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Αριθμός 402 

 
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΥΙΣΟΤ ΕΓΓΤΗΜΕΝΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ 

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2014 
______________ 

Δηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 36(1)(α) θαη 36(1)(ε) 
 

109(I) ηνπ 2014. 
 
 

Η Τπνπξγόο Εξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο 
παξέρεη ε παξάγξαθνο (ε) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ πεξί ηνπ Ειάρηζηνπ Εγγπεκέλνπ 
Εηζνδήκαηνο θαη Γεληθόηεξα Πεξί Κνηλσληθώλ Παξνρώλ Νόκνπ ηνπ 2014, εθδίδεη ην αθόινπζν 
Δηάηαγκα: 

  
πλνπηηθόο 
ηίηινο. 

1. Σν παξόλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηνπ Ειάρηζηνπ Εγγπεκέλνπ Εηζνδήκαηνο θαη 
Γεληθόηεξα Πεξί Κνηλσληθώλ Παξνρώλ (Έθηαθηεο Αλάγθεο θαη Αλάγθεο Φξνληίδαο) Δηάηαγκα ηνπ 
2014. 

  
Εξκελεία. 2.  (1) Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Δηαηάγκαηνο, εθηόο αλ πξνθύπηεη δηαθνξεηηθά από ην 

θείκελν: 
  
 «Γεληθόο Δηεπζπληήο» ζεκαίλεη ην Γεληθό Δηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη 

Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ
.
 
 

  
109(Ι) ηνπ 2014. «Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηνπ Ειάρηζηνπ Εγγπεκέλνπ Εηζνδήκαηνο θαη Γεληθόηεξα Πεξί 

Κνηλσληθώλ Παξνρώλ Νόκν
.
 
 

  
 «Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Επεκεξίαο» ζεκαίλεη ην Σκήκα Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Επεκεξίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ
.
 θαη 

  
 «Τπνπξγόο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγό Εξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ. 

 

  
 (2) Όξνη ε έλλνηα ησλ νπνίσλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην παξόλ δηάηαγκα, έρνπλ ηελ έλλνηα 

πνπ ηνπο απνδίδεη ν Νόκνο. 
  
Εμνπζηνδόηεζε 
γηα εθαξκνγή 
ζρεδίνπ 
θξνληίδαο θαη 
εθηάθησλ 
αλαγθώλ. 

3.  Η Τπνπξγόο εμνπζηνδνηεί ην Δηεπζπληή ησλ Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Επεκεξίαο γηα ηελ εθαξκνγή 
ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Νόκνπ.

 

 

Πξνϋπνζέζεηο 
θαη ηξόπνο 
θαηαβνιήο. 
Πίλαθαο 1. 
 
 
 
Πίλαθαο 2. 
 
 
 
 
 
 
Πίλαθαο 3. 
 
 
 
 
Πίλαθαο 4. 

4.   (1) Σν εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Νόκνπ εθαξκόδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ρεδίνπ 
Επηδόηεζεο Τπεξεζηώλ Φξνληίδαο ην νπνίν θαζνξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. 
 
 

 
(2) Έθηαθηεο αλάγθεο δύλαληαη λα θαιύπηνληαη εθόζνλ ππνβιεζεί αίηεζε από ηνλ αηηεηή ή θαη 
δηθαηνύρν πξνο ην Δηεπζπληή Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Επεκεξίαο ππνβάιινληαο ην έληππν 
ΕΕΕ.7 όπσο απηό θαζνξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2 θαη εθόζνλ δηαπηζησζεί ε αλάγθε πέξαλ πάζεο 
ινγηθήο ακθηβνιίαο είηε κε επηηόπηα επίζθεςε ζηελ θαηνηθία ηνπ αηηεηή ή θαη δηθαηνύρνπ είηε κε 
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν θξίλεηαη εύινγνο από ην Δηεπζπληή Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο 
Επεκεξίαο. 
  
(3) Αηηεηέο ή θαη δηθαηνύρνη δύλαληαη λα αηηνύληαη θξνληίδαο εθόζνλ ππνβάινπλ αίηεζε πξνο ην 
Δηεπζπληή Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Επεκεξίαο ππνβάιινληαο ην έληππν ΕΕΕ.10 όπσο απηό 
θαζνξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3 θαη ε αίηεζε ηνπο εμεηάδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο 
θαη ηνπ ρεδίνπ Επηδόηεζεο Τπεξεζηώλ Φξνληίδαο.

 

 
(4) Αηηεηέο ή θαη δηθαηνύρνη δύλαληαη λα αηηνύληαη θάιπςε ηεο αλάγθεο ρξήζεο πάλσλ αθξάηεηαο 
εθόζνλ ππνβάινπλ αίηεζε πξνο ην Δηεπζπληή Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Επεκεξίαο ππνβάιινληαο 
ην έληππν ΕΕΕ.11 όπσο απηό θαζνξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 4 θαη ε αίηεζε ηνπο εμεηάδεηαη ζύκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηνπ ρεδίνπ Επηδόηεζεο Τπεξεζηώλ Φξνληίδαο. 
 
(5) Εηδηθά ζρέδηα πνπ εγθξίλνληαη από ηνλ Τπνπξγό δύλαληαη λα θαζνξίδνπλ ηνλ ηξόπν αγνξάο 
ησλ εηδώλ πνπ ζα εγθξηζνύλ ή ησλ ππεξεζηώλ πνπ ζα παξαζρεζνύλ γηα θάιπςε εθηάθησλ 
αλαγθώλ θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ν δηθαηνύρνο ππνρξενύηαη λα ηα αμηνπνηήζεη.

 

 

1956



 
(6) Οπνηνδήπνηε πνζό θαηαβάιιεηαη γηα θάιπςε εθηάθησλ αλαγθώλ ιακβάλεη ππόςε ηα 
εηζνδήκαηα ηνπ δηθαηνύρνπ ή/θαη ησλ κειώλ ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπ κνλάδαο.

 

 
  (7) Οπνηαδήπνηε είδε νηθνζπζθεπώλ θαη επίπισλ παξαρσξεζνύλ κε βάζε ην παξόλ Δηάηαγκα 

κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ κόλν εθόζνλ παξέιζεη ρξνληθή πεξίνδνο δέθα (10) εηώλ. 
 

(8) Είδε ηα νπνία έρνπλ ιεθζεί ππόςε ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ ειάρηζηνπ θαιαζηνύ δηαβίσζεο δελ 
δύλαληαη λα πεξηιεθζνύλ ζηηο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ θαιύπηνληαη κε βάζε ην παξόλ Δηάηαγκα. 
 
(9) Οπνηαδήπνηε πνζά θαηαβάιινληαη γηα θάιπςε έθηαθησλ αλαγθώλ ιακβάλνπλ ππόςε ηηο 
ηξέρνπζεο ηηκέο αλεμάξηεηα από ηηο ηηκέο πνπ εκθαίλνληαη ζηα ηηκνιόγηα ή ζηηο απνδείμεηο 
αγνξάο πνπ πξνζθνκίδνληαη από ηνλ αηηεηή ή θαη δηθαηνύρν. 
 
(10) Οπνηαδήπνηε πνζά γηα θάιπςε έθηαθησλ αλαγθώλ θαηαβάιινληαη κόλν εθόζνλ 
πξνζθνκηζηνύλ νη ζρεηηθέο απνδείμεηο πιεξσκήο νη νπνίεο αλαγξάθνπλ ην όλνκα ηνπ αηηεηή ή 
θαη δηθαηνύρνπ. 
 
