
Α/Α Σχέδιο Αρμόδια Υπηρεσία Πληροφορίες
Τηλέφωνο 

Επικοινωνίας

1 Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας ΤΚΕΑΑ € 346,27 22-815015                         

2
Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε Άτομα με Παραπληγία ή 

Τετραπληγία
ΤΚΕΑΑ

• €400 (παραπληγία)                                                   

• €500 (ενισχ. φροντίδα)                                           

• €900 (τετραπληγία)                                                

• €1.100 (ενισ. φροντίδα)

22-815015                         

3
Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες για 

απόκτηση αυτοκινήτου
ΤΚΕΑΑ

• €3.500                                                                           

• €4.500 (όταν χρησιμοποιεί τροχοκάθισμα)                                                        

•  €9.000 (όταν επιβαίνουν στο αυτοκίνητο 

καθίμενοι στο τροχοκάθισμα)

22-815015                         

4
Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθκειας για την προμήθεια 

τροχοκαθισμάτων
ΤΚΕΑΑ

€700 - €13.500 (ανάλογα με τον τύπο 

τροχοκαθίσματος)
22-815015                         

5 Σχέδιο διαχείρισης τροχοκαθισμάτων  με δανεισμό ΤΚΕΑΑ Δανεισμός ανάλογα με τη διαθεσιμότητα 22-815015                         

6 Έκδοση δελτίου στάθμευσης σε άτομα με αναπηρίες ΤΚΕΑΑ
Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να 

επισυνάπτεται βεβαίωση από την ΕΠΑΝΑ

22-815015 (ΤΚΕΑΑ)                  

22-871333 (ΕΠΑΝΑ)                         

7
Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας για την προμήθεια τεχνικών 

μέσων, οργάνων και άλλων βοηθημάτων στα άτομα με αναπηρίες
ΤΚΕΑΑ

Παρέχεται οικονομική βοήθεια μέχρι 

ποσοστού 80% της τελικής αξίας του 

αιτούμενου τεχνικού μέσου

22-815015                         

8
Σχέδιο διαχείρισης/παροχής τεχνικών μέσων, οργάνων και άλλων 

βοηθημάτων σε άτομα με αναπηρίες (με δανεισμό)
ΤΚΕΑΑ Δανεισμός ανάλογα με τη διαθεσιμότητα 22-815015                         

9
Σχέδιο για δημιουργία και λειτουργία μικρών μονάδων για 

σκοπούς αυτοεργοδότησης ατόμων με αναπηρίες 
ΤΚΕΑΑ € 8.543 22-815015                         

Σχέδια / Παροχές από Κρατικές και Ημικρατικές Υπηρεσίες προς ΑμεΝΑ

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd10_gr/dsipd10_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd11_gr/dsipd11_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd11_gr/dsipd11_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd15_gr/dsipd15_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd15_gr/dsipd15_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd16_gr/dsipd16_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd16_gr/dsipd16_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd17_gr/dsipd17_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd18_gr/dsipd18_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd19_gr/dsipd19_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd19_gr/dsipd19_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd20_gr/dsipd20_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd20_gr/dsipd20_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd27_gr/dsipd27_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd27_gr/dsipd27_gr?OpenDocument


10 Σχέδιο επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με αναπηρίες ΤΚΕΑΑ

 € 1.708,60 - Το σχέδιο θα καλύπτει τις 

δαπάνες κατάρτισης και η επιδότηση θα 

παρέχεται στα ιδρύματα στα οποία θα γίνεται 

η κατάρτιση

22-815015                         

11 Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας ΤΚΕΑΑ

Η Κάρτα διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση 

σε ορισμένες ειδικές παροχές, κυρίως στους 

τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της 

ψυχαγωγίας, του αθλητισμού και των 

μεταφορών. Η κάρτα αναγνωρίζεται και από 

τις χώρες της ΕΕ που συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα

22-815082

12 Σχέδιο επιδότησης υπηρεσιών φροντίδας
ΥΔΕΠ (αίτηση)                       

ΥΚΕ (αξιολόγηση)

