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ως μέτρια ή σοβαρή ή ολική αναπηρία. 
Όταν το άτομο με αναπηρία είναι απαραίτητο να συνοδεύεται, τότε τα ίδια ωφελήματα θα 
δικαιούται και ο συνοδός (η κάρτα θα φέρει τη σήμανση «Α»). 
 
 
http://www.eudisabilitycard.gov.cy/el/page/europaiki-karta-anapirias 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2. Αρχή  Ηλεκτρισμού  Κύπρου (ΑΗΚ) 
 
Όραμα ΑΗΚ: 
«Να είμαστε πρωταγωνιστές στον Τομέα της Ενέργειας, Υπηρεσιών και άλλων 
Δραστηριοτήτων»  
 
«H αποστολή της ΑΗΚ, είναι η άριστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, πελατών,  χρηστών 
δικτύου, προσφέροντας με ασφάλεια και αξιοπιστία, σε ανταγωνιστικές τιμές, ποιοτικές 
υπηρεσίες, στους τομείς της ενέργειας και άλλων δραστηριοτήτων αξιοποιώντας νέες 
τεχνολογίες, με σεβασμό στην κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους συνεισφέροντας 
στην ανάπτυξη της χώρας». 
 
 
Ειδική διατίμηση: με κώδικα 08 
Μείωση  λογαριασμού ρεύματος  περίπου 20% 
 
Δικαιούχοι: 

 Λήπτες επιδόματος Βαριάς κινητικής αναπηρίας 
 Λήπτες επιδόματος Παραπληγίας 
 Λήπτες επιδόματος Τετραπληγίας 
 Τυφλά άτομα 
 Λήπτες Ε.Ε.Ε (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα)  
 Λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος  
 Αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς 
 Άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση που είναι εγγεγραμμένα μέλη στον 

Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης. 
 Πολύτεκνη ή πενταμελής οικογένεια που λαμβάνει Επίδομα Τέκνου 

 
 
https://www.eac.com.cy/EL/RegulatedActivities/Supply/tariffs/Pages/Beneficiaries-of-tariff-
code-08.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



3. Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA) 
 
Όραμα CYTA: 
«Να προσφέρουμε στον άνθρωπο σύγχρονες λύσεις ηλεκτρονικής επικοινωνίας που να του 
δίνουν την ελευθερία να ανακαλύπτει και να επικοινωνεί με τον κόσμο». 
 
«Η αποστολή της CYTA είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας απλά, έξυπνα και ασφαλισμένα και να βελτιώνει τον τρόπο ζωής και 
την παραγωγικότητα των πελατών της». 

 
1) Ειδικά τιμολογιακά πακέτα για άτομα με ειδικές κοινωνικές ανάγκες: 
 Δωρεάν τέλη σύνδεσης 
 Δωρεάν συνδρομή 

Δικαιούχοι: 
 Άτομα με μόνιμη σοβαρή ή ολική κινητική ή και άλλη σοβαρή ή ολική σωματική 

αναπηρία  
 Άτομα με μόνιμη σοβαρή ή ολική οπτική αναπηρία 
 Άτομα με μόνιμη σοβαρή ή ολική ακουστική αναπηρία 
 Άτομα με μόνιμη σοβαρή ή ολική νοητική αναπηρία 
 Άτομα με μόνιμη σοβαρή ή ολική ψυχική αναπηρία 

 
Για να θεωρηθεί κάποιος δικαιούχος της πιο πάνω παροχής (CYTA) θα πρέπει να 
προσκομίσει το έντυπο «Έκθεση ολοκληρωμένου πορίσματος αξιολόγησης αναπηρίας 
(ΟΠΑΑ)», το οποίο δίδετε στον αιτητή, κατόπιν αξιολόγησης της αναπηρίας του από το 
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. 
 
*Σε περίπτωση όπου ανήλικα άτομα ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες της ενότητας (1) 
θα επωφελούνται του ειδικού τιμολογιακού πακέτου, ως δικαιούχοι, οι γονείς ή οι 
κηδεμόνες τους, εφόσον διαμένουν μαζί στο ίδιο υποστατικό. 
 

2) Ειδικά τιμολογιακά πακέτα για άτομα με χαμηλό εισόδημα: 
 Τέλος Σύνδεσης: € 25,00 - Εφάπαξ ή 12 Μηνιαίες Δόσεις 
 Συνδρομή:                   € 8,28 - Μηνιαία 
 Τέλος Μεταφοράς: € 12,50 - Εφάπαξ ή 12 Μηνιαίες Δόσεις 

Δικαιούχοι: 
 Λήπτες δημόσιου βοηθήματος  
 Λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) 

 
 
 
https://www.cyta.com.cy/telephone-special-tariff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 

Επίδομα Ασθενείας 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/page34_gr/page34_gr?OpenDocument 

Σύνταξη Ανικανότητας 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/All/C1B87BDD649E99E2C2257B18003B63D2?Ope

nDocument 

Αιτήσεις 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd15_gr/dsipd15_gr?OpenDocument 

 

 

Όραμα του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, το οποίο ιδρύθηκε 

τον Ιανουάριο του 2009 με τον περί προϋπολογισμού νόμο, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των ατόμων με αναπηρίες. Το Τμήμα αυτό τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αποστολή του είναι η διαμόρφωση, ο 

συντονισμός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των πολιτικών κοινωνικής 

προστασίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης για τα άτομα με αναπηρίες. Για τον σκοπό αυτό, 

συνεργάζεται με άλλα συναρμόδια για θέματα αναπηρίας υπουργεία, καθώς και με οργανώσεις 

για άτομα με αναπηρία και άλλους κοινωνικούς εταίρους.  

 

Παροχές ανικανότητας  

 

Πότε δικαιούστε παροχές ανικανότητας;  

Η σύνταξη ανικανότητας καταβάλλεται σε όσους είναι ανίκανοι προς εργασία για διάστημα 156 

τουλάχιστον ημερών και οι οποίοι προβλέπεται ότι θα παραμείνουν μόνιμα στην κατάσταση 

αυτή, δηλαδή σε όσους είναι ανίκανοι να αποκομίσουν, στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας την 

οποία θα μπορούσαν καταρχήν να ασκήσουν υπό κανονικές συνθήκες, εισόδημα πάνω από το 

ένα τρίτο του ποσού που αποκομίζει γενικά ένα υγιές άτομο το οποίο ασκεί το ίδιο επάγγελμα ή 

ανήκει στην ίδια κατηγορία ή έχει το ίδιο μορφωτικό επίπεδο, στον ίδιο τομέα ή, στην 



περίπτωση ατόμων ηλικίας από 60 έως 63ετών, σε όσους είναι ανίκανοι να αποκομίσουν 

εισόδημα μεγαλύτερο από το μισό του εν λόγω ποσού. 