(11) Οπνηαδήπνηε αηηήκαηα αθνξνύλ έθηαθηεο επηδηνξζώζεηο ή δεκίεο πνπ επήιζαλ ιόγσ 
απξόβιεπηώλ ζπκβάλησλ ζηελ θαηνηθία ηνπ αηηεηή ή θαη δηθαηνύρνπ αθνξνύλ κόλν 
επηδηνξζώζεηο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο θαη αθνξνύλ ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη ζηελ 
πεξίπησζε απηή ν Δηεπζπληήο Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Επεκεξίαο ελεκεξώλεη γηα ην αίηεκα απηό 
ην Γεληθό Δηεπζπληή, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηνλ πεξαηηέξσ ρεηξηζκό ηνπ αηηήκαηνο.

 
 

 
(12) Πνζά πνπ αθνξνύλ επηδηνξζώζεηο ελνηθηαδόκελσλ θαηνηθηώλ νη νπνίεο είλαη ππνρξέσζε 
θαη επζύλε ηνπ ηδηνθηήηε ηεο θαηνηθίαο, δελ παξαρσξνύληαη.  

 

1957



ΠΙΝΑΚΑ 1 
Παξάγξαθνο 4 (1) 

 

  
Απόθαζε ηεο Τπνπξγνύ Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ  

γηα ην «ρέδην Δπηδόηεζεο Τπεξεζηώλ Φξνληίδαο»   
δπλάκεη ησλ άξζξσλ 10 εδάθηα (2) θαη (3), θαη 36 εδάθην (1) παξ. (ε)  

ηνπ πεξί Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο θαη  
Γεληθόηεξα Πεξί Κνηλσληθώλ Παξνρώλ Νόκνπ ηνπ 2014 

 

Α. Βαζηθέο πξόλνηεο ηνπ ρεδίνπ 
 
θνπόο  
 

θνπφο ηνπ ρεδίνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ε πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 
ελζσκάησζεο αηφκσλ πνπ είλαη δηθαηνχρνη Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο (Δ.Δ.Δ.), κέζα απφ 
ηελ επηδφηεζε ησλ δηαπηζησκέλσλ αλαγθψλ ηνπο γηα ππεξεζίεο θξνληίδαο.  
 
Οη ζεκαληηθφηεξεο αξρέο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε κέζα απφ ηελ παξνρή πνηνηηθψλ, πξνζβάζηκσλ, 
θαη επέιηθησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο θαη ε δηαηήξεζε/ 
ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο θαη αλεμαξηεζίαο ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηζπκίεο ησλ 
επσθεινχκελσλ ζην βαζκφ ηνπ δπλαηνχ. Έκθαζε  δίλεηαη ζηελ εξαηομικεςμένη και 
ανθπωποκενηπική πποζέγγιζη θαη ζηελ φζν ην δπλαηφ πην άκεζε εμππεξέηεζε ησλ 

επσθεινχκελσλ.  
 
Δπσθεινύκελνη 

 
ην ελ ιφγσ ρέδην κπνξνχλ λα εληαρζνχλ νη δηθαηνχρνη ηνπ Δ.Δ.Δ. ή/θαη ηα κέιε ηεο νηθνγελεηαθήο 
ηνπο κνλάδαο.  
 
Ννείηαη φηη αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο νκάδσλ ηνπ  πιεζπζκνχ (π.ρ. νηθνγέλεηεο κε απμεκέλα 
πξνβιήκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη κνλήξε άηνκα κε απμεκέλα πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο ή /θαη 
ςπρηθήο πγείαο) κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ην παξφλ ρέδην κέζα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
ζε είδνο.   
 
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη άηνκα πνπ επσθεινχληαη απφ άιινπο θξαηηθνχο πφξνπο ή πήγεο δελ 
κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ην παξφλ ρέδην Φξνληίδαο πνπ ιεηηνπξγνχλ νη Τπεξεζίεο 
Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο (ΤΚΔ) ζην πιαίζην ηνπ Δ.Δ.Δ.  
 
 
Β. Παξερόκελεο Τπεξεζίεο Φξνληίδαο  

 
Σα είδε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ ρέδην είλαη ηα αθφινπζα: 
  

i. Καη’ νίθνλ θξνληίδα ζην ζπίηη: Η θαη’ νίθνλ βνήζεηα ζην ζπίηη  θαιχπηεη έλα παθέην 

εθηεηακέλεο θξνληίδαο, ην νπνίν  πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο αηνκηθήο θξνληίδαο θαη νηθηαθήο 
βνήζεηαο

1
. Ννείηαη φηη ζε αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαιχπηεηαη θαη ε κεηαθνξά/ζπλνδεία 

ηνπ επσθεινχκελνπ εθηφο ζπηηηνχ, εηδηθφηεξα ησλ πξνζψπσλ κε αλαπεξία ηα νδνηπνξηθά 
έμνδα πνπ αθνξνχλ ηε κεηαθνξά ηνπο. .  
 
Η θαη’ νίθνλ θξνληίδα παξέρεηαη απφ εγθεθξηκέλα θπζηθά ή/ θαη λνκηθά πξφζσπα 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ν Γηεπζπληήο ησλ ΤΚΔ, κέρξη ηελ εηνηκαζία θαη έγθξηζε 
ξπζκηζηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ θαη’ νίθνλ θξνληίδα νπφηαλ απηή ζα παξέρεηαη 
κε βάζε ην λφκν. 
 
εκεηψλεηαη φηη γηα ηηο πθηζηάκελεο πεξηπηψζεηο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζψπσλ κε 
αλαπεξία) πνπ ιακβάλνπλ επηρνξήγεζε απφ ηηο ΤΚΔ απφ κε εγθεθξηκέλα θπζηθά ή/θαη 
λνκηθά πξφζσπα (φπσο νη πεξηπηψζεηο πνπ ιακβάλνπλ πλήρη καη’οίκον θρονηίδα από 
αλλοδαπό θρονηιζηή) ή/θαη νπνησλδήπνηε λέσλ δηθαηνχρσλ  ζπλερίδνπλ λα ιακβάλνπλ 
ελίζρπζε κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ ζα δηέπεη ηελ θαη’νίθνλ θξνληίδα ή 

                                            
1
 Οη ππεξεζίεο αηνκηθήο θξνληίδαο θαη νηθηαθήο βνήζεηαο πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά ηα αθφινπζα: θξνληίδα 

εμσηεξηθήο εκθάληζεο θαη αηνκηθήο πγηεηλήο (π.ρ. ινχζηκν/κπάλην, ληχζηκν, ζηνκαηηθή θαζαξηφηεηα, θφςηκν 
λπρηψλ, ρξήζε ηνπαιέηαο), δηαηήξεζε ηεο πγηεηλήο θαη ηεο θαζαξηφηεηαο ηεο νηθίαο, εηνηκαζία γεπκάησλ, 
δηεπζέηεζε αγνξψλ ηξνθίκσλ θαη εηδψλ πξψηεο αλάγθεο, δηεπζέηεζε πιεξσκψλ ινγαξηαζκψλ, πιχζηκν 
ηκαηηζκνχ, δηεπθφιπλζε ιήςεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Θα κπνξνχλ λα παξέρνληαη νη ππεξεζίεο απηέο θαη ζηα 
πιαίζηα  Δηδηθνχ ρεδίνπ Κνηλσθεινχο Δξγαζίαο  κε βάζε ηε Ννκνζεζία ηνπ Δ.Δ.Δ [άξζξν 18 παξ.(ε)]. 

