
Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης

Κοινωνική Υπηρεσία και Κοινωνικές Παροχές

Θεοδώρα Γεωργίου
Κοινωνική Λειτουργός



Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας

• Οι Υπηρεσίες του Τομέα Κοινωνικής Υπηρεσίας και τα προγράμματα που
αναπτύσσει, στελεχώνονται από προσοντούχους Λειτουργούς Κοινωνικής
Υπηρεσίας οι οποίες εργοδοτούνται σε μόνιμη βάση.

• Από το πρόγραμμα αυτό επωφελούνται όλα τα μέλη του Συνδέσμου σε παγκύπρια
βάση που είναι τόσο τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση όσο και οι οικογένειες τους.



Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας

Στόχος της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι:

• Ενημέρωση για δικαιώματα και ωφελήματα

• Υποστήριξη και Καθοδήγηση των ασθενών οι οποιοί αντιμετωπίζουν 
κοινωνικό, οικονομικό και ψυχολογικό πρόβλημα.

• Συμβουλευτική και Συναισθηματική Υποστήριξη των ασθενών και των 
οικογενειών τους.



Κοινωνική Υπηρεσία- Κοινωνική Εργασία
• Η Κοινωνική Υπηρεσία του συνδέσμου απασχολεί σε παγκύπρια βάση Κοινωνική 

Λειτουργό η οποία  παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης προς τον ίδιο τον ασθενή και 
την οικογένειας του.

Συγκεκριμένα:

 Υποδέχεται το αίτημα του κάθε ασθενή.

Ερευνά και αξιολογεί τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα του ασθενή. 

Προσφέρει  υποστήριξη και ενδυνάμωση τόσο στον ίδιο τον  ασθενή  όσο και στην 
οικογένεια του. 

Συμβουλεύει και καθοδηγεί τον ασθενή και την οικογένεια του για τις παροχές και τα 
ωφελήματα που δικαιούται.

Ενημερώνει τον ασθενή και την οικογένεια του για τις παρεχόμενες υπηρεσίες-
προγράμματα που προσφέρει ο σύνδεσμος. 

Προσεγγίζει και στηρίζει συναισθηματικά τον ασθενή και το περιβάλλον του. 

Συλλέγει στοιχεία κοινωνικού ιστορικού για τον ασθενή και την οικογένεια του.

Ο  ΚΛ αντιμετωπίζει τον ασθενή σαν βιοψυχοκοινωνική οντότητα υπό το πρίσμα 
της ολιστικής προσέγγισης.



Κοινωνική Υπηρεσία- Κοινωνική Εργασία

Η κοινωνική εργασία βασίζεται στο σεβασμό της εγγενούς αξίας και αξιοπρέπειας των 
ανθρώπων, καθώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές τις αξίες.  

Ο Κοινωνικός Λειτουργός καθοδηγείται από βασικές επαγγελματικές αξίες και αρχές για την 
προώθηση της αυτοδιάθεσης, της αξιοπρέπειας, του σεβασμού, υποστηρίζοντας και 
υπερασπίζοντας τη σωματική, συναισθηματική, πνευματική ακεραιότητα και ευημερία των 
εξυπηρετουμένων για κοινωνική δικαιοσύνη, με τη μορφή των δικαιωμάτων των ασθενών και 
την πρόσβαση σε πόρους.



Σχέδια Κοινωνικών Παροχών

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ



Επίδομα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας

• Δικαιούχοι: 

1. Άτομα ηλικίας 12-65 ετών.

2. Άτομα που δεν μπορούν να βαδίσουν και χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα και τεχνικά 

μέσα.

• Παροχή: €337,66 μηνιαίως

 Το επίδομα δίνεται ανεξαρτήτως εισοδήματος. 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/index_gr/index_gr?opendocument



Επίδομα Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα

• Δικαιούχοι: 

1. Άτομα που παρουσιάζουν μηδενική ή σχεδόν μηδενική κίνηση και στα δύο κάτω άκρα
και καθιστά αναγκαιότητα τη συνεχή και μόνιμη χρήση τροχοκαθίσματος για τη διακίνησή 
τους. 

2. Δικαιούχοι του Επιδόματος Φροντίδας είναι και άτομα με μηδενική ή σχεδόν μηδενική 
κίνηση και στα δύο άνω άκρα, έστω και αν παρουσιάζουν κίνηση στα κάτω άκρα.

Παροχή: €350 μηνιαίως 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/index_gr/index_gr?opendocument



Επίδομα Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα

• Δικαιούχοι:  

1. Άτομα που παρουσιάζουν μηδενικές κινήσεις ή σχεδόν μηδενικές κινήσεις και 
στα τέσσερα άκρα εξαιτίας εκ γενετής πάθησης, ασθένειας ή ατυχήματος.