Ο αιτητής πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ασφαλιστικές προϋποθέσεις: 

1. να έχουν παρέλθει τουλάχιστον εκατόν πενήντα έξι (156) εβδομάδες ασφάλισης μέχρι την 

ημερομηνία εκδήλωσης της αναπηρίας, και να έχει καταβάλει εισφορές βασικής ασφάλισης 

μέχρι την ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας ίσες τουλάχιστον με το 156πλάσιο του 

εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών (τρεις (3) ασφαλιστικές μονάδες 

βασικής ασφάλισης), 

2. ο αριθμός των ασφαλιστικών μονάδων από εισφορές πραγματικής και εξομοιούμενης 

ασφάλισης για την περίοδο από τις 5 Οκτωβρίου 1964 (ή, εφόσον συμπλήρωσε την ηλικία των 

16 ετών μετά τις 5 Οκτωβρίου 1964, από την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού έτους εντός του 

οποίου συμπλήρωσε την εν λόγω ηλικία), ή από τις 7 Ιανουαρίου 1957 εάν αυτό συμφέρει 

περισσότερο τον δικαιούχο, μέχρι και την τελευταία εβδομάδα ασφάλισης που προηγείται της 

εβδομάδας κατά την οποία επήλθε η αναπηρία του, να μην είναι κατώτερος του 25% των ετών 

που εμπίπτουν στη σχετική περίοδο αναφοράς, 

3. να έχει πραγματική ή/και εξομοιούμενη ασφάλιση κατά το έτος που προηγείται εκείνου κατά 

το οποίο κατέστη ανάπηρος ή ο μέσος όρος των αποδοχών του κατά τα δύο (2) έτη που 

προηγούνται της παροχής να ισούται τουλάχιστον με το 20πλάσιο του εβδομαδιαίου ποσού των 

βασικών ασφαλιστέων αποδοχών (0,39 ασφαλιστικές μονάδες). 

Σε περίπτωση ανικανότητας που οφείλεται σε οποιοδήποτε ατύχημα, ο ασφαλισμένος δικαιούται 

σύνταξη ανικανότητας εφόσον πληροί τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις που ισχύουν για το 

επίδομα ασθενείας.  

Παρότι για τη στοιχειοθέτηση των δικαιωμάτων λαμβάνονται υπόψη μόνον οι εισφορές των 

μισθωτών και των αυτοτελώς εργαζόμενων, για τον υπολογισμό του ύψους της σύνταξης 

λαμβάνονται υπόψη και οι προαιρετικές εισφορές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν 

παροχή ανικανότητας μέχρι την ηλικία των 63 ετών τόσο για ολική όσο και για μερική 

ανικανότητα (δεν αναφέρεται ελάχιστο όριο ηλικίας). 

 

 

 

 



Τι καλύπτεται;  

Η σύνταξη ανικανότητας έχει δύο συνιστώσες: τη βασική και τη συμπληρωματική σύνταξη. 

Όταν η απώλεια της ικανότητας βιοπορισμού είναι πλήρης, καταβάλλεται πλήρης σύνταξη 

ανικανότητας, η οποία υπολογίζεται ως εξής: 

 

Το ύψος της βασικής εβδομαδιαίας σύνταξης αντιστοιχεί στο 60% της εβδομαδιαίας αξίας του 

ετήσιου μέσου όρου των ασφαλιστικών μονάδων της πραγματικής και εξομοιούμενης βασικής 

ασφάλισης και αυξάνεται στο 80%, 90% και 100% αναλόγως με το εάν υπάρχουν ένα, δύο ή 

τρία εξαρτώμενα άτομα. Στην περίπτωση συζευγμένης δικαιούχου, δεν προβλέπεται καμία 

προσαύξηση για τον σύζυγό της εκτός και εάν αυτός είναι ανίκανος να καλύψει τις ανάγκες του. 

Σε περίπτωση που ο αιτητής δεν δικαιούται αύξηση για τον/τη σύζυγο, η αύξηση για 

εξαρτώμενα τέκνα ή άλλα εξαρτώμενα άτομα ισούται με το 10% της βασικής σύνταξης για κάθε 

ένα από αυτά (δύο εξαρτώμενα άτομα κατ’ ανώτατο όριο),  

● το ύψος της εβδομαδιαίας συμπληρωματικής σύνταξης αντιστοιχεί στο 1/52ο του 1,5% 

της συνολικής αξίας των ασφαλιστικών μονάδων της συμπληρωματικής ασφάλισης για 

το σύνολο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του αιτούντος συν τις εξομοιούμενες 

ασφαλιστέες αποδοχές στη συμπληρωματική ασφάλιση μεταξύ της ημερομηνίας 

εκδήλωσης της ανικανότητας και της ηλικίας των 63 ετών.  

Όταν η απώλεια της ικανότητας βιοπορισμού είναι μερική, η σύνταξη ανικανότητας μειώνεται 

ποσοστιαία επί της πλήρους σύνταξης, κατά ποσό το οποίο υπολογίζεται σε σχέση με την 

απώλεια της ικανότητας βιοπορισμού ως εξής:  

● άτομα με απώλεια της ικανότητας βιοπορισμού από 50 έως 66,66% δικαιούνται το 60% 

της πλήρους σύνταξης,  

● άτομα με απώλεια της ικανότητας βιοπορισμού από 66,57 έως 75% δικαιούνται το 75% 

της πλήρους σύνταξης,  

● άτομα με απώλεια της ικανότητας βιοπορισμού από 76 έως 99% δικαιούνται το 85% της 

πλήρους σύνταξης,  

 

 

 



Το βασικό ποσό της σύνταξης αυξάνεται αναλόγως του αριθμού των εξαρτώμενων ατόμων. Το 

Σχέδιο χορηγεί ελάχιστη σύνταξη η οποία διαμορφώνεται ως εξής:  

● για άγαμους: 87,15 ευρώ την εβδομάδα (85% x 60% x 170,88 ευρώ),  

● για άτομα με έναν εξαρτώμενο: 116,20 ευρώ την εβδομάδα (85% x 80% x 170,88 ευρώ),  

● για άτομα με δύο εξαρτώμενους: 130,72 ευρώ την εβδομάδα (85% x 90% x 170,88 

ευρώ), και  

● για άτομα με τρεις εξαρτώμενους: 145,25 ευρώ την εβδομάδα (85% x 100% x 170,88 

ευρώ).  

 

Σε περίπτωση μερικής ανικανότητας, τα αντίστοιχα ποσά πολλαπλασιάζονται επιπλέον με το 

ποσοστό ανικανότητας. Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη μέγιστη σύνταξη. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν 

επίσης δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη η οποία χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία και 

ιδρύματα. 