 

1958



κέρξη παξνρήο ηεο θξνληίδαο απηήο απφ άιια ρέδηα ηνπ Τπνπξγείνπ απφ άλεξγνπο.  
 

ii. Ιδξπκαηηθή Φξνληίδα: Παξέρεηαη εηθνζηηεηξάσξε θξνληίδα απφ εγθεθξηκέλα 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ απφ θπζηθά ή/θαη λνκηθά πξφζσπα 
(ΜΚΟ, ΑΣΑ, ηδησηηθφο ηνκέαο), ζε άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη ζπλερή θξνληίδα θαη ησλ νπνίσλ 
νη αλάγθεο δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, αιιά νχηε απφ ηηο 
ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ. 

Ννείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ πνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε εηζαγσγή ηνπο ζε δνκή 
ηδξπκαηηθήο θξνληίδαο, ζα θαιχπηνληαη κφλν πνζά σο ηξνθεία πνπ ζα θπκαίλνληαη κεηαμχ 
625€ – 745€.  
 
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ζην πιαίζην ηεο ηδξπκαηηθήο θξνληίδαο πεξηιακβάλνληαη θαη νη 
ηδησηηθέο παηδηθέο ζηέγεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη έλνηθνη δελ είλαη παηδηά ππφ ηε λνκηθή 
θξνληίδα ηνπ Γηεπζπληή ησλ ΤΚΔ. 
 

iii. Ηκεξήζηα Φξνληίδα: Παξέρεηαη κέζα απφ εγθεθξηκέλα Κέληξα Δλειίθσλ ηα νπνία 

εμππεξεηνχλ άηνκα (ειηθησκέλα άηνκα θαη πξφζσπα κε αλαπεξίεο) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εκέξαο, θαη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ απφ θπζηθά ή/θαη λνκηθά πξφζσπα (ΜΚΟ, ΑΣΑ, 
ηδησηηθφο ηνκέαο). Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ εκεξήζηαο θξνληίδαο αλαιακβάλνπλ ηα άηνκα 
γηα ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ή κέξνο απηήο θαη ηνπο πξνζθέξνπλ κεηαμχ άιισλ ππεξεζίεο 
θξνληίδαο,  δεκηνπξγηθήο ελαζρφιεζεο θαη ςπραγσγίαο. Δίλαη πην επέιηθηε θαη πξνσζεί ηελ 
εμππεξέηεζε ηφζν ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ ζπκβάιινληαο ζηελ θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε 
φζν θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο πνπ εξγάδνληαη θαη είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηε 
θξνληίδα ηνπο.  

Ννείηαη ηέινο, φηη ζε αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαιχπηεηαη θαη ε κεηαθνξά/ζπλνδεία ηνπ 
επσθεινχκελνπ πξνο θαη απφ ην Κέληξν Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο, εηδηθφηεξα ησλ 
πξνζψπσλ κε αλαπεξία ηα νδνηπνξηθά έμνδα πνπ αθνξνχλ ηε κεηαθνξά ηνπο.  
 

iv. Φξνληίδα αλάπαπιαο (respite care): Η θξνληίδα αλάπαπιαο είλαη πξνζσξηλή/ 

βξαρππξφζεζκε θξνληίδα πξνο ην άηνκν ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ άηππν θξνληηζηή λα έρεη 
κηα δηαθνπή/ έλα δηάιεηκκα απφ ηελ επζχλε ηεο θξνληίδαο ηνπ. Η ππεξεζία απηή ζηεξίδεη 
ηνλ άηππν θξνληηζηή ζηνλ πνιχηηκν ξφιν ηνπ θαη παξάιιεια βνεζά ην άηνκν λα 
παξακείλεη ζην ζπίηη ηνπ. Φξνληίδα αλάπαπιαο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη άηνκα πνπ δνπλ 
κφλα ηνπο θαη θαηά δηαζηήκαηα λνηψζνπλ αδχλακα λα θξνληίδνληαη απφ κφλα ηνπο θαη 
ρξεηάδνληαη βνήζεηα. Η θξνληίδα αλάπαπιαο θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 
πξνηηκήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζην βαζκφ ηνπ δπλαηνχ θαη ζα 
παξέρεηαη κε βάζε ηα πην πάλσ είδε θξνληίδαο (θαη’νίθνλ, ηδξπκαηηθή, εκεξήζηα 
θξνληίδα).  
 

v. Παηδηθή θξνληίδα θαη πξνζηαζία πνπ πεξηιακβάλνπλ θξνληίδα, πξνζηαζία, 

απαζρφιεζε θαη αγσγή ζε παηδηά απφ εγθεθξηκέλνπο βξεθνπαηδνθνκηθνχο ζηαζκνχο 
(ηδησηηθνχ, θνηλνηηθνχ ηνκέα), ζε εγθεθξηκέλεο θαη’νίθνλ παηδνθφκνπο, θαζψο θαη ζε 
εγθεθξηκέλα θέληξα πξνζηαζίαο θαη απαζρφιεζεο παηδηψλ (ηδησηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ 
ηνκέα).  

 
 
Γ. Φνξείο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Φξνληίδαο  
 
Οη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο  είλαη εγκεκπιμένα θςζικά ή/και νομικά ππόζωπα ηα 
νπνία εγθξίλνληαη κε βάζε ηηο πθηζηάκελεο λνκνζεζίεο ησλ ΤΚΔ για ηην ιδρυμαηική και ημερήζια 
θρονηίδα [νη πεξί ηεγψλ γηα Ηιηθησκέλνπο θαη Αλαπήξνπο Νφκνη Ν. 222/91 θαη Ν. 65(Ι)/2011, νη 
πεξί Κέληξσλ Δλειίθσλ Νφκνη Ν. 38(Ι)/97 θαη Ν. 64(Ι) 2011, θαη ηέινο ν πεξί Παηδηψλ Νφκνο (Κεθ. 
352) θαη νη πεξί Ιδησηηθψλ Παηδηθψλ ηεγψλ Καλνληζκνί Κ.Γ.Π. 172/82], θαη για ηην παιδική θρονηίδα 
και προζηαζία [ν πεξί Παηδηψλ Νφκνο (Κεθ. 352) θαη Ν. 62(Ι)/2011, ην πεξί Παηδηψλ (Παηδνθνκηθνί 

ηαζκνί) Γηάηαγκα Κ.Γ.Π.262/2011, νη πεξί Κέληξσλ Πξνζηαζίαο θαη Απαζρφιεζεο Παηδηψλ Νφκνη 
Ν.2(Ι)/96 θαη Ν.63(Ι)/2011 θαη νη Κ.Γ.Π. 157/97 θαη 144/2011].  
 
εκεηψλεηαη φηη ε θαη’νίθνλ θξνληίδα παξέρεηαη απφ εγθεθξηκέλα θπζηθά ή/ θαη λνκηθά πξφζσπα 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ν Γηεπζπληήο ησλ ΤΚΔ, κέρξη ηελ εηνηκαζία θαη έγθξηζε 
ξπζκηζηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ θαη’νίθνλ θξνληίδα νπφηαλ απηή παξέρεηαη κε βάζε ην 
λφκν. 
 

χκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ. (ε) ηνπ Νφκνπ 109(Ι) ηνπ 2014 πνπ πξνλνεί γηα ην Δ.Δ.Δ, νη 
δηθαηνχρνη ηνπ Δ.Δ.Δ πνπ είλαη ηθαλνί γηα εξγαζία έρνπλ ππνρξέσζε, κεηαμχ άιισλ, λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζε Δηδηθφ ρέδην Κνηλσθεινχο Δξγαζίαο πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, 
Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Σν παξφλ ρέδην Φξνληίδαο ζα αλαπηχμεη ηηο απαηηνχκελεο 
ζπλέξγεηεο κε ην ρέδην Κνηλσθεινχο Δξγαζίαο, φπνπ νη δηθαηνχρνη ηνπ Δ.Δ.Δ πνπ είλαη ηθαλνί γηα 
εξγαζία ζα αμηνινγνχληαη απφ ηηο ΤΚΔ γηα ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο σο πξνο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

1959



θαη’ νίθνλ θξνληίδαο θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζε ζρεηηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 
φπνπ απαηηείηαη.  
 
 
Γ. πκκεηνρή ζην «ρέδην Δπηδόηεζεο Τπεξεζηώλ Φξνληίδαο» 

 
1. Τπνβνιή Αηηήζεσλ  

Γηα λα αηηεζεί θάπνηνο θξνληίδα ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο ρεδίνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα 
ππνβάιεη ηελ Αίηεζε γηα Παξνρή Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο (Έληππα ΔΔΔ.1, ΔΔΔ.2, 
ΔΔΔ.3, ΔΔΔ.4, ΔΔΔ.5, ) πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο 
θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (www.mlsi.gov.cy) θαη ζε φια ηα ηαρπδξνκηθά γξαθεία αλά ην 
παγθχπξην. Η αίηεζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη παξαπέκπεηαη ζηηο ΤΚΔ γηα αμηνιφγεζε ησλ 
αλαγθψλ θξνληίδαο ηνπ αηηεηή/ηξηαο.  
  
εκεηψλεηαη φηη, πξφζσπα πνπ έρνπλ ήδε θαηαζηεί δηθαηνχρνη ηνπ Δ.Δ.Δ. θαη επηζπκνχλ λα 
ππνβάινπλ αίηεζε γηα θάιπςε αλαγθψλ θξνληίδαο, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ θαη λα ππνβάιινπλ 
πκπιεξσκαηηθφ Έληππν Φξνληίδαο γηα Γηθαηνχρνπο Δ.Δ.Δ. (Έληππν ΔΔΔ.10), ην νπνίν είλαη 
δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 
(www.mlsi.gov.cy), ζηελ ηζηνζειίδα ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο (www.mlsi.gov.cy/sws), 
θαζψο θαη ζε φια ηα Γξαθεία ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο.  
 
Σν πκπιεξσκαηηθφ Έληππν Φξνληίδαο γηα Γηθαηνχρνπο Δ.Δ.Δ. (Έληππν ΔΔΔ.10), αθνχ 
ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ/ηε δηθαηνχρν Δ.Δ.Δ. ή απφ αληηπξφζσπφ ηνπ/ηεο εθφζνλ είλαη λφκηκα 
εμνπζηνδνηεκέλνο πξνο ηνχην, ππνβάιιεηαη είηε κε ην ρέξη ζε φια ηα Γξαθεία ησλ Τπεξεζηψλ 
Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο (Δπαξρηαθά Γξαθεία θαη θαηά ηφπνπο Γξαθεία ΤΚΔ) είηε ηαρπδξνκηθψο ζηα 
Δπαξρηαθά Γξαθεία ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ζεκεηψλνληαο ζην θάθειν ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία: 
 

 Πξνο: Γηεπζπληή Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο 
 

 Τπνβνιή πκπιεξσκαηηθνχ Δληχπνπ Φξνληίδαο γηα Γηθαηνχρνπο Δ.Δ.Δ γηα ην «ρέδην 
Δπηδφηεζεο Τπεξεζηψλ Φξνληίδαο».  

 Γηεχζπλζε: …… (εκείσζε: Ο αηηεηήο ζα αλαγξάθεη ηε δηεχζπλζε ηνπ Δπαξρηαθνχ 
Γξαθείνπ ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο αλάινγα κε ηελ επαξρία πνπ δηακέλεη. Οη 
δηεπζχλζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην πκπιεξσκαηηθφ Έληππν Αίηεζεο).   

 
εκεηψλεηαη φηη απηεπάγγειηα εάλ δηαπηζησζεί αλάγθε θξνληίδαο νη ΤΚΔ πξνβαίλνπλ ζηηο 
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα δηαρείξηζε ησλ αλαγθψλ θξνληίδαο αλάινγα θαη κε ηα δεδνκέλα ηεο 
πεξίπησζεο.   
 
εκεηψλεηαη πεξαηηέξσ φηη νη πθηζηάκελνη ιήπηεο δεκφζηνπ βνεζήκαηνο νη νπνίνη θαζίζηαληαη 
δηθαηνχρνη ηνπ Δ.Δ.Δ., πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζψπσλ κε αλαπεξίεο, ζα ζπλερίζνπλ λα 
ιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο φπσο απηέο είραλ δηαπηζησζεί, κέρξη θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
αλαγθψλ θξνληίδαο ηνπο απφ ηηο ΤΚΔ.   
 
ε πεξίπησζε πνπ αηηεηήο γηα παξνρή Δ.Δ.Δ. δελ θαζίζηαηαη δηθαηνχρνο ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Ννκνζεζίαο γηα ην Δ.Δ.Δ., αιιά θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 
Αίηεζεο ηνπ ήηαλ ιήπηεο δεκφζηνπ βνεζήκαηνο κε βάζε ηνλ πεξί Γεκφζησλ Βνεζεκάησλ θαη 
Τπεξεζηψλ Νφκν, ηφηε θαζίζηαηαη δηθαηνχρνο γηα παξνρή Δ.Δ.Δ. κε βάζε ηε Ννκνζεζία γηα ην 
Δ.Δ.Δ. θαη εμεηάδεηαη ην πνζφ πνπ ιάκβαλε γηα θξνληίδα ή /θαη γηα θάιπςε άιισλ εηδηθψλ αλαγθψλ 
θαη ην πνζφ απηφ ζπλερίδεη λα παξέρεηαη κέρξηο φηνπ εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο 
Ννκνζεζίαο γηα ην Δ.Δ.Δ. θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ θξνληίδαο απφ ηηο ΤΚΔ. 
 

2. Αμηνιόγεζε Αηηήζεσλ 

Οη Αηηήζεηο Δ.Δ.Δ. εμεηάδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο, ε νπνία 
ελεκεξψλεη ηηο ΤΚΔ γηα ην εάλ ν αηηεηήο/ηξηα είλαη δηθαηνχρνο Δ.Δ.Δ. ηε ζπλέρεηα, νη ΤΚΔ 
πξνβαίλνπλ ζε αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ θξνληίδαο ησλ αηηεηψλ θαη κε ηε ζεηξά ηνπο ελεκεξψλνπλ 
γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο.  
 
Οη ΤΚΔ πξνβαίλνπλ ζε επηηφπηεο επηζθέςεηο ζην ρψξν δηακνλήο ησλ αηηεηψλ/ επσθεινχκελσλ γηα 
λα αμηνινγνχλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία ηηο αλάγθεο θξνληίδαο θαη δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα 
δεηνχλ ζπκπιεξσκαηηθά πηζηνπνηεηηθά ή άιια ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην αίηεκά ηνπο γηα θξνληίδα, 
φπσο επίζεο λα εμαζθαιίδνπλ απφ νπνηεζδήπνηε άιιεο Τπεξεζίεο/Σκήκαηα/Φνξείο ζηνηρεία θαη 
δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνπο αηηεηέο/επσθεινχκελνπο θαη ηα εμαξηψκελα ηνπο, ηα νπνία είλαη 
ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο αίηεζεο.  
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Οη αλάγθεο θξνληίδαο ησλ αηηεηψλ/δηθαηνχρσλ Δ.Δ.Δ. ζα αμηνινγνχληαη απφ Δηδηθέο Οκάδεο 
Αμηνιφγεζεο ησλ ΤΚΔ. ε πεξίπησζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ θξνληίδαο ζα 
απνθαζίδεηαη ην είδνο, ε έθηαζε θαη ε δηάξθεηα ηεο θξνληίδαο πνπ κπνξεί λα επηρνξεγεζεί. Οη ΤΚΔ 
κε γξαπηή επηζηνιή ζα ελεκεξψλνπλ ηνλ αηηεηή/δηθαηνχρν γηα ηελ ηειηθή ηνπο απφθαζε.  
εκεηψλεηαη φηη, ε έγθξηζε γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο παξαρσξείηαη γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 
πεξίνδν, θαη ηπγράλεη επαλαμηνιφγεζεο απφ Δηδηθή Οκάδα ησλ ΤΚΔ πνπ ζα νξίδεηαη απφ ην 
Γηεπζπληή ησλ ΤΚΔ. 
 
ε πεξίπησζε απφξξηςεο  ηνπ αηηήκαηνο γηα θάιπςε αλαγθψλ θξνληίδαο, απνζηέιιεηαη απφ ηηο 
ΤΚΔ ζρεηηθή επηζηνιή ελεκέξσζεο γηα ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ησλ αλαγθψλ θξνληίδαο, θαζψο 
θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα.  
 

2.1. Αμηνιόγεζε, Παξαθνινύζεζε θαη Δπαλαμηνιόγεζε ησλ Αλαγθώλ Φξνληίδαο ησλ 
Δπσθεινύκελσλ  

Οη ΤΚΔ έρνπλ ηελ επζχλε εγγπαθήρ και επιθεώπηζηρ ησλ πξνγξακκάησλ θξνληίδαο, εποπηείαρ, 
αξιολόγηζηρ θαη ελέγσος ποιόηηηαρ, θαζψο θαη ζςνηονιζμού ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

θξνληίδαο. 
 
ην πιαίζην παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο, νη ΤΚΔ εθαξκφδνπλ ηηο πην θάησ δηαθξηηέο δηαδηθαζίεο, 
νη νπνίεο δηεθπεξαηψλνληαη απφ Δηδηθέο Οκάδεο:  

2.1.Α. Δγγξαθή θαη Δπηζεώξεζε Πξνγξακκάησλ 

Οη ΤΚΔ ζην πιαίζην ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδξπκαηηθή θαη ηελ εκεξήζηα θξνληίδα, 
θαζψο θαη γηα ηελ παηδηθή θξνληίδα θαη πξνζηαζία έρνπλ ηελ επζχλε εγγξαθήο θαη επηζεψξεζεο 
ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ.  

ρεηηθά κε ηελ παξνρή θαη’ νίθνλ θξνληίδαο, νη ΤΚΔ εγθξίλνπλ θπζηθά ή/ θαη λνκηθά πξφζσπα 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ν Γηεπζπληήο ησλ ΤΚΔ, κέρξη ηελ εηνηκαζία θαη έγθξηζε 
ξπζκηζηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ θαη’ νίθνλ θξνληίδα.  

Η επηζεψξεζε ησλ δνκψλ γίλεηαη πεξηνδηθά απφ ηηο ΤΚΔ κε ζηφρν ηελ ηήξεζε ησλ πξνλνηψλ ηεο 
λνκνζεζίαο θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη.  

Ννείηαη φηη ε επηδφηεζε ππεξεζηψλ θξνληίδαο γίλεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππεξεζίεο 
θξνληίδαο ιακβάλνληαη απφ θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη θαη εγθεθξηκέλνη απφ ηηο ΤΚΔ.  

2.1.Β. Αμηνιόγεζε/ Δπαλαμηνιόγεζε ησλ Αλαγθώλ Φξνληίδαο  

ην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ θαη ηεο ηθαλφηεηαο ησλ αηηεηψλ γηα θξνληίδα νη ΤΚΔ, 
κέζα απφ εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία αμηνιφγεζεο, πξνβαίλνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδοςρ, ηηρ 
έκηαζηρ/σπόνος και ηηρ διάπκειαρ ηηρ θπονηίδαρ πνπ ζα παξέρεηαη. ην πιαίζην απηφ γίλεηαη θαη 
ην ζπληαίξηαζκα ησλ αλαγθψλ ησλ επσθεινχκελσλ κε ην αληίζηνηρν είδνο θξνληίδαο.  

Η αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ Δηδηθέο Οκάδεο Αμηνιφγεζεο πνπ απαξηίδνληαη απφ 
εθπξφζσπνπο ηνπ Γηεπζπληή ησλ ΤΚΔ ζηα θαηά ηφπνπο Δπαξρηαθά/ Σνπηθά Γξαθεία.  
 
Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ θξνληίδαο γίλεηαη κηα πξνθαηαξθηηθή «βαζηθή αμηνιφγεζε» σο 
πξνο ην βαζκφ ζνβαξφηεηαο ησλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ γηα θξνληίδα ζηε βάζε θαη ηεο νπνίαο 
απνθαζίδνληαη νη επφκελεο ελέξγεηεο. ηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα θαη κε ηα πνξίζκαηα ηεο «βαζηθήο 
αμηνιφγεζεο», πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζε «βάζνο αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ θξνληίδαο ηνπ αηφκνπ».  

Ννείηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ  ππνβάιιεηαη αίηεκα γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ θξνληίδαο θαη 
πξνζηαζίαο παηδηψλ ηα νπνία είλαη κέιε ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο πνπ ιακβάλεη Δ.Δ.Δ., ή θαη 
άιιεο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ηφηε ε αμηνιφγεζε/επαλαμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο Δηδηθέο 
Οκάδαο Αμηνιφγεζεο θαη ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ.  

Όπνπ ππάξρεη ζεηηθή αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αηηεηψλ/επσθεινχκελσλ ε νπνία θαηαιήγεη ζε 
έγθξηζε απηή πεξηιακβάλεη ην είδνο, ηελ έθηαζε/ ρξφλν θαη ηε δηάξθεηα ηεο θξνληίδαο πνπ 
παξέρεηαη. Η έγθξηζε ησλ ΤΚΔ  πεξηιακβάλεη ηηο ελ ιφγσ πξφλνηεο, θαη δίλεηαη γηα ζπγθεθξηκέλε 
ρξνληθή πεξίνδν, νπφηαλ θαη πξέπεη λα ηχρεη επαλαμηνιφγεζεο. ε ζηελή ζπλεξγαζία θαη δηάινγν κε 
ηνλ επσθεινχκελν θαηαξηίδεηαη ππόγπαμμα θπονηίδαρ, πνπ πεξηιακβάλεη ηα πην πάλσ θαη 
αλάινγα κε ην είδνο θξνληίδαο (θαη’νίθνλ, ηδξπκαηηθήο, εκεξήζηαο θξνληίδαο, θξνληίδα αλάπαπιαο, 
παηδηθή θξνληίδα θαη πξνζηαζία) ν επσθεινχκελνο παξαπέκπεηαη ζε εγθεθξηκέλνπο θνξείο 
παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο (εγθεθξηκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν), θαη ελεκεξψλεη ηηο ΤΚΔ 
γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ. Μεηαμχ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηνπ εγθεθξηκέλνπ θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ 
ππνγξάθεηαη ζρεηηθφ πκθσλεηηθφ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηηο ΤΚΔ γηα έιεγρν ηεο νξζφηεηαο ηνπ 
πεξηερνκέλνπ θαη γηα κειινληηθφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ε αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ θξνληίδαο ηνπ αηηεηή θαηαιήγεη ζε ζπγθεθξηκέλν είδνο 
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θξνληίδαο θαη χςνο επηδφηεζεο ή παξνρή ππεξεζηψλ ζε είδνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο ή ην 
πεξηβάιινλ ηνπ επηζπκνχλ δηαθνξεηηθνχ είδνπο θξνληίδα, έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνβνχλ ζε 
αλάινγεο δηεπζεηήζεηο ιακβάλνληαο φκσο ππφςε φηη ε δνκή πνπ ζα απνηαζνχλ πξέπεη λα είλαη 
εγκεκπιμένη απφ ηηο ΤΚΔ θαη φηη ε επηδφηεζε πνπ ζα ιακβάλνπλ ζα αληηζηνηρεί ζε απηήλ πνπ έρεη 
εγθξηζεί απφ ηηο ΤΚΔ βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη ζπλεπψο, ηπρφλ δηαθνξά ζην 
θφζηνο θξνληίδαο  πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ ηνλ αηηεηή.  

2.1.Γ. Δπνπηεία θαη Έιεγρνο ησλ Πξνζθεξόκελσλ Τπεξεζηώλ  

Οη ΤΚΔ επνπηεχνπλ θαη ειέγρνπλ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θξνληίδαο δηαζθαιίδνληαο ηελ 
πνηφηεηά ηνπο θαζψο θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ επσθεινχκελσλ, κε δεηγκαηνιεπηηθνχο 
ειέγρνπο φπνπ δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο δηθαηνχρνπο, φπνπ είλαη δπλαηφ, λα δηαηππψλνπλ ηελ 
άπνςή ηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ιακβάλνπλ. Δπίζεο, γίλεηαη έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ πξνλνηψλ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο θξνληίδαο πνπ έρεη θαηαξηηζηεί θαη ηνπ πκθσλεηηθνχ πνπ έρεη ππνγξαθεί 
κεηαμχ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηνπ παξνρέα θξνληίδαο.  

3. Τπνρξεώζεηο Δπσθεινπκέλνπ/λεο  ή/θαη  Δθπξνζώπνπ ηνπ/ηεο  

Οπνηνδήπνηε άηνκν ιακβάλεη ππεξεζίεο κε βάζε ην ρέδην, έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη άκεζα 
ηηο ΤΚΔ γηα νπνηεζδήπνηε αιιαγέο πνπ ηπρφλ επεξεάδνπλ ηελ παξνρή, ζπλέρηζε ή ηεξκαηηζκφ ηεο 
επηδφηεζεο θξνληίδαο.  
 

Δπσθεινχκελνο ηνπ παξφληνο ρεδίνπ πνπ πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε δήισζε ή παξάζηαζε πνπ 
γλσξίδεη φηη είλαη ςεπδήο ή απνθξχπηεη νπνηνδήπνηε νπζηψδεο ζηνηρείν, κε ζθνπφ λα ιάβεη ή λα 
ζπλερίζεη λα ιακβάλεη επηδφηεζε απφ ην ρέδην ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ην πνζφ απηφ ζηελ 
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο. Δπίζεο, ε Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ 
Πξφλνηαο κπνξεί λα θξαηήζεη ην πνζφ πνπ δφζεθε απφ άιιε βνήζεηα πνπ  ηπρφλ δηθαηνχηαη. 
 
ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ επσθεινχκελνπ, ε Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο ζα 
πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη άκεζα απφ ζπγγεληθά πξφζσπα θαη ε δηαθνπή γίλεηαη απηνδίθαηα. 
 
 
Δ. Καζνξηζκόο ύςνπο επηδόκαηνο θξνληίδαο θαη ηξόπνο θαηαβνιήο  

 
1. Καζνξηζκόο ύςνπο επηδόκαηνο 

 
Γηα ηα είδε θξνληίδαο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ ρέδην (θαη’νίθνλ, ηδξπκαηηθή, εκεξήζηα 
θξνληίδα, θξνληίδα αλάπαπιαο, παηδηθή θξνληίδα θαη πξνζηαζία) έρνπλ θαζνξηζηεί ηα αθφινπζα 
πνζά επηδφηεζεο:  
 
(α) Καη’ Οίθνλ Φξνληίδα: Γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ θαη’νίθνλ θξνληίδαο παξέρεηαη επηδφηεζε κε 

αλψηαην πνζφ ηα €240 ην κήλα.  
 
Όπσο αλαθέξεηαη ζηα Μέξε Β θαη Γ ηνπ ρεδίνπ νη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο 
θξνληίδαο ζα είλαη εγκεκπιμένα θςζικά ή/και νομικά ππόζωπα ηα νπνία εγθξίλνληαη κε βάζε ηηο 
πθηζηάκελεο λνκνζεζίεο ησλ ΤΚΔ θαη ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ν Γηεπζπληήο ησλ ΤΚΔ.  
 
Οη πθηζηάκελεο πεξηπηψζεηο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζψπσλ κε αλαπεξία) πνπ ιακβάλνπλ 
επηρνξήγεζε απφ ηηο ΤΚΔ απφ κε εγθεθξηκέλα θπζηθά ή/θαη λνκηθά πξφζσπα (φπσο νη πεξηπηψζεηο 
πνπ ιακβάλνπλ πλήρη καη’οίκον θρονηίδα από αλλοδαπό θρονηιζηή) ή/θαη νπνησλδήπνηε λέσλ 
δηθαηνχρσλ ζπλερίδνπλ λα ιακβάλνπλ ελίζρπζε κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ ζα 
δηέπεη ηελ θαη’νίθνλ θξνληίδα. Ωο εθ ηνχηνπ, γηα πεξηπηψζεηο φπνπ αμηνινγείηαη ε αλάγθε παξνρήο 
πιήξνπο θαη’νίθνλ θξνληίδαο απφ αιινδαπφ θξνληηζηή ζα θαιχπηεηαη ην αλψηαην πνζφ ησλ 
€397,78 (€309 γηα ην κηζζφ ζπλ €88,78 γηα ηηο εηζθνξέο ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ). Ννείηαη φηη ζε 
αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. πξφζσπα κε αλαπεξίεο) θαιχπηεηαη κεγαιχηεξν πνζφ, γηα 
παξάδεηγκα γηα επηπξφζζεηε θξνληίζηξηα/ θξνληηζηή. 
 
(β) Ιδξπκαηηθή Φξνληίδα: Γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηδξπκαηηθήο θξνληίδαο παξέρεηαη επηδφηεζε 

πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 625€ - 745€ ην κήλα, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ (πρ. θιηλήξεο, 
θηλείηαη κε δπζθνιία, θηλείηαη θαλνληθά). εκεηψλεηαη φηη ζπλερίδεη ε θάιπςε ηεο πξνζσπηθήο άλεζεο 
ησλ δηθαηνχρσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δνκή ηδξπκαηηθήο θξνληίδαο, φπνπ ην πνζφ γηα ηνπο «κε 
θηλεηηθνχο» αλέξρεηαη ζηα €30 θαη ζηα €52 γηα ηνπο «θηλεηηθνχο».  

 
(γ) Ηκεξήζηα Φξνληίδα: Γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ εκεξήζηαο θξνληίδαο παξέρεηαη επηδφηεζε κε 

αλψηαην πνζφ ηα €137 ην κήλα.  
 
(δ) Παηδηθή Φξνληίδα θαη Πξνζηαζία: Γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ παηδηθήο θξνληίδαο θαη 

πξνζηαζίαο παξέρεηαη επηδφηεζε κε αλψηαην πνζφ ηα €102 ην κήλα. 
Ννείηαη φηη ε χπαξμε εηζνδήκαηνο ησλ γνληψλ πνπ είλαη δηθαηνχρνη Δ.Δ.Δ. ιακβάλεηαη ζνβαξά 
ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο επηδφηεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θξνληίδαο ησλ παηδηψλ ηνπο.  
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2. Σξόπνο θαηαβνιήο επηδόηεζεο  

 

Η παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο ρεδίνπ θαιχπηεηαη κέζα απφ ηελ 
θαηαβνιή πνζψλ ή/ θαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε είδνο πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο.  
 
Ννείηαη φηη νη δηθαηνχρνη (π.ρ ειηθησκέλνη, πξφζσπα κε αλαπεξίεο, βξέθε) πνπ ρξεηάδνληαη πάλεο 
αθξάηεηαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ θαη λα ππνβάινπλ ην Δηδηθφ Έληππν γηα ηελ θάιπςε ηεο 
αλάγθεο ρξήζεο πάλσλ αθξάηεηαο (Έληππν ΔΔΔ.11) γηα εμέηαζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπο γηα θάιπςε ηεο 
ελ ιφγσ αλάγθεο, ην νπνίν είλαη  δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο 
θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (www.mlsi.gov.cy), ζηελ ηζηνζειίδα ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο 
Δπεκεξίαο (www.mlsi.gov.cy/sws), θαζψο θαη ζε φια ηα Γξαθεία ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο 
Δπεκεξίαο.  
 
Σν Δηδηθφ Έληππν ππνβάιιεηαη είηε κε ην ρέξη ζε φια ηα Γξαθεία ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο 
Δπεκεξίαο (Δπαξρηαθά Γξαθεία θαη θαηά ηφπνπο Γξαθεία ΤΚΔ)  είηε ηαρπδξνκηθψο ζηα Δπαξρηαθά 
Γξαθεία ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ζεκεηψλνληαο ζην θάθειν ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
 

 Πξνο: Γηεπζπληή Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο. 
 

 Τπνβνιή Δηδηθνχ Δληχπνπ γηα ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο ρξήζεο πάλσλ αθξάηεηαο (Έληππν 
ΔΔΔ.11) γηα ην «ρέδην Δπηδφηεζεο Τπεξεζηψλ Φξνληίδαο».  

 Γηεχζπλζε: …… (εκείσζε: Ο αηηεηήο ζα αλαγξάθεη ηε δηεχζπλζε ηνπ Δπαξρηαθνχ 
Γξαθείνπ ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο αλάινγα κε ηελ επαξρία πνπ δηακέλεη. Οη 
δηεπζχλζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην Δηδηθφ Έληππν Αίηεζεο).   
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ΠΙΝΑΚΑ 2 

Παξάγξαθνο 4 (2) 

 
(γηα ππεξεζηαθή ρξήζε) 

Αξ. Μεηξψνπ:………..… 

Αξ. Αίηεζεο Μ.……….. 

 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

(Έληππν ΔEE.7) 
 

Ηκ. Παξαιαβήο: 
 

   …………………. 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 

 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΓΟΜΑΣΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑ 
 

 

Αίηεζε γηα θάιπςε Έθηαθησλ Αλαγθώλ ζην πιαίζην ηνπ Πεξί Διαρίζηνπ 
Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο θαη Γεληθόηεξα Πεξί Κνηλσληθώλ Παξνρώλ Νόκνπ ηνπ 

2014 

  

 
 
εκ.: Η Αίηεζε ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη απφ αηηεηή ή δηθαηνχρν Δ.Δ.Δ είηε γηα ηνλ ίδην 
είηε γηα νπνηνδήπνηε κέινο ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπ κνλάδαο, λννπκέλνπ φηη νη δαπάλεο γηα 
ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο δελ θαιχπηνληαη απφ άιινπο θξαηηθνχο πφξνπο ή άιιεο πεγέο. 
Η αίηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε ην ρέξη ζε φια ηα Γξαθεία ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο 
Δπεκεξίαο (Δπαξρηαθά Γξαθεία θαη θαηά ηφπνπο Γξαθεία ΤΚΔ)  είηε ηαρπδξνκηθψο ζηα 
Δπαξρηαθά Γξαθεία ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο. Οη δηεπζχλζεηο ησλ 
Δπαξρηαθψλ Γξαθείσλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο εκθαίλνληαη ζην πίζσ κέξνο 
ηνπ εληχπνπ. 
 

 
 
 

Ηκεξνκελία 

  /   /     

 
 

……………….…………….. 

 
Τπνγξαθή αηηεηή/δηθαηνχρνπ 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΗΣΗ / ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ 

          Αξ. Σαπηφηεηαο            
Αξ. Κνηλ. Αζθαιίζεσλ 
(ΑΚΑ) 

          
Αξ. Δγγξ. Αιινδαπνχ (ARC)   

Αξ. Αζθάιηζεο Δπξσπαίνπ 
Πνιίηε           
 

Υψξα 
Έθδνζεο               
 

          
Αξ. ΦΠΑ 

           
Αξ. Φνξνινγηθήο Σαπηφηεηαο 

Όλνκα                                
 

Δπίζεην                                
 

Δίδνο Έθηαθηεο Αλάγθεο 
 

Γειώζηε κε (√) όπνπ 
ηζρύεη 

Παξαθαιώ εμεγείζηε ελ ζπληνκία ην ιόγν 
θαη ην είδνο ηεο αλάγθεο 

Έθηαθηεο επηδηνξζψζεηο ή δεκίεο πνπ 
επήιζαλ ιφγσ απξφβιεπηψλ 
ζπκβάλησλ ηεο θαηνηθίαο ηνπ 
δηθαηνχρνπ 
 

  

Έθηαθηεο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη 
απξφβιεπηα θαη επείγνληα έμνδα 
 (π.ρ. νηθνζθεπέο, έπηπια, ξνχρα 
έλδπζεο/ππφδεζεο, θιηλνζηξσκλέο) 
 

  

1964



 
 
Δπαξρηαθό Γξαθείν Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο Λεπθσζίαο 
Γηεχζπλζε/Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε:  
Αγίνπ Ιιαξίσλνο 66, 1026 Κατκαθιί, Λεπθσζία 
 
 
Δπαξρηαθό Γξαθείν Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο Λεκεζνύ 
Γηεχζπλζε: Φξαθιίλνπ Ρνχζβειη 80, 3012 Λεκεζφο 
Σαρπδξ. Γηεχζπλζε: Σ.Θ. 71032, 3840 Λεκεζφο 
 
 
Δπαξρηαθό Γξαθείν Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο Λάξλαθαο  
Γηεχζπλζε: Πειίνπ 23-25, 6301 Λάξλαθα 
Σαρπδξ. Γηεχζπλζε: Σ.Θ. 40184, 6301 Λάξλαθα 
 
 
Δπαξρηαθό Γξαθείν Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο Πάθνπ 
Γηεχζπλζε:  Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε θαη Κηλχξα 28, 8011 Πάθνο 
Σαρπδξ. Γηεχζπλζε: Σ.Θ. 60018, 8100 Πάθνο 
 
 
Δπαξρηαθό Γξαθείν Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο Ακκόρσζηνπ 
Γηεχζπλζε: 1εο Απξηιίνπ 170, 5280 Παξαιίκλη 
Σαρπδξ. Γηεχζπλζε: Σ.Θ. 33065, 5310 Παξαιίκλη 

1965



ΠΙΝΑΚΑ 3 
Παξάγξαθνο 4(3) 

 
 
(γηα ππεξεζηαθή ρξήζε) 

Αξ. Μεηξψνπ:………..… 

Αξ. Αίηεζεο Μ.……….. 