• Παροχή: €854,30 μηνιαίως 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/index_gr/index_gr?opendocument



Χορηγία Τυφλών

• Δικαιούχοι:

1. Άτομα των οποίων η οξύτητα και των δυο οφθαλμών δεν υπερβαίνει τα 6/60 σε κάθε 
οφθαλμό, έστω και με διορθωτικούς φακούς.

2. Άτομα που φοίτησαν στη Σχολή Τυφλών μέχρι και το 1990.

• Παροχή: €316,37 μηνιαίως

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/index_gr/index_gr?opendocument



Επίδομα Διακίνησης 

• Δικαιούχοι:

Άτομα που εργάζονται ή φοιτούν και πληρούν τις πιο κάτω προυποθέσεις:

1. Άτομα των οποίων η οξύτητα και των δυο οφθαλμών δεν υπερβαίνει τα 6/36 σε κάθε 
οφθαλμό

2. Άτομα με σοβαρά κινητικά προβλήματα στα κάτω άκρα.

3. Αιμοκαθαιρόμενους Νεφροπαθείς

• Παροχή:

o €51 μηνιαίως σε άτομα με σοβαρα προβλήματα στα κάτω άκρα τα οποία εργάζονται ή 
φοιτούν

o €102 μηνιαίως σε άτομα τυφλά που εργάζονται ή φοιτούν

o €102 σε άτομα με τετραπληγία ανεξαρτήτως του αν εργάζονται ή φοιτούν

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/index_gr/index_gr?opendocument



Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Απόκτηση Αυτοκινήτου

• Δικαιούχοι: 

1. Άτομα ηλικίας 18 ετών-70 ετών που παρουσιάζουν σοβαρή αναπηρία.

• Παροχή:

o €3.500

o €4.500 λήπτες του Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας, Επιδόματος Φροντίδας 
σε Παραπληγικά/Τετραπληγικά Άτομα

o €9.000 στις περιπτώσεις ατόμων με παραπληγία/ τετραπληγία για να προχωρήσουν 
στην αγορά κατάλληλου διασκευασμένου αυτοκινήτου για να εισέρχονται και να 
επιβαίνουν εντός του οχήματος καθησμένοι στο τροχοκάθισμα.

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/index_gr/index_gr?opendocument



Έκδοση Κάρτας Στάθμευσης

• Το Δελτίο Στάθμευσης παρέχει το δικαίωμα στα άτομα με αναπηρίες για 
προνομιακή στάθμευση των οχημάτων που οδηγούνται από ΑμεΑ ή 
μεταφέρουν ΑμεΑ.  

• Το νέο Ευρωπαϊκό Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ ισχύει  σε όλη την Ευρώπη και 
έχει αντικαταστήσει οποιαδήποτε άλλα σήματα που ίσχυαν προηγουμένως 
π.χ. το μπλε ή πορτοκαλί αυτοκόλλητο.

• Το Δελτίο έχει διάρκεια ισχύος τριών ετών με δυνατότητα να επανεκδοθεί 
ένα μήνα πριν από την λήξη της ημερομηνίας που αναγράφεται σε αυτό.  



Έκδοση Κάρτας Στάθμευσης

• Δικαιούχοι: 

1. Οι λήπτες της χορηγίας σε τυφλούς.

2. Οι λήπτες του επιδόματος φροντίδας σε τετραπληγικά / παραπληγικά 
άτομα.

3. Οι λήπτες του επιδόματος Βαριάς Κινητικής.

4. Τα άτομα των οποίων η αναπηρία συνίσταται σε ακρωτηριασμό ή 
σοβαρή αδυναμία των άνω ή/και κάτω άκρων με αποτέλεσμα το άτομο 
με αναπηρία να έχει μόνιμο βαθμό αναπηρίας πέραν του 39%.

5. Άτομα με νοητική αναπηρία .

6. Οργανώσεις που παρέχουν φροντίδα σε άτομα με αναπηρία και 
χρησιμοποιούν όχημα για τη μεταφορά των ατόμων αυτών.

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/index_gr/index_gr?opendocument



Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας στα Άτομα με 
Αναπηρίες για την Προμήθεια Τεχνικών Μέσων, 

Οργάνων και άλλων Βοηθημάτων

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

• Παρέχεται οικονομική βοήθεια μέχρι ποσοστού 80% της τελικής αξίας 
του αιτούμενου τεχνικού μέσου.

• 100% της αξίας του αιτούμενου είδους σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
ατόμων με πολύ χαμηλά εισοδήματα.