Πώς αποκτάτε πρόσβαση στις παροχές ανικανότητας;  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση για παροχή ανικανότητας εντός τριών 

μηνών από την επέλευση της αναπηρίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας: Ελάχιστο Εγγυημένο  

Εισόδημα 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/All/AB95C1057422D9CFC2257EF100392349 

Σκοπός 

Ο σκοπός της παροχής αυτής είναι η διασφάλιση ενός ελάχιστου κοινωνικά αποδεκτού επιπέδου 

διαβίωσης για τα άτομα και τις οικογένειές τους που διαμένουν νόμιμα στην Κυπριακή 

Δημοκρατία, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.  

Ειδικότερα, οποιοδήποτε άτομο του οποίου το εισόδημα και άλλοι οικονομικοί πόροι δεν 

αρκούν για να καλύψουν τις βασικές και ειδικές του ανάγκες, όπως αυτές ορίζονται από το 

Nόμο 109 (Ι)/2014, έτσι όπως τροποποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε, μπορεί να ζητήσει τη 

χορήγηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το οποίο παρέχεται υπό τη μορφή 

οικονομικής στήριξης και/ή υπηρεσιών. 

Το δικαίωμα στην εν λόγω παροχή είναι ατομικό και παρέχεται στον αιτητή εφόσον πληρούνται 

όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις. 

Το επίδομα ποικίλει ανάλογα με το εισόδημα του αιτητή. Όταν το εισόδημα του αιτητή 

αυξάνεται, το επίδομα μειώνεται. Το συνολικό ποσό που λαμβάνει ο αιτών ποικίλει ανάλογα με 

τα μέλη της οικογένειάς του και τις ειδικές ανάγκες τους. 

Το σχέδιο αυτό δεν συνδέεται με εισφορές που καταβλήθηκαν από εργοδότες, εργαζόμενους ή 

ασφαλισμένους. 

Για να θεωρείσαι δικαιούχος πρέπει:  

1α) Να είσαι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

� Υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος έχει καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στη 

Δημοκρατία σύμφωνα με τον περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμο, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 

� υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος κατέχει νομικό καθεστώς που προβλέπεται στον περί 

Προσφύγων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, με εξαίρεση 

τους αιτητές ασύλου, ή 



� άτομο, το οποίο αποτελεί θύμα υπό την έννοια του περί της Πρόληψης και της 

Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των 

Θυμάτων Νόμου. 

(β) Ο αιτών πρέπει να έχει, κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο των 5 ετών που προηγείται 

της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, νόμιμη και συνεχή διαμονή στη Δημοκρατία. Οι 

υπήκοοι τρίτων χωρών που καλύπτονται από το νομικό καθεστώς που παρέχει ο Νόμος περί 

Προσφύγων ή τα πρόσωπα που είναι θύματα υπό την έννοια του νόμου για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων, 

θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση και να καταστούν δικαιούχοι ανεξαρτήτως της ηλικίας τους και 

του χρόνου διαμονής τους στη Δημοκρατία, εάν κανένα άλλο μέλος της οικογένειάς τους δεν 

έχει ήδη υποβάλει αίτηση και/ή λαμβάνει ήδη το επίδομα. 

2)  Ο δικαιούχος θα πρέπει να διατηρεί τη νόμιμη και συνεχή διαμονή του στην Κύπρο καθ’ όλη 

τη διάρκεια λήψης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, διαφορετικά παύει να δικαιούται το 

επίδομα. 

3)  Το συνολικό εισόδημα των μελών της οικογενειακής μονάδας πρέπει να είναι χαμηλότερο 

των συνολικών αναγκών που αξιολογούνται βάσει του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

4)  Ούτε ο αιτών, ούτε κάποιο άλλο μέλος της οικογενειακής μονάδας μπορεί να κατέχει ακίνητη 

ιδιοκτησία αξίας άνω των 100.000 €. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ιδιόκτητη κατοικία του αιτητή, 

εφόσον δεν ξεπερνά τα 300 τ.μ. 

-> Εξαιρείται ακίνητη ιδιοκτησία επιπρόσθετης εκτιμώμενης αξίας 100.000 €, εάν είναι μη 

αξιοποιήσιμη λόγω νομικών περιορισμών που επιβλήθηκαν πριν από τη θέσπιση του Nόμου 

(Ιούλιος 2014). 

-> Η ακίνητη ιδιοκτησία αξίας από 100.000 € και 200.000 € δεν λαμβάνεται υπόψη, εάν δεν 

είναι αξιοποιήσιμη ολόκληρη ή το μεγαλύτερο μέρος της, λόγω εγγραφής εμπράγματου βάρους 

ή δικαιώματος επικαρπίας (πριν από την 11η Ιουλίου του 2014). 

5)  Οι τραπεζικές καταθέσεις του αιτητή και οποιουδήποτε μέλους της οικογένειάς του δεν 

πρέπει να υπερβαίνουν τις 5.000 €, αυξανόμενο κατά 1.000 € για κάθε επιπλέον μέλος της 

οικογενειακής μονάδας. Η αξία άλλων χρηματικών περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις 5.000 €. Δε λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε αποζημιώσεις που λήφθηκαν ως 

αποτέλεσμα τραυματισμού ή βλάβης που προκλήθηκε από ατύχημα. 



-> Ορισμένες ειδικές διατάξεις επιτρέπουν την εξαίρεση επιπλέον 20.000 € από το όριο 

καταθέσεων σε περίπτωση: ατόμων με σοβαρή ή ολική αναπηρία, όταν δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν διότι έχουν δεσμευτεί ως εγγύηση σε δάνειο ή είναι καταθέσεις ατόμου 

ηλικίας κάτω των 18 ετών, εφόσον η αιτία και στις δύο περιπτώσεις έλαβε χώρα πριν από τη 

θέσπιση του Nόμου (Ιούλιος 2014), όταν πρόκειται για σπουδαστικό δάνειο , όταν ανήκουν σε 

υπερήλικα, ο οποίος χρειάζεται βοήθεια για τη διαχείριση τους, και όταν ανήκουν σε παιδιά 

ηλικίας κάτω των 18 ετών ως αποτέλεσμα κληρονομιάς ή άλλων παρόμοιων λόγων. 

6) Δε θα πρέπει ούτε ο αιτών, ούτε κάποιο άλλο μέλος της οικογενειακής μονάδας να έχει 

μεταφέρει κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα όρια που παραθέτονται 

στις παραγράφους (4) και (5) κατά τους 12 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, εκτός κι αν 

προσκομίσουν ικανοποιητικές επεξηγήσεις σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η μεταφορά 

αυτή ήταν απαραίτητη ή αναγκαία. 

7) Ακόμα κι αν κάποιος διατηρεί τη νόμιμη και συνεχή διαμονή του στη Δημοκρατία για 5 

χρόνια, δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση και δεν καθίσταται δικαιούχος για ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα, εάν είναι: 

->μοναχός σε μοναστήρι, 

->εθνοφρουρός, 

->φοιτητής πλήρους φοίτησης, με εξαίρεση τους φοιτητές που ήταν υπό τη φροντίδα του 

Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας κατά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της 

ηλικίας τους, ή αν είναι ανάπηρος ή ορφανός, 

->εκούσια άνεργος. 

8)  Ο αιτών πρέπει να είναι: 

-> ηλικίας άνω των 28 ετών, 

-> έγγαμο άτομο ανεξαρτήτου ηλικίας, 

-> μόνος γονέας ανεξαρτήτου ηλικίας, 

-> ορφανό ανεξαρτήτου ηλικίας, 

-> άτομο με αναπηρίες ανεξαρτήτου ηλικίας, 



-> ενήλικο άτομο, το οποίο ήταν υπό τη φροντίδα του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ευημερίας πριν τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του. 

Βοηθήματα και επιδόματα που δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος: 

•βοήθημα κηδείας, 

•βοήθημα τοκετού, 

•φοιτητική χορηγία, 

•επίδομα εθνοφρουρού, 

•σχέδιο ενίσχυσης για συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα, 

•συνεισφορές από αγαθοεργίες ή φιλανθρωπικά ιδρύματα, 

•διατροφή από φορολογούμενο άτομο, εάν αποδειχτεί ότι δεν λαμβάνεται (υποβολή 

αποδεικτικών στοιχείων), 

•όλα τα επιδόματα και/ή χορηγίες και/ή βοηθήματα που παρέχονται βάση νομοθεσίας ή σχεδίων 

που εφαρμόζονται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, 

•όλα τα επιδόματα και/ή χορηγίες και/ή βοηθήματα που παρέχονται σε ένα άτομο με αναπηρία 

λόγω της εν λόγω αναπηρίας του, 

•τα πρώτα 512 € του μηνιαίου εισοδήματος ενός παιδιού, που προέρχονται από κάποιο 

πρόγραμμα κατάρτισης ή απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, 

•οποιαδήποτε ποσά δίνονται στον αιτητή και/ή στο δικαιούχο και/ή σε οποιοδήποτε μέλος της 

οικογενειακής μονάδας από το Ταμείο του Λαχείου Πρόνοιας ως οικονομική βοήθεια ή από το 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως έκτακτη οικονομική βοήθεια 

κατόπιν υπουργικής έγκρισης, 

•από το μηνιαίο εισόδημα από εργασία του αιτητή/δικαιούχου ή του/της συζύγου, εάν το 

εισόδημα υπερβαίνει τα 500 €, τα πρώτα 170 € δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό 

του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 

•για εισοδήματα κάτω των 500 €, το ποσό που δεν λαμβάνεται υπόψη υπολογίζεται ως εξής: ◦τα 

πρώτα 50 € δεν λαμβάνονται υπόψη και 



◦από τα επόμενα 50 € μέχρι 200 €, το 40 % του εν λόγω ποσού δεν λαμβάνεται υπόψη και 

◦από τα επόμενα 200 € μέχρι 500 €, το 20 % του εν λόγω ποσού δεν λαμβάνεται υπόψη. 

•από το μηνιαίο εισόδημα από εργασία για κάθε ενήλικο τέκνο ηλικίας κάτω των 28 ετών, μόνο 

το 50 % των πρώτων 480 € λαμβάνεται υπόψη. Αυτό σημαίνει ότι για εισόδημα ενός παιδιού 

που ανέρχεται μέχρι τα 480 €, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δεν μειώνεται καθόλου για την 

υπόλοιπη οικογένεια, αφού όταν υπολογίζεται το μηνιαίο επίδομα εξακολουθούν να 

λαμβάνονται υπόψη τα 240 € για το εν λόγω τέκνο. Για εισοδήματα τέκνου που υπερβαίνουν τα 

480 €, λαμβάνεται υπόψη μόνο ένα μικρό μέρος ως οικογενειακό εισόδημα και έχει ως εξής: 

◦από τα επόμενα 480-1.000 €, μόνο το 10 % αυτού του μέρους του εισοδήματος λαμβάνεται 

υπόψη και 

◦από τα επόμενα 1.000 EUR –2.000 €, λαμβάνεται υπόψη το 15% αυτού του μέρους του 

εισοδήματος και 

◦για εισόδημα τέκνου που υπερβαίνει τα 2.000 €, λαμβάνεται υπόψη το 20 % αυτού του μέρους 

του εισοδήματος. 

•Αν ο αιτών/δικαιούχος ή ο/η σύζυγος είναι άτομο με αναπηρίες, τα πρώτα 512 € του 

εισοδήματος από εργασία δεν λαμβάνονται υπόψη ως εισόδημα. 

Τι δικαιούμαι και πώς μπορώ να το διεκδικήσω; 

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα περιλαμβάνει: 

1. το μηνιαίο ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες διαβίωσης του αιτητή/δικαιούχου που 

περιλαμβάνεται στο ελάχιστο καλάθι διαβίωσης και 

2. το μηνιαίο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί για παροχή στέγασης 

και κάθε δικαιούχος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος λαμβάνει πληρωμή για: 

(α) δημοτικά ή άλλα παρόμοια τέλη, 

(β) βοήθεια για την κάλυψη επειγόντων αναγκών 

(γ) βοήθεια για την κάλυψη των αναγκών φροντίδας. 



Τα μηνιαία ποσά που αντιστοιχούν στο καλάθι διαβίωσης είναι: 

● 480 € για τον αιτητή/δικαιούχο, 

● 240 € για το/τη σύζυγο και για κάθε μέλος της οικογένειας ηλικίας άνω των 14 ετών, 

● 144 € για κάθε μέλος της οικογένειας ηλικίας κάτω των 14 ετών. 

Το υπολογιζόμενο εμβαδόν κατοικίας: 

● για άγαμους ή για ζευγάρια είναι 55 m², 

● Επιπλέον 25 m² για αιτούντες που διαμένουν με ένα ανάπηρο ή ένα εξαρτημένο άτομο: 1 

ανήλικο παιδί, 2 ανήλικα παιδιά του ίδιου φύλου και/ή ένα ενήλικο παιδί, 

● Επιπλέον 20 m²: για κάθε 2 πρόσθετα ανήλικα του ίδιου φύλου και/ή κάθε πρόσθετο 

παιδί. 

Tα υπολογιζόμενα ποσά για κάθε πόλη είναι τα εξής: 

● Λευκωσία / Λεμεσός / Αμμόχωστος: 2,80€/m2 

● Λάρνακα: 2,45€/m2 

● Πάφος: 1,75€/m2 

Επιπλέον, το συνολικό επίδομα κατοικίας μπορεί να αυξηθεί κατά 20% για άτομα με αναπηρίες 

και έως και 50% για άτομα σε αναπηρικό καροτσάκι ή άτομα με αυξημένες ανάγκες φροντίδας 

και βοήθειας. 

Υπηρεσίες φροντίδας: 

Οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος μπορούν να λάβουν φροντίδα από τις 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Αν ο δικαιούχος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ζητήσει 

φροντίδα (υπάρχει ειδικός χώρος στην αίτηση), θα αξιολογηθεί από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας και ανάλογα με τις ανάγκες του, θα λάβει την αντίστοιχη φροντίδα. 

Η φροντίδα περιλαμβάνει διάφορες υπηρεσίες, όπως κατ’ οίκον φροντίδα, ιδρυματική φροντίδα, 

ημερήσια φροντίδα, φροντίδα ανάπαυλας, παιδική φροντίδα και προστασία και πάνες ακράτειας, 

όπου χρειάζεται. 



Το ενδιαφερόμενο άτομο μπορεί να υποβάλει αίτηση για το Ε.Ε.Ε. στην Υπηρεσία Διαχείρισης 

Επιδομάτων Πρόνοιας ή την Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η αίτηση εξετάζεται από τον Προϊστάμενο της 

Υπηρεσίας, ο οποίος ελέγχει αρχικά αν η αίτηση συμπληρώθηκε πλήρως και αν υποβλήθηκαν 

όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ο αιτών ενημερώνεται αν η αίτηση δεν είναι πλήρης. Αν η αίτηση 

είναι πλήρης, διερευνάται η ακίνητη περιουσία καθώς και η οικονομική κατάσταση του αιτητή 

με τα πιστωτικά ιδρύματα, μέσω φακέλων διασύνδεσης προκειμένου να διαπιστωθεί η 

εγκυρότητα της αίτησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας  

Ειδική Διατίμηση Δ – Ευάλωτοι Καταναλωτές 

https://lwb.org.cy/gr/fees-and-rights.html 

Ευάλωτοι Καταναλωτές 

Κανονισμός 22 

Ως ευάλωτοι καταναλωτές καθορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες πελατών νοουμένου ότι είναι 

Κύπριοι πολίτες ή πολίτες άλλου Κράτους Μέλους ή Κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου ή όσοι έχουν ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις 

περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και διαμένουν μόνιμα εντός της 

περιοχής προμήθειας του Συμβουλίου: 

(α)     Οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που παρέχεται από την Υπηρεσία 

Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

(β)    Οι λήπτες του δημοσίου βοηθήματος που παρέχεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

(γ)    Οι λήπτες του επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας που παρέχεται από το Τμήμα 

Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο Σχέδιο 

Παροχής Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας, όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται 

σύμφωνα με τις εκάστοτε Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. 

(δ)    Οι λήπτες του επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα που παρέχεται από την 

Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό σύμφωνα με το 

Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, όπως αυτό τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται σύμφωνα με τις εκάστοτε Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70°) έτος ηλικίας τους και δεν συνοικούν 

με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70°) έτος ηλικίας του. 

(ε)    Οι λήπτες του επιδόματος φροντίδας σε παραπληγικά άτομα που παραχωρείται από το 

Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας 



και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο Σχέδιο 

Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα, όπως αυτό τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται σύμφωνα με τις εκάστοτε Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. 

(στ)     Οι λήπτες του επιδόματος φροντίδας σε τετραπληγικά άτομα που παραχωρείται από το 

Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο Σχέδιο 

Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα, όπως αυτό τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται σύμφωνα με τις εκάστοτε Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. 

(ζ)     Οι λήπτες της χορηγίας σε τυφλούς που παραχωρείται από το Τμήμα Κοινωνικής 

Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

(η)     Πολύτεκνη ή πενταμελής οικογένεια που λαμβάνει επίδομα τέκνου από την Υπηρεσία 

Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων για τρία εξαρτώμενα παιδιά και πάνω και με ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα 

μέχρι €51.258. Το εισοδηματικό κριτήριο των €51.258 για το ετήσιο μεικτό οικογενειακό 

εισόδημα αυξάνεται κλιμακωτά κατά €5.126 για κάθε πρόσθετο παιδί πέραν των τεσσάρων. 

Σημειώσεις: 

1.    «Eπίδομα τέκνου» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «επίδομα» στον περί Παροχής 

Επιδόματος τέκνου Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

2.    «Δημόσιο βοήθημα που παρέχεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του 

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» σημαίνει το δημόσιο βοήθημα 

που παρέχεται με βάση τον περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

3.    «Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων 

Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» σημαίνει το 

επίδομα που παρέχεται με βάση τον περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα 

περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

4.    «Χορηγία σε τυφλούς που παραχωρείται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων 

με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» σημαίνει την 



χορηγία που παρέχεται με βάση τον περί Παροχής Ειδικής Χορηγίας σε Τυφλούς Νόμο, όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  

 

 

7. Letshelp 

Αποστολή Οργανισμού: 

Η προσφορά στον συνάνθρωπο και στην κοινωνία, στο παιδί στον νέο στην οικογένεια στην 
τρίτη ηλικία στον άρρωστο με στόχο την στήριξη του θεσμού της οικογένειας και των πολιτών 
μας για ένα καλύτερο αύριο, μια καλύτερη, πιο ανθρώπινη κοινωνία. 

Το όραμα του: 

Όραμά μας, η προβολή και η ενίσχυση του εθελοντισμού δίνοντας ένα χέρι βοηθείας σε όσους 
έχουν ανάγκη. 

Επιθυμία μας να δώσουμε πίσω στην κοινωνία, να προσφέρουμε στον συνάνθρωπο και στον 
τόπο μας και να ενισχύσουμε τον θεσμό της οικογένειας. Βασική επιδίωξη μας, να παρέχεται σε 
κάθε πολίτη, είτε είναι παιδί, νέος, οικογενειάρχης, ηλικιωμένος τα εφόδια για καλυτέρευση των 
συνθηκών της ζωής του. 

Μέλημα μας, τα παιδιά μας, οι νέοι μας, να έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκμάθηση, στην εξέλιξη, 
και στην απόκτηση πτυχίου ασχέτως των οικονομικών δυσκολιών.  

Έγνοια μας η στήριξη του οικογενειακού θεσμού και η υποστήριξη των μελών τόσο της 
κεντρικής όσο και της ευρύτερης οικογένειας.  

Ευχή μας, για τον Οργανισμό, είναι να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να έχει ως συνέχεια 
την πολύπλευρη ενδυνάμωση της κοινωνίας μας. 

Δραστηριότητες: 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
3. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
4. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
5. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Πεδία Υποστήριξης: 

 Οικονομική Ενίσχυση σε φοιτητές 

 Οικονομική Ενίσχυση Νοικοκυριών 

 Πληρωμή Συνεδρίων (μαθησιακών δυσκολιών) 
 Πληρωμή Συνεδρίων (αυτισμός) 



 Κάλυψη μέρους της Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε έκτακτα περιστατικά 

 Παροχή δωροκουπονιών για αγορά τροφίμων 

 Παροχή δωροκουπονιών για είδη ρουχισμού 
 

http://www.letshelp.eu/our-activities/forms 

 

 

8. Dr. Yiota Demetriou The Dancing Queen Foundation 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 

Να βελτιώσει την ψυχολογική υγεία και ευεξία των παιδιών υποστηρίζοντας προγράμματα που 
συγκεντρώνουν κεφάλαια και ευαισθητοποίηση για την υποστήριξη εκπαιδευτικών και κλινικών 
προγραμμάτων. 

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ: 

Το Ίδρυμα Dr. Yiota Demetriou The Dancing Queen ιδρύθηκε από φίλους και συγγενείς και 
είναι ένα αγαπητό αφιέρωμα στην Δρ. Γιώτα Δημητρίου της οποίας η φιλοδοξία να βοηθήσει τα 
παιδιά, στον τομέα της παιδικής ψυχολογίας, διακόπηκε λόγω ενός τραγικού ατυχήματος τον 
Νοέμβριο του 2008.  

Αν και η Δρ. Γιώτα Δημητρίου δεν έζησε για να πραγματοποιήσει το όνειρό της, το Ίδρυμα 
φιλοδοξεί να διατηρήσει το πάθος της για τα παιδιά ζωντανό, ενισχύοντας την ψυχολογική υγεία 
και ευημερία των παιδιών και των οικογενειών τους. 

Καθιστώντας την εκπαιδευτική και κλινική υποστήριξη ως προτεραιότητα, το ίδρυμα προσπαθεί 
να επιτύχει τους στόχους του υποστηρίζοντας προγράμματα, καθώς και αντλώντας κεφάλαια και 
ευαισθητοποίηση για παιδιά των οποίων η ψυχική υγεία έχει επηρεαστεί. 

Διαλέξεις: 

Το ίδρυμα, στα πλαίσια της δράσης του, παρέχει σειρά διαλέξεων με θέματα σχετικά με την 
ψυχολογία όπως επίσης και θέματα που αφορούν παιδιά και αφήβους. 

Η ενημέρωση του κοινού είναι ένας από τους βασικούς στόχους του ιδρύματος και 
πραγματοποιείται με την πολύτιμη συμβολή θεραπευτών που συνεργάζεται εδώ και χρόνια, 
όπως επίσης και εταιριών οι οποίες παρέχουν αφιλοκερδώς τις αίθουσες ακρόασης/αμφιθέατρα, 
για την πραγματοποίηση των διαλέξεων. 

Οι διαλέξεις παρέχονται δωρεάν. Οποιαδήποτε εισφορά στο ίδρυμα είναι ευπρόσδεκτη. 

 

http://dancingqueenfoundation.com/ 

 



9. Υπουργείο Υγείας – Επιδότηση θεραπειών υγείας για παιδιά με ΑΜΕΑ 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας για αποστολή εκτός κρατικών 

νοσηλευτηρίων. 

Ποιους αφορά: Η επιδότηση αφορά παιδιά με ΑΜΕΑ, σχολικής και προσχολικής ηλικίας (3-18 
ετών) έτσι ώστε να μην απουσιάζουν από το σχολείο τους.  
 
Τι καλύπτει το σχέδιο: Το σχέδιο καλύπτει υπηρεσίες υγείας που περιλαμβάνουν 
φυσιοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία και λογοθεραπεία στον ιδιωτικό τομέα, κατά τις 
απογευματινές ώρες και μόνο κατά τις σχολικές περιόδους. Εξαιρούνται οι περίοδοι διακοπών 
Χριστουγέννων και Πάσχα όπως και οι καλοκαιρινοί μήνες.  
 
Μέχρι πότε θα ισχύει το σχέδιο: Το σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 και 
θα ισχύει μέχρι την έναρξη της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ.  
 
Ποσό επιδότησης και διαδικασία: Το ποσό επιδότησης, σύμφωνα με τον απολογισμό είναι 20 
ευρώ ανά θεραπεία και η κάθε οικογένεια μπορεί να επιλέξει το θεραπευτή που επιθυμεί. 
Σύμφωνα με τη διαδικασία, η επιδότηση θα γίνεται κατευθείαν στον θεραπευτή και όχι στην 
οικογένεια. Έτσι, οποιαδήποτε χρηματική διαφορά προκύψει πέραν των 20 ευρώ θα πρέπει να 
καταβάλλεται από την οικογένεια του παιδιού απευθείας στον θεραπευτή. 

Που πρέπει να υποβάλλονται τα αιτήματα: Τα αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται από την 
οικογένεια μέσω του Τομέα Επιδοτουμένων Ασθενών. Θα εξετάζονται/αξιολογούνται με βάση 
τις πρόνοιες του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες Υγείας που δεν 
προσφέρονται στον Δημόσιο Τομέα.  
 
Τι χρειάζεται να περιλαμβάνει ένα αίτημα για να αξιολογηθεί:  
(α) Επιστολή, αίτημα από τους γονείς προς Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας που να 
περιλαμβάνει:  
              • Περιγραφή των αιτούμενων υπηρεσιών και το χρονικό πλαίσιο παροχής τους.  

              • Το όνομα του παιδιού, η ηλικία, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, το σχολείο φοίτησης 
και στοιχεία επικοινωνίας του πατέρα/μητέρας.  
 
(β) Έκθεση Ιατρού, Νευρολόγου ή άλλης ειδικότητας που θα αναφέρεται η 
σύσταση/αναγκαιότητα για θεραπείες υγείας.  
(γ) Πλάνο θεραπείας από εξειδικευμένους θεραπευτές (φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, 
λογοθεραπευτές) στο οποίο θα αναφέρονται:  
              • Η χρονική περίοδος/διάρκεια θεραπειών  

              • Η εβδομαδιαία συχνότητα των θεραπειών  

              • Οι στόχοι  

              • Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα  
 
(δ) Η τελική έγκριση θα καθορίζει με σαφήνεια το χρονικό περιθώριο των εγκριμένων 
θεραπειών, τη συχνότητα και το είδος τους.  
 
Αίτηση: Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να βρείτε την σχετική αίτηση για χορηγία θεραπείας. 



 

Προς: Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας  
 
(Υπόψη Τομέα Επιδοτουμένων)  
 
Αρ. Φαξ: 22605492  
 
 
Ημερομηνία: ………………………………..  
 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 
 

Εγώ ο/η ………………………………………………………………………………………  
 
πατέρας/μητέρα του/της ………….…………………………………………… με αριθμό δελτίου  
 
ταυτότητας …………………………………, ηλικία ………………… και μαθητής/ρια της  
 
………… τάξης του ……………………………………………………. Σχολείου, αιτούμαι  
 
επιχορήγηση για ………. (λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, εργασιοθεραπεία, υδροθεραπεία) για  
 
χρονική περίοδο ……………….  
 
 
 
Τα στοιχεία επικοινωνίας μου είναι: ( Διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο)  
 
 
 
Επισυνάπτεται:  
 
1) Σύσταση του θεράποντος ιατρού  

 
 
2) Πλάνο θεραπείας από τον/τους θεραπευτή/τές (συχνότητα θεραπειών και επιθυμητά 
αποτελέσματα)  
 
 
 
 
 
 
Με εκτίμηση  
(υπογραφή) 

 

 



10. Ραδιομαραθώνιος 

Σχετικός Σύνδεσμος 

http://www.radiomarathonios.org/gr/yphresies 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

Περιγραφή: 

Το Ίδρυμα Ραδιομαραθώνιος είναι μη Κυβερνητικός Εθελοντικός Οργανισμός. Ιδρύθηκε το 
1991 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας R.S.L. Radio Super (FM) Ltd. Ενεγράφη στις 
20/11/90 με καταστατική πράξη ως αναγνωρισμένος εθελοντικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 

Σκοπός: 

(α) Στο καταστατικό του Ιδρύματος καθορίζονται οι στόχοι, οι δικαιούχοι βοήθειας ο τρόπος 
διαχείρισης και η Διαχειριστική Επιτροπή. Η διαχείριση των πόρων του Ιδρύματος ασκείται από 
την Διαχειριστική  Επιτροπή που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του R.S.L. Radio 
Super (FM) Ltd. 

Σύμφωνα με το καταστατικό οι σκοποί του Ιδρύματος είναι οι ακόλουθοι: 

 Παροχή οικονομικής βοήθειας στους δικαιούχους για ιατρική, φαρμακευτική ή 
τεχνική παρέμβαση που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των παιδιών με ειδικές 
ανάγκες και στην επανένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο 

 Παροχή οικονομικής βοήθειας στους δικαιούχους για επιστημονική έρευνα που 
θα οδηγήσει στην επίλυση προβλημάτων επανένταξης 

 Παροχή οικονομικής βοήθειας στους δικαιούχους για σεμινάρια ή άλλες ομαδικές 
δραστηριότητες που σαν σκοπό έχουν την ψυχολογική ή άλλη προετοιμασία των 
παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

 Παροχή οικονομικής βοήθειας άμεσα ή έμμεσα που να προάγει την ευημερία των 
δικαιούχων. 

Δικαιούχοι: 

Ο όρος «ειδικές ανάγκες» καλύπτει τη νοητική, ψυχική ή και σωματική αναπηρία παιδιών μέχρι 
τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους,  που συχνά συνοδεύεται από κοινωνική 
απομόνωση ή και απόρριψη  ή και άλλα σοβαρά  κοινωνικο-ψυχολογικά  προβλήματα. Στις 
περιπτώσεις παιδιών με νοητική υστέρηση το περιοριστικό της ηλικίας δεν ισχύει. Ο όρος 
«παιδιά με ειδικές ανάγκες» μπορεί να ερμηνευθεί σε βαθμό που θα ήταν αδύνατο για ένα μη 
Κυβερνητικό Οργανισμό να ανταποκριθεί. 

Δικαιούχοι για βοήθεια κρίνονται όσοι εμπίπτουν στις πρόνοιες του καταστατικού με τους 
περιορισμούς που επιβάλλουν οι πόροι του Ιδρύματος.  Για την εξέταση  αιτημάτων  είναι 



απαραίτητη η υποβολή αίτησης, συνοδευόμενη με τις απαραίτητες βεβαιώσεις που να 
ικανοποιούν τα κριτήρια για βοήθεια. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι: 

 

(α) το πρόβλημα (ζητείται ιατρική βεβαίωση) 

(β) η οικονομική κατάσταση (ζητείται φορολογική βεβαίωση ή βεβαίωση από Κοινωνικές 
Ασφαλίσεις) 

(γ) η έκταση κάλυψης από άλλους οργανισμούς και Σχέδια περίθαλψης και φροντίδας, 
περιλαμβανομένης της βοήθειας που παρέχεται από τις κρατικές υπηρεσίες. 

Διαδικασίες: 

Μόλις καταχωρηθεί η αίτηση, στέλνεται σχετικό έντυπο το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να 
συμπληρωθεί για να έχει τα απαραίτητα στοιχεία η Διαχειριστική Επιτροπή όταν θα εξετάσει το 
αίτημα. Ο αιτητής μπορεί να απευθύνει και απευθείας το αίτημα του στο σχετικό έντυπο του 
Ιδρύματος. 

Αιτήσεις που μπορείτε να βρείτε προς συμπλήρωση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος: 

(Α) Αίτηση για υποστήριξη παιδιού/ών με Ειδικές Ανάγκες 

(Β)Αίτηση Ιδρύματος/Οργανισμού/Συνδέσμου που προσφέρει υπηρεσίες σε παιδιά με Ειδικές 

Ανάγκες 

 

Έντυπα που μπορείτε να βρείτε προς συμπλήρωση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος: 

   1. Έντυπο Λογοθεραπευτικής Αξιολόγησης 

   2. Έντυπο Λογοθεραπευτικής Επαναξιολόγησης 

   3. Έντυπο Φυσιοθεραπευτικής Αξιολόγησης 

   4. Έντυπο Φυσιοθεραπευτικής Επαναξιολόγησης 

   5. Έντυπο Εργοθεραπευτικής Αξιολόγησης 

   6. Έντυπο Εργοθεραπευτικής Επαναξιολόγησης 

   7. Έντυπο Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 

* Οι πληροφορίες που αναγράφονται είναι αυτούσιες πληροφορίες από την διαδικτυακή σελίδα 

του Ιδρύματος. 

 

 

 

 

 



11. Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΚεΠαΚΥ) 

 

(http://www.sofocleousfoundation.org) 

 

Όραμα:  
Το ΚΕΠΑΚΥ επιθυμεί να βελτιώσει έμπρακτα την ποιότητα ζωής ανθρώπων που βρίσκονται σε 
ανάγκη και ιδιαίτερα των νέων, μέσα από την προώθηση ίσων ευκαιριών και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, την κοινωνική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων ατόμων και ατόμων με 
αναπηρίες.  
 
Προγράμματα:  
- Αυτισμός:  
 
Το Ίδρυμα ΚΕΠΑΚΥ προχώρησε στη δημιουργία και τον εξοπλισμό του «Πρότυπου Κέντρου 

Απασχόλησης, Φροντίδας και Θεραπείας» στη Λεμεσό, το οποίο προσφέρει μεταξύ άλλων 

ειδικά σχεδιασμένο εξοπλισμό μεθόδων αισθητηριακής ολοκλήρωσης, το οποίο δύναται να 

ωφελήσει άτομα με αυτισμό, άτομα με εγκεφαλική παράλυση και πρόωρα νεογνά. 

http://www.sofocleousfoundation.org/assets/uploads/downloads/gr/dbdda-brochure-

apasholisis-fp.pdf 

 

 
- Ψυχολογική στήριξη στα σχολεία:  
 
Το ίδρυμα προσφέρει υπηρεσίες ψυχολόγου σε ένα σχολείο της πόλης μας, τόσο σε ατομικό, 
όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η παροχή βοήθειας σε ατομικό επίπεδο εστιαζόταν τόσο σε θέματα 
εκπαιδευτικά, όσο και προσωπικά-οικογενειακά. Στόχος του προγράμματος είναι η καθολική 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των μαθητών και κατ’ επέκταση η ενίσχυση της ακαδημαϊκής τους 
επίδοσης και ανάπτυξης και η ομαλή ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό πλαίσιο.  
http://www.sofocleousfoundation.org/psixologiki 

 

 
- Ένα χέρι προς τους νέους:  
Το ΚΕΠΑΚΥ προσφέρει σε νέους και παιδιά, που αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες 

διαβίωσης κουπόνια για τρόφιμα, ένδυση και υπόδηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 

και του Πάσχα. 

http://www.sofocleousfoundation.org/hand 

 

 
- Δράσεις αλληλεγγύης:  
Οικονομική βοήθεια που αφορά θέματα υγείας. 



http://www.sofocleousfoundation.org/draseis 

 
- Βοηθήματα σπουδών:  
 
http://www.sofocleousfoundation.org/assets/uploads/downloads/gr/bc334-application-form-

and-regulations-for-studies-aid-2019.pdf 

 

Στοιχεία επικοινωνίας:  
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 155, 3026 Λεμεσός, Κύπρος  
Διεύθυνση Ταχυδρομείου: P.O. Box 58159, 3731 Λεμεσός, Κύπρος  
E-mail: info@sofocleousfoundation.org 
Τηλ.: +357 25 849 129  
Φαξ: +357 25 849 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Fundraising 

www.funraising.org.cy  

 

Σκοπός:  
 
Η ιδέα δημιουργίας του Συνδέσμου βασίστηκε σε δυο αλληλένδετες πραγματικότητες, ότι 
υπάρχουν άνθρωποι πρόθυμοι να προσφέρουν και άνθρωποι που έχουν πραγματικά ανάγκη την 
προσφορά. Ο Σύνδεσμος έχει πρωταρχικό του μέλημα τη στήριξη παιδιών μέχρι 18 ετών και των 
οικογενειών τους, οι οποίες για διάφορους λόγους έχουν βρεθεί σε κατάσταση οικονομικής 
δυσχέρειας.  
 
Βοήθημα:  
 

Το πρώτο κομμάτι των αναγκών αυτών είναι οι πρακτικές ανάγκες επιβίωσης σε τρόφιμα, 

ρουχισμό, έπιπλα, οικιακές συσκευές ακόμα και παιχνίδια τα οποία και καλύπτονται άμεσα. Το 

δεύτερο κομμάτι είναι το εξειδικευμένο, το οποίο διαχειρίζεται προβλήματα οικονομικής ή 

ιατρικής φύσης. Οι οικογένειες αυτές μπορεί να παρουσιάζουν προβλήματα υγείας ακόμα και 

μαθησιακά, νοητικά ή συναισθηματικά προβλήματα. Το κομμάτι αυτό είναι μια συλλογική 

εργασία ειδικών. Στόχος του Συνδέσμου είναι να εντοπίσει το πρόβλημα και να παραπέμψει τα 

περιστατικά αυτά στους κατάλληλους ειδικούς οι οποίοι θα αναλάβουν να συνεργαστούν με τις 

οικογένειες και να βελτιώσουν το εκάστοτε πρόβλημα τους. Το Funraising καλύπτει επίσης 

ανάγκες όπως απογευματινά μαθήματα αγγλικών, μουσικής, χορού, θεάτρου, οτιδήποτε θα 

βοηθήσει. 

https://www.funraising.org.cy/about.php 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

email: info@funraising.org.cy 

email: funraising.cy@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



13. Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) 

http://www.volunteerism-cc.org.cy/default.aspx 

 

Προφίλ:  
 

Το 1973 συστάθηκε το Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας (ΠΣΕ), όταν διαπιστώθηκε η ανάγκη 

για συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων, χάραξη πολιτικής στον τομέα της εθελοντικής 

κοινωνικής πρόνοιας και για υπεύθυνη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Η 

επιτυχημένη πορεία του ΠΣΕ και το όραμα του για τη συνεχή αναβάθμιση της λειτουργίας του 

εθελοντικού τομέα υπέδειξαν την ανάγκη για την περαιτέρω αναβάθμιση του. Για αυτό το 2006 

ψηφίστηκε ο 'Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμος 61(Ι)/2006' με 

τον οποίο το Συμβούλιο μετονομάστηκε σε Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 

(ΠΣΣΕ) και απόκτησε καινούρια διάσταση, νέο πλαίσιο λειτουργίας αλλά και καινούριες 

ευθύνες. 

http://www.volunteerism-cc.org.cy/profile 

 

Στο ΠΣΣΕ υπάγονται όλες οι Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις, ΜΚΟ. Πιο κάτω θα βρείτε 

την ιστοσελίδα στην οποία μπορείτε να ανατρέξετε για να βρείτε όλους τους εγγεγραμμένους 

Παγκύπριους Συνδέσμους – Φιλανθρωπικά Ιδρύματα (πχ Αλκυονίδες, Αντικαρκινικός 

Σύνδεσμος κ.α) 

http://www.volunteerism-cc.org.cy/pan_cyprian_voluntary_organisations 

 

Παράλληλα, το ΠΣΣΕ με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό και οργάνωση παρέχει Επαρχιακά 

Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) με σκοπό τον συντονισμό των επαρχιακών 

οργανώσεων – ΜΚΟ. Πιο κάτω μπορείτε να ανατρέξετε για βρείτε όλους τις εγγεγραμμένες 

Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο, Αμμόχωστο και 

Κερύνεια. 

(http://www.volunteerism-cc.org.cy/local_voluntary_organisations) 

 

 

- ΤΕΛΟΣ - 