 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

(Έληππν ΔEE.10) 

 
Ηκ. Παξαιαβήο: 

 
 …………………. 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 
 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΓΟΜΑΣΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑ 
 

 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΓΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ  
ΔΛΑΥΙΣΟΤ ΔΓΓΤΗΜΔΝΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 

 
Δάλ ππάξρεη αλάγθε θξνληίδαο από ην δηθαηνύρν Δ.Δ.Δ., ζύδπγν ή ηα άγακα ηέθλα 
ειηθίαο κέρξη 28 εηώλ, παξαθαιώ δειώζηε  (√)  γηα πνηα/πνηεο από ηηο πην θάησ 

θαηεγνξίεο: 
 

Αλάγθε θξνληίδαο  Γειώζηε (√) 
όπνπ ηζρύεη 

Γειώζηε ηνλ 
αξηζκό αηόκσλ  

Ηιηθησκέλν πξόζσπν 
 

  

Πξόζσπν κε αλαπεξία  
 

  

Φξνληίδα παηδηώλ ζε εγθεθξηκέλα πιαίζηα θξνληίδαο 
 

  

Πξνβιήκαηα πγείαο / Δμαηξεηηθά ζνβαξή δπζιεηηνπξγία 
νηθνγέλεηαο 

  

 
εκείσζε: Η αίηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε ην ρέξη ζε φια ηα Γξαθεία ησλ Τπεξεζηψλ 
Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο (Δπαξρηαθά Γξαθεία θαη θαηά ηφπνπο Γξαθεία ΤΚΔ)  είηε 
ηαρπδξνκηθψο ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο. Οη 
δηεπζχλζεηο ησλ Δπαξρηαθψλ Γξαθείσλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο 
εκθαίλνληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ εληχπνπ. 

  
 

Ηκεξνκελία 

  /   /     

 
 

……………….…………….. 

 
Τπνγξαθή αηηεηή/δηθαηνχρνπ 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΗΣΗ / ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ 

          Αξ. Σαπηφηεηαο            
Αξ. Κνηλ. 
Αζθαιίζεσλ (ΑΚΑ) 

          Αξ. Δγγξ. Αιινδαπνχ (ARC)   

Αξ. Αζθάιηζεο Δπξσπαίνπ 
Πνιίηε           
 

Υψξα 
Έθδνζεο               
 

          Αξ. ΦΠΑ            Αξ. Φνξνινγηθήο Σαπηφηεηαο 

Όλνκα                                
 

Δπίζεην                                
 

1966



 
 
Δπαξρηαθό Γξαθείν Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο Λεπθσζίαο 
Γηεχζπλζε/Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε:  
Αγίνπ Ιιαξίσλνο 66, 1026 Κατκαθιί, Λεπθσζία 
 
 
Δπαξρηαθό Γξαθείν Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο Λεκεζνύ 
Γηεχζπλζε: Φξαθιίλνπ Ρνχζβειη 80, 3012 Λεκεζφο 
Σαρπδξ. Γηεχζπλζε: Σ.Θ. 71032, 3840 Λεκεζφο 
 
 
Δπαξρηαθό Γξαθείν Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο Λάξλαθαο  
Γηεχζπλζε: Πειίνπ 23-25, 6301 Λάξλαθα 
Σαρπδξ. Γηεχζπλζε: Σ.Θ. 40184, 6301 Λάξλαθα 
 
 
Δπαξρηαθό Γξαθείν Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο Πάθνπ 
Γηεχζπλζε:  Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε θαη Κηλχξα 28, 8011 Πάθνο 
Σαρπδξ. Γηεχζπλζε: Σ.Θ. 60018, 8100 Πάθνο 
 
 
Δπαξρηαθό Γξαθείν Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο Ακκόρσζηνπ 
Γηεχζπλζε: 1εο Απξηιίνπ 170, 5280 Παξαιίκλη 
Σαρπδξ. Γηεχζπλζε: Σ.Θ. 33065, 5310 Παξαιίκλη 

1967



ΠΙΝΑΚΑ 4 
Παξάγξαθνο 4(4) 

 
 
(γηα ππεξεζηαθή ρξήζε) 

Αξ. Μεηξψνπ:………..… 

Αξ. Αίηεζεο Μ.……….. 

 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

(Έληππν ΔEE.11) 
 

Ηκ. Παξαιαβήο: 
 

   …………………. 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 

 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΓΟΜΑΣΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑ 
 

 

Δηδηθό Έληππν γηα ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο ρξήζεο πάλσλ αθξάηεηαο ζην πιαίζην  
ηνπ Πεξί Διαρίζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο θαη Γεληθόηεξα Πεξί Κνηλσληθώλ 

Παξνρώλ Νόκνπ ηνπ 2014 

 

 
 
 

Παξαθαιώ δειώζηε κε (√) εάλ ε αλάγθε αθνξά: 

1. Παηδηά (κέρξη 2 εηώλ)  

2. Ηιηθησκέλα άηνκα  

3. Πξόζσπα κε 
Αλαπεξίεο 

 

 
εκείσζε: Η αίηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε ην ρέξη ζε φια ηα Γξαθεία ησλ Τπεξεζηψλ 
Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο (Δπαξρηαθά Γξαθεία θαη θαηά ηφπνπο Γξαθεία ΤΚΔ)  είηε 
ηαρπδξνκηθψο ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο. Οη 
δηεπζχλζεηο ησλ Δπαξρηαθψλ Γξαθείσλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο 
εκθαίλνληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ εληχπνπ. 
 
 

 
 
 

Ηκεξνκελία 
  /   /     

 
 

……………….…………….. 

 
Τπνγξαθή αηηεηή/δηθαηνχρνπ 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΗΣΗ / ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ 

          Αξ. Σαπηφηεηαο            
Αξ. Κνηλ. 
Αζθαιίζεσλ (ΑΚΑ) 

          Αξ. Δγγξ. Αιινδαπνχ (ARC)   

Αξ. Αζθάιηζεο Δπξσπαίνπ 
Πνιίηε           
 

Υψξα 
Έθδνζεο               
 

          Αξ. ΦΠΑ            Αξ. Φνξνινγηθήο Σαπηφηεηαο 

Όλνκα                                
 

Δπίζεην                                
 

1968



 
 
 
Δπαξρηαθό Γξαθείν Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο Λεπθσζίαο 
Γηεχζπλζε/Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε:  
Αγίνπ Ιιαξίσλνο 66, 1026 Κατκαθιί, Λεπθσζία 
 
 
Δπαξρηαθό Γξαθείν Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο Λεκεζνύ 
Γηεχζπλζε: Φξαθιίλνπ Ρνχζβειη 80, 3012 Λεκεζφο 
Σαρπδξ. Γηεχζπλζε: Σ.Θ. 71032, 3840 Λεκεζφο 
 
 
Δπαξρηαθό Γξαθείν Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο Λάξλαθαο  
Γηεχζπλζε: Πειίνπ 23-25, 6301 Λάξλαθα 
Σαρπδξ. Γηεχζπλζε: Σ.Θ. 40184, 6301 Λάξλαθα 
 
 
Δπαξρηαθό Γξαθείν Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο Πάθνπ 
Γηεχζπλζε:  Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε θαη Κηλχξα 28, 8011 Πάθνο 
Σαρπδξ. Γηεχζπλζε: Σ.Θ. 60018, 8100 Πάθνο 
 
 
Δπαξρηαθό Γξαθείν Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο Ακκόρσζηνπ 
Γηεχζπλζε: 1εο Απξηιίνπ 170, 5280 Παξαιίκλη 
  

 

 
Έγηλε ζηηο 22 Απγνχζηνπ 2014. 

 
 
                                                                                         ΓΔΩΡΓΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΓΟΤ, 
                                                      ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ. 

 

 

1969