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/index_gr/index_gr?opendocument



Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για την Προμήθεια 
Τροχοκαθισμάτων

• Δικαιούχοι: Άτομα που έχουν ανάγκη συνεχούς και μόνιμης χρήσης 
τροχοκαθίσματος για τη διακίνησή τους  ή να μπορούν να βαδίσουν σε 
πολύ μικρές αποστάσεις σε ομαλό έδαφος με τη χρήση βοηθητικών 
μέσων, όπως βακτήρια ή  άλλων ειδικών στηριγμάτων στα πόδια.

Παροχή: Από €700 μέχρι και €13.500 ανάλογα με τον τύπο του 
τροχοκαθίσματος.

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/index_gr/index_gr?opendocument



Σχέδιο Παροχής Τροχοκαθισμάτων με Δανεισμό

• Δικαιούχοι: Άτομα που παρουσιάζουν βαριά κινητική αναπηρία και δεν 
μπορούν να βαδίσουν καθόλου ή μπορούν να βαδίσουν σε πολύ μικρές 
αποστάσεις σε ομαλό έδαφος με τη χρήση βοηθητικών μέσων.

• Παροχή: Δωρεάν δανεισμός τροχοκαθίσματος.

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/index_gr/index_gr?opendocument



Σχέδιο Παροχής Τεχνικών Μέσων με Δανεισμό

• Δικαιούχοι: Άτομα με σοβαρές κινητικές, αισθητηριακές ή άλλες 
αναπηρίες.

Παροχή: Δωρεάν δανεισμός χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/index_gr/index_gr?opendocument



Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ)

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων



Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ)

• Με την εφαρμογή του ΕΕΕ δεν καταργείται κανένα επίδομα εκτός 
από το Δημόσιο Βοήθημα.

• Το δημόσιο βοήθημα θα συνεχίσει να καταβάλλεται μέχρι και την 
εξέταση των αιτήσεων των ληπτών δημοσίου βοηθήματος για 
παροχή ΕΕΕ.

• Σημειώνεται ότι οι υφιστάμενοι λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος με 
τη μεταφορά τους στο ΕΕΕ δεν δικαιούνται οποιαδήποτε 
αναδρομικά εφόσον ήδη λαμβάνουν το Δημόσιο Βοήθημα κάθε 
μήνα.

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/All/01D602B67BF349BEC2257E8F0044ABF7/$file/%CE%92%CE%B1
%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%
B9%CE%B5%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8
%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%95%CE%95%CE%95.pdf



Δικαιούχοι ΕΕΕ

• Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

• Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με 5 χρόνια μόνιμη διαμονή στα εδάφη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

• Υπήκοος τρίτης χώρας με 5 χρόνια μόνιμη διαμονή στα εδάφη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

• Πρόσωπο το οποίο αποτελεί θύμα κατά την έννοια του περί της Πρόληψης 
και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της                     
Προστασίας των Θυμάτων Νόμου.

• Άνω των 28 ετών. 

• Έγγαμο άτομο.

• Μονογονέας.

• Ορφανό άτομο.

• Ανάπηρο άτομο.



Βασικές Πρόνοιες και Προϋποθέσεις για ΕΕΕ

• Για να καταστεί ο αιτητής δικαιούχος του ΕΕΕ θα πρέπει το σύνολο των 
εισοδημάτων του να είναι μικρότερο από το συνολικό μηνιαίο ποσό του ΕΕΕ και να 
πληρούνται όλα τα άλλα κριτήρια της νομοθεσίας.

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/All/01D602B67BF349BEC2257E8F0044ABF7/$file/%CE%
92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%C
E%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE
%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%95
%CE%95%CE%95.pdf



Κριτήρια για την παροχή του ΕΕΕ

• Η ακίνητης ιδιοκτησία του ίδιου και της οικογενειακής του μονάδα να μην 
υπερβαίνει συνολικά τις €100.000. 

• Εξαιρείται από τον υπολογισμό η ακίνητη ιδιοκτησία επιπρόσθετης αξίας  
100.000 όταν ολόκληρη ή το μεγαλύτερο μέρος είναι  αξιοποιήσιμη λόγω 
επιβάρυνσης (υποθήκη- memo).

• Το εμβαδό της κατοικίας του αιτητή να μην υπερβαίνει τα 300 τμ.

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/All/01D602B67BF349BEC2257E8F0044ABF7/$file/%CE%92%CE%
B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%C
E%B9%CE%B5%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE
%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%95%CE%95%CE%95.pdf



Κριτήρια για την παροχή του ΕΕΕ

• Οι καταθέσεις του αιτητή  να μην υπερβαίνουν τις €5.000 συν €1.000 για κάθε πρόσθετο 
πρόσωπο που ανήκει στην οικογενειακή μονάδα.