• €400 για κατ' οίκον φροντίδα από 

εγκεκριμένο φροντιστή ή από οικιακό 

εργαζόμενο                                                               

• €625-€745  για ιδρυματική φροντίδα                           

• €137 για ημερήσια φροντίδα από Κέντρα 

Ενηλίκων                                                                             

• €102 για παιδική φροντίδα από 

εγκεκριμένους σταθμούς

22-803030

13
Σχέδιο Επιχορήγησης Υπηρεσιών Κατ’ οίκον φροντίδας σε Άτομα με 

Αναπηρίες

ΥΔΕΠ (αίτηση)             

ΤΚΕΑΑ (αξιολόγηση)

€100 - €400 μηνιαίως για υπηρεσίες  μερικής 

ή πλήρους φροντίδας κατ’ οίκον ανάλογα με 

το βαθμό αναγκών του αιτητή

22-803030

14 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) ΥΔΕΠ

• €480 για τον αιτητή/δικαιούχο

• €240 για το/τη σύζυγο και για κάθε μέλος 

της οικογένειας άνω των 14 ετών

• €144 για κάθε μέλος της οικογένειας κάτω 

των 14 ετών

• €226 σε άτομο με αναπηρία το οποίο 

καθίσταται δικαιούχο ΕΕΕ

22-803030

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd28_gr/dsipd28_gr?OpenDocument
http://www.eudisabilitycard.gov.cy/el/home
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/All/4C02B977EF7923D2C225805900380B31?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/5C9332D18F058922C2258599001C2C88/$file/%CE%A4%CE%BF %CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF %CF%84%CF%89%CE%BD %CE%95EE (%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%82 %CE%B3%CE%B9%CE%B1 %CE%9A%CE%B1%CF%84' %CE%9F%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CE%BD %CE%A6%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B1 %CE%91%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD %CE%BC%CE%B5 %CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82) %CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1 %CF%84%CE%BF%CF%85 2017 (%CE%9A%CE%94%CE%A0 365_2017).pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/5C9332D18F058922C2258599001C2C88/$file/%CE%A4%CE%BF %CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF %CF%84%CF%89%CE%BD %CE%95EE (%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%82 %CE%B3%CE%B9%CE%B1 %CE%9A%CE%B1%CF%84' %CE%9F%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CE%BD %CE%A6%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B1 %CE%91%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD %CE%BC%CE%B5 %CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82) %CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1 %CF%84%CE%BF%CF%85 2017 (%CE%9A%CE%94%CE%A0 365_2017).pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/All/517E1B1FE19B0418C2257CD7001E73BB


15 Οικιακή Διατίμηση με Κώδικα 08 ΑΗΚ Μειωμένα τέλη 22-202243                    

16 Ειδικά τιμολογιακά πακέτα σε άτομα με ειδικές κοινωνικές ανάγκες ΑΤΗΚ
Εκπτώσεις σε τηλέφωνο και διαδίκτυο με 

σχετική βεβαίωση από την ΕΠΑΝΑ

132 (ΑΤΗΚ)                      

22-871333 (ΕΠΑΝΑ)

17 Γενικό Σύστημα Υγείας ΟΑΥ
Εξαίρεση από καταβολή συμπληρωμής με 

σχετική βεβαίωση από την ΕΠΑΝΑ

17000 (ΟΑΥ)                     

22-871333 (ΕΠΑΝΑ)