• Από τον υπολογισμό των καταθέσεων εξαιρούνται επιπρόσθετα χρηματοοικονομικά
στοιχεία μέχρι και €20.000, τα οποία όμως είναι:

 δεσμευμένα προς εξασφάλιση δανείου

 απ’ ονόματι ανήλικων τέκνων

 είτε αφορούν δάνεια σπουδών και υποτροφίες 

 είναι αναγκαία σε άτομο με αναπηρία λόγω της αναπηρίας τους

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/All/01D602B67BF349BEC2257E8F0044ABF7/$file/%CE%92%CE%B1%
CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B9
%CE%B5%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE
%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%95%CE%95%CE%95.pdf



Κριτήρια για την παροχή του ΕΕΕ

 Είναι επ΄ ονόματι ανήλικων τέκνων, συνέπεια κληροδοτήματος ή λόγω εγκεκριμένων
εράνων ή άλλων ιδιαίτερων λόγων                                      ή

 Είναι σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό με τον υπερήλικα/ συνταξιούχο γονέα και τα χρήματα 
αποδεδειγμένα ανήκουν στον γονέα.

 Το σύνολο της αξίας των μετοχών, χρεογράφων, ομολόγων, ασφαλιστήριων συμβολαίων, 
εισπρακτέων λογαριασμών και άλλων παρόμοιων στοιχείων, που είναι στην κατοχή των
μελών της οικογενειακής μονάδας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των €5.000.

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/All/01D602B67BF349BEC2257E8F0044ABF7/$file/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B
9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%82%20%CF%8
4%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82%2
0%CE%95%CE%95%CE%95.pdf



Υπηρεσίες φροντίδας από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας

• Παροχή υπηρεσίας φροντίδας σε δικαιούχους του ΕΕΕ αφού τύχουν αξιολόγηση από τις  
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

• Η φροντίδα περιλαμβάνει διάφορες υπηρεσίες φροντίδας όπως:

 κατ’ οίκον φροντίδα στο σπίτι.

 ιδρυματική φροντίδα.

ημερήσια φροντίδα.

παιδική φροντίδα και προστασία. 

πάνες ακράτειας σε περιπτώσεις που έχουν αυτή την ανάγκη.

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/All/01D602B67BF349BEC2257E8F0044ABF7/$file/%CE%92%CE%
B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE
%B9%CE%B5%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8
%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%95%CE%95%CE%95.pdf



Ποια είναι τα ποσά του ΕΕΕ

Α. 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 κάτω των 14 ετών. 

Β. Τα μηνιαία ποσά που αντιστοιχούν στη παροχή στέγης είναι:

• Παροχή επιδόματος ενοικίου.

• Επίδομα για κάλυψη των τόκων του στεγαστικού δανείου το οποίο είναι ίσο με το μηνιαίο επίδομα ενοικίου.

• Κάλυψη δημοτικά ή άλλα παρόμοια τέλη.

• Βοήθεια για κάλυψη εκτάκτων αναγκών ή και αναγκών φροντίδας.

Γ.  Αναπηρικό επίδομα: Δικαιούχος του ΕΕΕ ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως πρόσωπο με αναπηρία λαμβάνει 
επιπλέον μηνιαίο αναπηρικό επίδομα ύψους €226.

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/All/01D602B67BF349BEC2257E8F0044ABF7/$file/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%C
E%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%82%20%CF%84%CE%B7
%CF%82%20%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%95%CE%
95%CE%95.pdf



Σχέδια Ειδικής Διατίμησης (κωδ. 08)

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ



Ειδική Διατίμησης με Κώδικα 08

• Δικαιούχοι:

1. Πολύτεκνη ή πενταμελής οικογένεια – με εισοδηματικά κριτήρια 

2. Λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος 

3. Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

4. Λήπτες επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας

5. Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα 

6. Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα

https://www.eac.com.cy/EL/CustomerService/Tariffs/Documents/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%C
E%B9%CE%BC%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%B9%
CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%
A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7%CF%82%202015.pdf



Παροχή Διευκολύνσεων Cyta



Παροχή Διευκολύνσεων Cyta

Η Cyta προσφέρει  Ειδικά Τιμολογιακά Πακέτα Internet Home σε άτομα με ειδικές κοινωνικές 
ανάγκες.

Δικαιούχοι

• Άτομα με βαριά κινητική αναπηρία (π.χ. πολλαπλή σκλήρυνση, εγκεφαλοπάθειες ή μυοπάθειες)

• Κωφοί

• Τυφλοί

• Άτομα με νοητική υστέρηση

• Ανήλικα Άτομα που ανήκουν σε μία από τις πιο πάνω κατηγορίες

https://www.cyta.com.cy/internet-home-special-tariff-packages



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και διαβεβαιώνω
ότι θα είμαστε πάντα στο πλευρό των μελών μας και θα
βοηθούμε μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας.