Α/Α Σχέδιο Αρμόδια Υπηρεσία Πληροφορίες
Τηλέφωνο 

Επικοινωνίας

1
Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για την παροχή 

χορηγίας σε Οργανώσεις Ατόμων με Αναπηρίες
ΤΚΕΑΑ

Εγγεγραμμένες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις 

των ατόμων με σωματική, αισθητηριακή, 

νοητική ή ψυχική αναπηρία που 

δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση 

προγραμμάτων για τα μέλη τους ή και 

ευρύτερα τα άτομα με αναπηρίες / Ανώτατο 

όριο €10,000 ή €15,000 για 

συχρηματοδοτούμενα

22-815015                      

2
Σχέδιο Επιχορήγησης Κοινωνικών Συνοδών για Ενήλικα Άτομα με 

Πολύ Σοβαρές Αναπηρίες
ΤΚΕΑΑ

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι οι οργανώσεις 

των ίδιων των ατόμων με πολύ σοβαρές 

αναπηρίες καθώς και οι οργανώσεις για 

άτομα με πολύ σοβαρές αναπηρίες που δεν 

είναι σε θέση να αντιπροσωπεύσουν τους 

εαυτούς τους, οι οποίες θα εφαρμόσουν 

πρόγραμμα Κοινωνικού Συνοδού / Ανώτατο 

όριο €10,000 ετησίως

22-815015                      

Σχέδια / Παροχές από Κρατικές και Ημικρατικές Υπηρεσίες προς Οργανώσεις / Συνδέσμους ΑμεΝΑ

https://www.eac.com.cy/EL/RegulatedActivities/Supply/tariffs/Pages/Beneficiaries-of-tariff-code-08.aspx
https://www.cyta.com.cy/telephone-special-tariff
https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hioexemptionsandcopayments
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd22_gr/dsipd22_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd22_gr/dsipd22_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd23_gr/dsipd23_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd23_gr/dsipd23_gr?OpenDocument


3
Σχέδιο Επιχορήγησης Οργανώσεων για τη λειτουργία 

Προγραμμάτων Απασχόλησης με Στήριξη
ΤΚΕΑΑ

Οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες που 

εργοδοτούν καθοδηγητή εργασίας ο οποίος 

παρέχει στήριξη στα άτομα με σοβαρές 

αναπηρίες που επιθυμούν να εργοδοτηθούν 

στην ανοιχτή αγορά εργασίας / €13.500 

ετησίως ανά Πρόγραμμα

22-815015                      

4

Σχέδιο Παροχής Χορηγίας σε Οργανώσεις για Προγράμματα 

Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες μέσω του Ειδικού Ταμείου του 

Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία

ΤΚΕΑΑ

Εγγεγραμμένες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις 

που εκπροσωπούν ή παρέχουν υπηρεσίες σε 

άτομα με σωματική, αισθητηριακή, νοητική ή 

ψυχική αναπηρία και δραστηριοποιούνται 

στην υλοποίηση προγραμμάτων, μεταξύ 

άλλων και κατάρτισης για τα μέλη τους ή και 

ευρύτερα τα άτομα με αναπηρίες / Ανώτατο 

όριο €5,000 ή €10,000 για 

συγχρηματοδοτούμενα

22-815015                      

5

Σχέδιο Παροχής Χορηγίας σε Οργανώσεις για Προγράμματα 

Κατάρτισης Επαγγελματιών για την Αναπηρία μέσω του Ειδικού 

Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με 

Αναπηρία

ΤΚΕΑΑ

Εγγεγραμμένες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις 

που εκπροσωπούν ή παρέχουν υπηρεσίες σε 

άτομα με σωματική, αισθητηριακή, νοητική ή 

ψυχική αναπηρία και δραστηριοποιούνται 

στην υλοποίηση προγραμμάτων, μεταξύ 

άλλων και κατάρτισης για τα μέλη τους ή και 

ευρύτερα τα άτομα με αναπηρίες / Ανώτατο 

όριο €3,000 ή €5,000 για 

συγχρηματοδοτούμενα

22-815015                      

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd26_gr/dsipd26_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd26_gr/dsipd26_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd90_gr/dsipd90_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd90_gr/dsipd90_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd90_gr/dsipd90_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd91_gr/dsipd91_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd91_gr/dsipd91_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd91_gr/dsipd91_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd91_gr/dsipd91_gr?OpenDocument


6 Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας ΥΚΕ

Φορείς που παρέχουν Υπηρεσίες Γενικού 

Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) σε

θέματα κοινωνικής φροντίδας (Σωματεία, 

Ιδρύματα, Οργανισμοί, ΣΚΕ, 

Δημοτικά/Κοινοτικά Συμβούλια κλπ)

22-406600

       ΜΓ/2021_Κατάλογος ωφελημάτων ΑμεΝΑ και Οργανώσεων ΑμεΝΑ

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument

