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ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
Περιεχόμενα / Συνοπτικός Πίνακας
Για την διεκδίκηση των ωφελημάτων σας πρέπει απαραίτητα να παρουσιάζετε την
ανανεωμένη πολυτεκνική σας ταυτότητα του τρέχοντος έτους.
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Περιγραφή
Επίδομα Τέκνου
Επίδομα Μάνας
Κρατική Φοιτητική Μέριμνα – α. Φοιτητική χορηγία
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β. Φοιτητικό επίδομα
Εθνική Φρουρά – α. Χορήγημα Εθνοφρουρού – πρόσθετο πολυτέκνων
β. Επιπρόσθετο χορήγημα για πολύτεκνους
γ. Μοριοδότηση Παιδιών πολυτέκνων
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Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
Στεγαστικά Σχέδια - α. Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο
β. Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
γ. Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών Περιοχών
δ. Σχέδιο οικον. ενίσχυσης Εκτοπισθέντων & Παθόντων
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Ειδική διατίμηση για το ρεύμα
Εκκλησία της Κύπρου
Μεταφορικά Μαθητών Μέσης Δημόσιας Εκπαίδευσης
Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ)
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διορισμός Εκπαιδευτικών στα (ΚΙΕ)
Δημόσια Νηπιαγωγεία
Ανεξάρτητοι Οργανισμοί
α. Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ)
β. Αθλητισμός και Παιδί (ΑΓΟ)
γ. Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (KOA)
δ. Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ)
ε. Κύπριοι πολύτεκνοι φοιτητές στην Ελλάδα
στ. Κύπριοι πολύτεκνοι στην Ελλάδα
ζ. Δωρεάν είσοδος και εκπτώσεις (Γιορτή Κρασιού & Ζωολογικό Κήπο
Λεμεσού, Αρχαιολογικοί Χώροι και Μουσεία, κ.ά)
Συμβούλια Υδατοπρομήθειας (Λεμεσού & Λάρνακας)

Καταστήματα, Φροντιστήρια & άλλοι Ιδιωτικοί Οργανισμοί
Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λευκωσία
- α. Δημαρχεία
β. Κοινοτικά Συμβούλια
- α. Δημαρχεία
β. Κοινοτικά Συμβούλια
– Λάρνακα
- α. Δημαρχεία
β. Κοινοτικά Συμβούλια
– Πάφος
- α. Δημαρχεία
β. Κοινοτικά Συμβούλια
– Αμμόχωστος - α. Δημαρχεία
β. Κοινοτικά Συμβούλια
– Λεμεσός
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.)
1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ (Νόμοι 2002 – 2017)
(Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Γενικά
Ο Νόμος για την παροχή επιδόματος τέκνου έχει σαν σκοπό την ενίσχυση των
εισοδημάτων των πολυτέκνων οικογενειών. Τα επιδόματα τέκνου είναι αφορολόγητα
και χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Η αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή του Νόμου είναι η Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
1.1 Το Επίδομα Τέκνου παραχωρείται σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Παροχής
Επιδόματος τέκνου Νόμων του 2002 έως του 2017, στις οικογένειες που έχουν τη
συνήθη διαμονή τους, τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε συνεχή χρόνια στα
εδάφη που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.
(λαμβάνονται υπόψη και τα έτη διαμονής σε Ευρωπαϊκή Χώρα)

1.2 Δικαίωμα σε επίδομα τέκνου έχει η οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο
εισόδημα για το προηγούμενο έτος δεν υπερβαίνει:
α. Τις €49.000, για οικογένειες με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο.
β. Τις €59.000, για οικογένειες με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα.
γ. Τις €59.000, αυξανόμενες κατά €5000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο για
οικογένειες με περισσότερα από δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα.
(Για παράδειγμα οικογένεια με τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα δικαιούται επίδομα τέκνου
αν το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά της δεν υπερβαίνει τις €69.000)

1.3 Πέραν του εισοδηματικού κριτηρίου, το επίδομα τέκνου δεν θα παραχωρείται εφόσον
η συνολική αξία, σε τρέχουσες τιμές, των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας
συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, μετοχών ομολόγων, χρεογράφων και
καταθέσεων, υπερβαίνει το €1.200.000.
Κατηγορίες Επιδόματος Τέκνου
(για πολύτεκνες οικογένειες)

Μηνιαίο Επίδομα για κάθε
Εξαρτώμενο τέκνο

Επίδομα για οικογένειες με εισόδημα
μέχρι €19.500.00

€ 139.58

Επίδομα για οικογένειες με εισόδημα
από €19.500.01 μέχρι €39.000.00

€ 127.08

Επίδομα για οικογένειες με εισόδημα
από €39.000.01 μέχρι €49.000.00

€ 105.00

Επίδομα για οικογένειες με εισόδημα
από €49.000.01 μέχρι €59.000.00

€ 94.58

Επίδομα για οικογένειες με εισόδημα
από €59.000.01 αυξανόμενου κατά
€5.000 ανά εξαρτώμενο τέκνο πέραν
των δύο
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1.4 Το επίδομα τέκνου παραχωρείται στην οικογένεια μόνο για τον αριθμό των
άγαμων τέκνων που ζουν μαζί της κάτω από την ίδια στέγη και εμπίπτουν στις πιο
κάτω κατηγορίες:
α. ηλικίας μέχρι 20 ετών εφόσον φοιτούν σε Σχολείο Μέσης Εκαπίδευσης
β. ηλικίας μέχρι 21 ετών, εφόσον υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά,
γ. ανεξάρτητα από ηλικία, τέκνα που στερούνται μόνιμα της ικανότητας για
συντήρησή τους.
1.5 Για την παραχώρηση του επιδόματος τέκνου, πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από
τους δικαιούχους κάθε ημερολογιακό έτος.
2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΝΑΣ – (Σταδιακή Επαναφορά με όρους και προϋποθέσεις)
(Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
Α. Γενικά
Το Τιμητικό επίδομα πολύτεκνης μάνας παρέχεται με ειδικό Σχέδιο που εγκρίθηκε από
το Υπουργικό Συμβούλιο το Νοέμβριο 2017. Σκοπός του σχεδίου είναι η παραχώρηση
Επιδόματος Μάνας σε πολύτεκνες μητέρες τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων των
οποίων τα παιδιά είναι άνω των δεκαοχτώ ετών και δεν λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου ή
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για κάποιο από τα τέκνα τους.
Β. Δικαιούχοι - κριτήρια
-

Δικαίωμα σε επίδομα μάνας έχουν οι πολύτεκνες μητέρες τεσσάρων
τουλάχιστο τέκνων, των οποίων το νεαρότερο τέκνο έχει συμπληρώσει την
ηλικία των δεκαοχτώ ετών και οι οποίες δεν λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου ή
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για κάποιο από τα τέκνα τους.

-

Παρέχεται στις πολύτεκνες μάνες που έχουν την συνεχή και νόμιμη διαμονή
τους για τουλάχιστο 5 έτη στις περιοχές στις οποίες ασκεί αποτελεσματικό
έλεγχο η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

-

Το επίδομα μάνας παρέχεται στις πολύτεκνες μάνες με βάση τα πιο κάτω
εισοδηματικά κριτήρια. (Λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του προηγούμενου
έτους).

Κατηγορίες
Α
Β
Γ
-

Για μονήρης
(εισόδημα)
0 - €10323
€10324 - €13000
€13001 - €32667

Για ζεύγος
(εισόδημα)
0 - €15485
€15486 - €19500
€19501 - €49000

Ύψος
επιδόματος
€400
€250
€200

Το επίδομα μάνας παρέχεται μία φορά τον χρόνο (συνήθως καταβάλλεται τον Μάιο).
Το Δεκέμβριο παρέχεται ως Χριστουγεννιάτικο δώρο ποσό €100 ευρώ σε όλες
τις πολύτεκνες μάνας που έλαβαν το επίδομα μάνας.
Για την εξασφάλιση του επιδόματος μάνας υποβάλλεται σχετική αίτηση.
(Αιτήσεις διατίθενται και παραλαμβάνονται και από τα γραφεία της Παγκύπριας
Οργάνωσης Πολυτέκνων).
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3. ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (Νόμοι του 2015 -2020)
(Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού)

α. Φοιτητική Χορηγία
Η Φοιτητική Χορηγία παραχωρείται σύμφωνα με τον Περί Κρατικής Φοιτητικής
Μέριμνας Νόμο του 2015 και εφ’ εξής.
Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται σε οικογένεια που έχει τη μόνιμη διαμονή της στις
περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχει τέκνο φοιτητή/τρια.
Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει η οικογένεια του φοιτητή, της οποίας το ετήσιο
ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα που προηγείται κατά ένα έτος της 1 ης Ιανουαρίου
του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο καταβάλλεται η φοιτητική χορηγία δεν υπερβαίνει
τις €59.000 όταν αυτή έχει μέχρι και δύο εξαρτώμενα τέκνα και αυξάνεται κατά πέντε
χιλιάδες ευρώ (€5.000) για κάθε πρόσθετο εξαρτώμενο τέκνο πέραν του 2ου.
Η φοιτητική χορηγία δεν παραχωρείται αν η συνολική αξία σε τρέχουσες τιμές των
περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας και στα οποία περιλαμβάνονται ακίνητα,
καταθέσεις, μετοχές και ομόλογα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό υπερβαίνει
το €1.200.000.
Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από
το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήματος ως ακολούθως:
Ύψος
φοιτητικής
Χορηγίας

Ύψος πρόσθετης
χορηγίας για
οικογένειες που
καταβάλλουν Δίδακτρα
(ανώτατο ποσό)

Ύψος πρόσθετης
χορηγίας για
οικογένειες που
έχουν 3 ή
περισσότερα
εξαρτώμενα τέκνα

Έως €39.000.00

€1.710

€855

€855

€39.000.01- €49.000.00

€1.580

€790

€790

€49.000.01 - €59.000.00

€1.450

€725

€725

Άνω των €59.000.00*

€1.450

€725

€725

Οικογενειακό
Εισόδημα

*

Για τις οικογένειες με περισσότερα από 2 εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο
οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ
(€59.000.00) κατά πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του
δευτέρου.
Οι δικαιούχες οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, δικαιούνται
πρόσθετο ποσό ίσο με 50% της φοιτητικής χορηγίας (4η στήλη του πιο πάνω πίνακα).
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μετά τη συμπλήρωση του πρώτου τριμήνου / εξαμήνου
σπουδών του φοιτητή και μέχρι και τις 31 Μαρτίου του ακαδημαϊκού έτους που
αναφέρονται. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 31 Μαρτίου, θεωρούνται
εκπρόθεσμες και απορρίπτονται.
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β. Φοιτητικό Επίδομα
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για φοιτητικά επιδόματα έχει η οικογένεια φοιτητή, της
οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, δεν
υπερβαίνει τις €39.000 όταν αυτή έχει μέχρι δύο εξαρτώμενα τέκνα και τις €59.000 για
τους πολύτεκνους. Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το
ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59.000 κατά πέντε
χιλιάδες ευρώ (€5.000) για κάθε πρόσθετο εξαρτώμενο τέκνο πέραν του 2ου.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μετά τη συμπλήρωση του πρώτου τριμήνου / εξαμήνου
σπουδών του φοιτητή και μέχρι τις 31 Μαρτίου του ακαδημαικού έτους που
αναφέρονται. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 31 Μαρτίου, θεωρούνται
εκπρόθεσμες και απορρίπτονται.
Τα φοιτητικά επιδόματα δεν παραχωρούνται εάν η συνολική αξία των περιουσιακών
στοιχείων της οικογένειας υπερβαίνει το €1.200.000,00 (ένα εκατομμύριο διακόσιες
χιλιάδες ευρώ).
Για σκοπούς μοριοδότησης εάν ο φοιτητής ανήκει σε οικογένεια με τρία ή περισσότερα
εξαρτώμενα τέκνα παίρνει 3 μόρια. Εάν τα εξαρτώμενα τέκνα είναι περισσότερα από 3
τότε για κάθε επιπλέον τέκνο (4ον, 5ον κλπ) η οικογένεια λαμβάνει και 1 επιπλέον μόριο
για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του 3ου τέκνου.
4. ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ
(Υπουργείο Άμυνας)

α. Χορήγημα εθνοφρουρού
Κάθε εθνοφρουρός, παιδί πολύτεκνης οικογένειας που υπηρετεί τη θητεία του
λαμβάνει χορήγημα εθνοφρουρού €199.95 τον μήνα. (Βασικό χορήγημα εθνοφρουρού
€157.23 συν €42.72 ως παιδί προερχόμενο από πολύτεκνη οικογένεια, απαραίτητη η
προσκόμιση βεβαίωσης πολυτεκνικής ιδιότητας).
β. Επιπρόσθετο Χορήγημα σε Εθνοφρουρούς πολυτέκνων που είχαν δικαίωμα
σε μειωμένη θητεία πριν την επέκτασή της σ’ όλους.
Από την 1η Μαϊου 2017 σε όσους εθνοφρουρούς παιδιά πολυτέκνων είχαν δικαίωμα
σε μειωμένη θητεία πριν την επέκτασή της για όλους, παρέχεται πρόσθετο χορήγημα
ύψους 50 ευρώ.
Για την εξασφάλιση του χορηγήματος πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση (στο
Λογιστήριο του Υπουργείου Άμυνας ή στα στρατολογικά γραφεία) με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά. Αιτήσεις διατίθενται και από τα γραφεία της ΠΟΠ.
Αναλυτικά:
Από την 1η Μαΐου 2017, επιπρόσθετα οποιουδήποτε χορηγήματος δικαιουμένου
δυνάμει οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας των Κανονισμών, κάθε εθνοφρουρός
1. του οποίου δύο τουλάχιστον αδέλφια έχουν ήδη εκπληρώσει πλήρη ή μειωμένη
θητεία στη Δύναμη ή έχουν απολυθεί οριστικά με απόφαση του Υπουργού
Ωφελήματα Πολυτέκνων Οικογενειών 11.2020
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δυνάμει το εδαφίου (5) του άρθρου 41 του Νόμου, λαμβάνει μηνιαίο χορήγημα
που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (€50)·
2. ο οποίος υπηρετεί ταυτόχρονα τη θητεία του με ένα ή περισσότερα αδέλφια του
και του οποίου ο ένας τουλάχιστον αδελφός έχει ήδη εκπληρώσει πλήρη ή
μειωμένη θητεία στη Δύναμη ή έχει απολυθεί οριστικά με απόφαση του
Υπουργού δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 41 του Νόμου, λαμβάνει
μηνιαίο χορήγημα που ανέρχεται στο ποσό των σαράντα ευρώ (€40)·
3. ο οποίος υπηρετεί ταυτόχρονα τη θητεία του με δύο ή περισσότερα αδέλφια του
και δεν έχει αδελφό ή αδέλφια που να έχουν εκπληρώσει πλήρη ή μειωμένη
θητεία στη Δύναμη ή να έχουν απολυθεί οριστικά με απόφαση του Υπουργού
δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 41 του Νόμου, λαμβάνει μηνιαίο χορήγημα
που ανέρχεται στο ποσό των σαράντα ευρώ (€40)·
4. ο οποίος(α) είναι ο μεγαλύτερος αδελφός της οικογένειας με τέσσερις (4)
ζώντες
αδελφούς ή ένας από τους δύο (2) μεγαλύτερους αδελφούς της οικογένειας με
πέντε (5) ή περισσότερους ζώντες αδελφούς·
(β) είναι ο μεγαλύτερος αδελφός οικογένειας με πέντε (5) ζώντα τέκνα
ή
ένας από τους δύο μεγαλύτερους αδελφούς της οικογένειας με έξι (6) ή επτά (7)
ζώντα τέκνα ή ένας από τους τρεις (3) μεγαλύτερους αδελφούς οικογένειας με
οκτώ (8) ή εννιά (9) ζώντα τέκνα ή ένα τέκνο οικογένειας με δέκα (10) ή
περισσότερα ζώντα τέκνα,
λαμβάνει μηνιαίο χορήγημα που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (€50)
εφόσον δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων 1 έως 3 της
παρούσας παραγράφου.
γ. Μοριοδότηση παιδιών Πολυτέκνων
Τα μόρια που λαμβάνουν οι εθνοφρουροί είναι 15 ανά τέκνο. Τα παιδιά πολυτέκνων
παίρνουν 20 μόρια για κάθε αδελφό που έχει εκπληρώσει τη θητεία του.
5. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (Γενικοί Κανονισμοί 143/2013)
(Υπουργείο Υγείας)

Σημειώνεται ότι, λόγω της εισαγωγής και λειτουργίας του Γενικού Συστήματος Υγείας
(ΓεΣΥ), το πιο κάτω σχέδιο για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα ισχύει
μόνο όπου δεν παρέχεται κάλυψη μέσω της εφαρμογής του ΓεΣΥ.
Ταυτότητα Νοσηλείας χορηγείται στα ακόλουθα πρόσωπα:
α. Άτομα χωρίς εξαρτώμενους των οποίων το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις
€15.400
β. Μέλη οικογενειών των οποίων το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €30.750 και
αυξάνεται κατά €1.700 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
Όσες πολύτεκνες οικογένειες δεν καλύπτονται με τα πιο πάνω εισοδήματα δικαιούνται
εάν το επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο Παροχής Ιατροφαρμακευτικής
Περίθαλψης που ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους, με την καταβολή του 1,5%
των ακαθάριστων εισοδημάτων της οικογένειας. Η συνεισφορά καταβάλλεται στο
λογιστήριο του Υπουργείου Υγείας μία φορά τον χρόνο ολοκλήρου του ποσού. Η
ταυτότητα θα εκδοθεί από τον Τομέα Ταυτοτήτων Νοσηλείας του Υπουργείου Υγείας.
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Εννοείται ότι και αυτή η κατηγορία δικαιούχων θα καταβάλλει όλα τα καθορισμένα από
τη νομοθεσία τέλη εγγραφής , φαρμάκων, εξετάσεων κ.λπ. στα κρατικά νοσηλευτήρια.
Με την ίδια κάρτα νοσηλείας θα δικαιούνται περίθαλψη, οι γονείς και όλα τα υπόλοιπα
εξαρτώμενα μέλη, δηλαδή τα παιδιά που είναι φοιτητές και στρατιώτες.

6.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
(Υπουργείο Εσωτερικών)

Α. Το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο για τις Πολύτεκνες οικογένειες (Έχει ανασταλεί
30/07/2014)

1. Προϋποθέσεις / κριτήρια για παροχή οικονομικής βοήθειας.
α. Η οικογένεια του αιτητή να μην έχει άλλη ιδιόκτητη κατοικία
β. Δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια
γ. Οι αιτητές να μην έχουν τύχει ξανά οικονομικής βοήθειας για στεγαστικούς
σκοπούς
δ. Το μέγιστο εμβαδόν της οικιστικής μονάδας είναι τα 230τ.μ. (ωφέλιμος
κατοικήσιμος χώρος )
ε. Να έχει εξασφαλιστεί η άδεια οικοδομής για την ανέγερση της κατοικίας.
στ. Οι οικοδομικές εργασίες να μην έχουν προχωρήσει πέραν της σκελέτωσης και
πλάκας /στέγης
ζ. Οι αιτητές που ενδιαφέρονται για αγορά/ανέγερση κατοικίας ή διαμερίσματος
πρέπει να είναι σε θέση να εξοφλήσουν το δάνειο που θα παρασχεθεί μέσω του
σχεδίου πριν το 70ον έτος της ηλικίας τους.
2. Βοήθεια που παρέχει το σχέδιο
α. Για την ανέγερση / αγορά κατοικίας ή διαμερίσματος
Παραχωρείται χορηγία ύψους €17.087, και δανείου €51.259 μέχρι €102.517
επιχορηγημένο επιτόκιο 65% του βασικού επιτοκίου – ανάλογα με την
σύνθεση της οικογένειας
β. Για τη βελτίωση / συντήρηση / επέκταση κατοικίας ή διαμερίσματος
Παραχωρείται χορηγία μέχρι €8.543 και δανείου μέχρι €17.087
γ. Για τα άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 70ο έτος ηλικίας τους
Για τα άτομα που είναι κάτω των 70 ετών έχουν δυνατότητα επιλογής είτε
μόνο της χορηγίας, είτε του δανείου και της χορηγίας νοουμένου ότι το
δάνειο θα εξοφληθεί πριν τη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας τους.
δ. Για τα άτομα που έχουν υπερβεί το 70ο έτος ηλικίας τους
Θα τους παραχωρείται μόνο η χορηγία ή αναλογία αυτής.
Β. Στεγαστικά σχέδια που εφαρμόζονται από τον Κυπριακό Οργανισμό
Αναπτύξεως Γης - Στεγαστικά Σχέδια Χαμηλά και Μέτρια αμειβομένων
Στα πλαίσια των πιο πάνω σχεδίων, ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
ανεγείρει κατοικίες / διαμερίσματα ή διαχωρίζει οικόπεδα, τα οποία διαθέτει σε
δικαιούχους σε χαμηλές τιμές, χορηγία ανάλογα με το μέγεθος και το εισόδημα της
οικογένειας, δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους και μακροχρόνια αποπληρωμή με
επιχορηγημένο επιτόκιο.

Ωφελήματα Πολυτέκνων Οικογενειών 11.2020

7

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.)
Γ. Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών Περιοχών
(Υπουργείο Εσωτερικών)

Το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών εντάσσεται
στο Νέο Πλαίσιο Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, σκοπός του
οποίου είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για
μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε Ορεινές Περιοχές σε 110 καθορισμένες κοινότητες.
Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης για απόκτηση κατοικίας, με
κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης €20.000. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50%
συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από τη σύνθεση της οικογένειας:

Μονήρες άτομο
Μέχρι €20.000

Ζεύγος
(οικογένεια 2
ατόμων)
Μέχρι €30.000

Οικογένεια με
τέκνα ή
μονογονεϊκή
οικογένεια
Μέχρι €35.000

Πολύτεκνοι (4 και
άνω τέκνα)
Μέχρι €40.000

Ως ημερομηνία έναρξης του σχεδίου καθορίστηκε η 1η Ιουλίου 2019.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 1η Ιουλίου 2019 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020
στις Επαρχιακές Διοικήσεις, ανάλογα με την περιοχή και θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας που παραλαμβάνουν τις αιτήσεις οι
Επαρχιακές Διοικήσεις.
Δ. Αναθεωρημένο Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης Για Στέγαση
Εκτοπισθέντων Και Παθόντων
(Υπουργείο Εσωτερικών)

Με το αναθεωρημένο σχέδιο αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, η οικονομική
ενίσχυση που δίδεται στους δικαιούχους και η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται για
επιδιορθώσεις κατοικιών.
Εισάγεται περιορισμός στο εμβαδόν που δεν μπορεί να ξεπερνά τα 250 τ.μ., από το
οποίο εξαιρούνται: (α) μέχρι 5 τ.μ. εμβαδόν μηχανοστασίων, (β) μέχρι 7 τ.μ. εμβαδόν
αποθηκευτικών χώρων, (γ) μέχρι 36 τ.μ. εμβαδόν καλυμμένων χώρων στάθμευσης
οχημάτων και (δ) μέχρι 30 τ.μ. εμβαδόν καλυμμένων βεραντών.
Αιτήσεις που περιλαμβάνουν κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής απορρίπτονται.
Αίτηση θα μπορούν να υποβάλουν πλέον μόνο πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα
διαθέτουν ικανοποιητικούς πόρους για απόκτηση κατοικίας και επομένως είναι
πραγματικά σε θέση να αξιοποιήσουν την οικονομική βοήθεια που θα τους δοθεί για
απόκτηση στέγης.
Εισοδηματικά κριτήρια – Οικονομική Βοήθεια για Αγορά Διαμερίσματος / Κατοικίας
Καθορισμός εισοδηματικού κριτηρίου σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διαθεσιμότητα
ικανοποιητικών πόρων για απόκτηση κατοικίας
Σύνθεση Οικογένειας
Ύψος Εισοδήματος
Μονήρες άτομο ή μονογονεϊκή οικογένεια
Ζεύγος (οικογένεια δύο ατόμων)
Ωφελήματα Πολυτέκνων Οικογενειών 11.2020
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Μέχρι 25.000 ευρώ
Μέχρι 45.000 ευρώ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.)
Οικογένεια τριών ατόμων
Οικογένεια τεσσάρων ατόμων
Οικογένεια πέντε ή περισσότερων ατόμων

Μέχρι 50.000 ευρώ
Μέχρι 55.000 ευρώ
Μέχρι 65.000 ευρώ

Καθορισμός ύψους οικονομικής βοήθειας σε περιπτώσεις
διαθεσιμότητα ικανοποιητικών πόρων για απόκτηση κατοικίας

όπου

υπάρχει

Σύνθεση Οικογένειας

Ύψος Οικονομικής βοήθειας

Μονήρες άτομο
Ζεύγος (οικογένεια δύο ατόμων)
Οικογένεια με τέκνα ή μονογονεϊκή
οικογένεια
Πολύτεκνοι (4 και άνω τέκνα)

Μέχρι 20.000 ευρώ
Μέχρι 30.000 ευρώ
Μέχρι 35.000 ευρώ
Μέχρι 40.000 ευρώ

Εισοδηματικά κριτήρια – Οικονομική Βοήθεια για Επιδιόρθωση Ιδιόκτητης Κατοικίας
Καθορισμός εισοδηματικού κριτηρίου και αντιστοιχία ύψους οικονομικής βοήθειας για
το στεγαστικό σχέδιο επιδιόρθωσης κατοικίας
Σύνθεση Οικογένειας

Ύψος Εισοδήματος

Μονήρες άτομο
Οργανικές Οικογένειες

Μέχρι 25.000 ευρώ
Μέχρι 45.000 ευρώ

Ύψος Οικονομικής
Βοήθειας
Μέχρι 10.000 ευρώ
Μέχρι 12.500 ευρώ

7. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – (ΑΗΚ)
Στην ειδική διατίμηση ηλεκτρικού ρεύματος (κώδικα 08) μπορούν να ενταχθούν οι
πολύτεκνες οικογένειες που παίρνουν επίδομα τέκνου τουλάχιστο για 3 εξαρτώμενα
τέκνα και έχουν ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι €51.258 το οποίο και
αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας, κατά €5.126 για κάθε πρόσθετο
παιδί πέραν των τεσσάρων.
Έχουμε πετύχει επίσης να αυξηθούν οι κιλοβατώρες για τις οποίες θα παρέχεται
ειδική διατίμηση (που χρεώνονται με μειωμένο τέλος), από 0-600Kwh σε 0-1000kwh
και από 601-1200kwh σε 1000-2000kwh.
Δικαιούχες ειδικής διατίμησης (08)

Κριτήρια – εισόδημα

Πολύτεκνες οικογένειες με 3/ή και
περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα

€51.258 αυξανόμενο κατά €5.126 για
κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω

8. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου η καταβολή, από τους πολύτεκνους, οποιουδήποτε
ποσού για την τέλεση Μυστηρίων που αφορούν τους ίδιους ή τα άγαμα τέκνα τους ή
την έκδοση οποιονδήποτε πιστοποιητικών και αδειών γάμου είναι προαιρετική.
Τούτο ισχύει:
Ωφελήματα Πολυτέκνων Οικογενειών 11.2020
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α. Εφόσον ο πολύτεκνος βεβαιώσει αποδεδειγμένα ότι έχει όχι λιγότερα από τέσσερα
τέκνα
β. Εφόσον τα Μυστήρια τελούνται στην ενορία που διαμένει η πολύτεκνη οικογένεια
γ. Εφόσον, στην περίπτωση τελέσεως γάμου, τελείται ο γάμος στην ενορία της
νύφης και η νύμφη είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.
Όσον αφορά στην έκδοση πιστοποιητικών, η καταβολή δικαιώματος παύει να είναι
προαιρετική μόνο στις προσφυγικές Ιερές Μητροπόλεις Κυρηνείας και Μόρφου.
9. ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
(Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων)

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων παραχωρεί δωρεάν εισιτήρια στα
παιδιά πολύτεκνων οικογενειών που φοιτούν ταυτόχρονα πέραν του ενός παιδιού στη
Μέση και Τεχνική Δημόσια Εκπαίδευση. (Δηλαδή οι πολύτεκνες οικογένειες
πληρώνουν τα μεταφορικά για ένα παιδί τους €10, και τα υπόλοιπα παιδιά 2ον 3ον 4ον
κλπ δικαιούνται δωρεάν εισιτήρια). Τα δωρεάν εισιτήρια μπορούν να τα προμηθευτούν
με την παρουσίαση της Ταυτότητας Πολυτέκνων ανανεωμένης για το τρέχον έτος και
πρωτότυπη βεβαίωση φοίτησης για κάθε παιδί που φοιτά στην Μέση Εκπαίδευση.
10. ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (Κ.Ι.Ε ).
(Υπουργείο Παιδείας)

Τα παιδιά πολυτέκνων που φοιτούν στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης τυγχάνουν
έκπτωσης 50% των διδάκτρων σε όλα τα μαθήματα. Όταν φοιτούν ταυτόχρονα 3 ή
περισσότερα παιδιά, από το τρίτο παιδί και άνω φοιτούν δωρεάν. Το δικαίωμα
εγγραφής €10 θα καταβάλλεται κανονικά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
προσκόμιση Βεβαίωση Πολυτεκνικής Ιδιότητας που εκδίδει η Παγκύπρια Οργάνωση
Πολυτέκνων και η οποία θα φυλάσσεται στα Κ.Ι.Ε.
11. ΊΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Παραχωρούνται πρόσθετες μονάδες στους αιτητές υποτροφίας, που προέρχονται
από πολύτεκνες οικογένειες που έχουν 4 τέκνα και άνω ως εξής :
α. Όταν η κοινωνικοοικονομική κατάσταση δεν αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης,
παραχωρούνται 4 μονάδες από το σύνολο των 25 μονάδων.
β. Όταν η κοινωνικοοικονομική κατάσταση αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης
παραχωρούνται 6 μονάδες από το σύνολο των 60 μονάδων.
12. ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Παραχωρείται έκπτωση στα δίδακτρα για τις πολύτεκνες οικογένειες (πολύτεκνους
γονείς) ως εξής:
Για τις οικογένειες με 3 εξαρτώμενα παιδιά

20%

Για τις οικογένειες με 4 εξαρτώμενα παιδιά

40%
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Για τις οικογένειες με 5 εξαρτώμενα παιδιά
Για τις οικογένειες με 6 εξαρτώμενα παιδιά και άνω

60%
Δωρεάν φοίτηση

13. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ Κ.Ι.Ε
Οι πολύτεκνοι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα διορίζονται κατά προτεραιότητα στα
κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης.
14. ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
(Υπουργείο Παιδείας)

Στα κριτήρια επιλογής για φοίτηση σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο δίνεται προτεραιότητα
στα παιδιά πολυτέκνων.
Στα παιδιά πολυτέκνων που φοιτούν σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο γίνεται ειδική τιμή στα
δίδακτρα €25.00 το μήνα αντί €42.00.
15. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
α. Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (Θ.Ο.Κ.)
Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου παραχωρεί στην Οργάνωση αριθμό
προσκλήσεων για δωρεάν είσοδο των πολυτέκνων στις Θεατρικές παραστάσεις
του.
Η δωρεάν είσοδος θα γίνεται με την παρουσίαση: α) της τιμητικής πρόσκλησης β)
της ανανεωμένης πολυτεκνικής ταυτότητας του τρέχοντος έτους και γ) της
πολιτικής ταυτότητας.
Οι προσκλήσεις θα είναι ονομαστικές και θα φέρουν τη σφραγίδα της Οργάνωσης.
Προσκλήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε από τα Κεντρικά και Επαρχιακά γραφεία
της Οργάνωσης.
Πρόσθετα, με την παρουσίαση μόνο της ανανεωμένης ταυτότητας πολυτέκνων του
τρέχοντος έτους (χωρίς την τιμητική πρόσκληση) θα έχετε έκπτωση, θα
πληρώνεται μόνο 6 ευρώ ανά άτομο.
β. Αθλητισμός και Παιδί (ΑΓΟ)
Πρόγραμμα Γενικής Άθλησης

€25.00 αντί €30.00 το τετράμηνο

Εξειδικευμένα Προγράμματα

€35.00 αντί €50.00 το τετράμηνο

Προδημοτική Εκπαίδευση

€25.00 αντί €30.00 το μήνα

Παιδί και Κολύμπι

€20.00 αντί €30.00 το μήνα

γ. Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (Κ.Ο.Α.)
Ποδοσφαιρικά Σωματεία Α΄ Κατηγορίας σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό
Αθλητισμού παραχωρούν στην Οργάνωση δωρεάν 5 εισιτήρια για κάθε εντός έδρας
ποδοσφαιρικό τους αγώνα.
Ωφελήματα Πολυτέκνων Οικογενειών 11.2020
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δ. Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA)
Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου παρέχει στις πολύτεκνες οικογένειες τον 12 ον μήνα
δωρεάν στη συνδρομή για το διαδίκτυο, στη βασική σύνδεση.
ε. Κύπριοι Πολύτεκνοι Φοιτητές στην Ελλάδα
Τα παιδιά πολυτέκνων που είναι φοιτητές στην Ελλάδα δικαιούνται:
α. Σίτιση στη Φοιτητική Λέσχη (όταν η πολύτεκνη οικογένεια τους παίρνει επίδομα τέκνου)
β. Προτεραιότητα στη Φοιτητική Εστία
γ. Προτεραιότητα για διορισμό
στ. Κύπριοι Πολύτεκνοι στην Ελλάδα
Με την παρουσίαση της πολυτεκνικής ταυτότητας μπορεί να τους παραχωρηθούν
εκπτώσεις ή και δωρεάν είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία καθώς και σε
μέσα συγκοινωνίας.
ζ. Δωρεάν Είσοδος και εκπτώσεις
Οι πολύτεκνοι και τα παιδιά τους δικαιούνται δωρεάν είσοδο ή και εκπτώσεις στα πιο
κάτω εφόσον παρουσιάσουν την πολυτεκνική τους ταυτότητα:
Γιορτή του Κρασιού του Δήμου Λεμεσού

Δωρεάν είσοδος για μία επίσκεψη

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου
Λάρνακας
Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρνακας

Δωρεάν είσοδος

Ζωολογικός Κήπος Λεμεσού

Δωρεάν είσοδο για παιδιά
πολυτέκνων μέχρι 12 χρονών. Οι
γονείς πληρώνουν από πέντε ευρώ
Δωρεάν είσοδο για πολύτεκνους
κατοίκους Λευκωσίας με 6 παιδιά και
άνω και 50% έκπτωση για τους
πολύτεκνους με 4 παιδιά και άνω
Δωρεάν είσοδο για τους πολύτεκνους
που είναι κάτοικοι Δήμου Αγλαντζιάς
Δωρέαν είσοδος για τις πολύτεκνες
οικογένειες

Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς
Αρχαιολογικοί χώροι και Μουσεία

Δωρεάν δανεισμού βιβλίων

16. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΝΕΡΟ)
α) Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού παρέχει για τους πολύτεκνους την πιο κάτω
διατίμηση για τα τέλη κατανάλωσης νερού με την παρουσίαση της ανανεωμένης
ταυτότητας πολυτέκνων.

Ωφελήματα Πολυτέκνων Οικογενειών 11.2020
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Τιμολόγηση
για Γενική Κατανάλωση
Από

Τιμολόγηση για πολύτεκνες οικογένειες με
4 παιδιά μέχρι 22 χρονών

1 – 40 τόνους €0.90

Από

1 – 40 τόνους €0.90

Από 41 – 80 τόνους €1.40

Από 41 – 100 τόνους €1.40

Από 81 – 120 τόνους €2.35

Από 101 – 160 τόνους €2.35

Από 121 & άνω τόνους €5.00

Από 161 & άνω τόνους €5.00

* Η τιμολόγηση γίνεται ανά τετραμηνία

β) Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας
Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας παραχωρεί την πιο κάτω διαττίμηση σε
πολύτεκνες οικογένειες που παρουσιάζουν βεβαίωση ότι λαμβάνουν επίδομα τέκνου.
Την σχετική βεβαίωση ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας & Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ή/και τα ΚΕΠ.
Τιμολόγηση
για Γενική Κατανάλωση
Από

Τιμολόγηση
για πολύτεκνες οικογένειες

0 – 15 τόνους €0.86

Από

0 – 15 τόνους €0.76

Από 16 – 30 τόνους €0.95

Από 16 – 30 τόνους €0.86

Από 31 – 45 τόνους €1.33

Από 31 – 45 τόνους €1.14

Από 46 – 60 τόνους €1.43

Από 46 – 60 τόνους €1.24

Από 61 – 75 τόνους €1.71

Από 61 – 75 τόνους €1.43

Από 76 – 90 τόνους €2.38

Από 76 – 120 τόνους €1.71

Από 90 & άνω τόνους €2.85

Από 120 & άνω τόνους €2.85

* Η τιμολόγηση γίνεται ανά τριμηνία

17. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ & ΑΛΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Εκπτώσεις από Καταστήματα, Φροντιστήρια, Πανεπιστήμια και από άλλους
Ιδιωτικούς Οργανισμούς καταγράφονται σε ξεχωριστούς εκπτωτικούς καταλόγους και
υπάρχουν στα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία της Οργάνωσης καθώς επίσης και
στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης.
18. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΙ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
1. ΛΕΥΚΩΣΙΑ
α. Δημαρχεία Λευκωσίας
Δημαρχείο

Υπηρεσία

Δήμος Λευκωσίας

Σκύβαλα – σε όσους παίρνουν επίδομα τέκνου

50%

Δήμος Αγλαντζιάς

Σκύβαλα - με εξαρτώμενα –φοιτητές-στρατιώτες

25%

Δήμος Αγίου Δομετίου

Σκύβαλα – όταν έχουν 4 εξαρτώμενα παιδιά

25%

Δήμος Έγκωμης

Σκύβαλα – όταν παίρνουν επίδομα για 2 εξαρτώμενα

25%

Ωφελήματα Πολυτέκνων Οικογενειών 11.2020
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Δήμος Λακατάμειας

Σκύβαλα -

25%

Δήμος Στροβόλου

Σκύβαλα – σε όσους έχουν 1 και άνω εξαρτώμενο.

25%

Δήμος Τσερίου

Εξαρτώμενα θεωρούνται τα παιδιά ηλικίας
μέχρι 18 χρονών.
Σκύβαλα – όταν έχουν 4 εξαρτώμενα παιδιά
– όταν έχουν 3 εξαρτώμενα παιδιά

20%
15%
25%

Δήμος Λατσιών

Σκύβαλα – όταν έχουν 4 εξαρτώμενα παιδιά

Δήμος Γερίου

Σκύβαλα – είναι €170, οι πολύτεκνοι πληρώνουν €100

(41%)

Δήμος Ιδαλίου

Σκύβαλα – είναι €135, οι πολύτεκνοι πληρώνουν €85
Νερό – από 0 – 50 τόνους €0,85 σεντ τον τόνο

(37%)

51 – 80 τόνους €1.11 σεντ τον τόνο
81 – 110 τόνους €1.54 σεντ τον τόνο
111 και άνω τόνους €1.88 σεντ τον τόνο

β. Κοινοτικά Συμβούλια Λευκωσίας
Κοινοτικό Συμβούλιο

Υπηρεσία

Έκπτωση

Πέρα Χωριό Νήσου

Κοινοτικές Υπηρεσίες – με 4 εξαρτώμενα παιδιά

25%

Συνοικισμού Ανθούπολης Κοινοτικές Υπηρεσίες – με 4 εξαρτώμενα παιδιά

25%

Κοκκινοτριμιθιάς

Κοινοτικές Υπηρεσίες – με 4 παιδιά

25%

Αγίας Βαρβάρας

Κοινοτικές Υπηρεσίες – με 4 εξαρτώμενα παιδιά

20%

Λυμπιών

Κοινοτικές Υπηρεσίες – με 3 εξαρτώμενα παιδιά
Νερό: από 0 - 70 τόνους €0,85

20%

Νήσου

71 και άνω €2,56
Κοινοτικές Υπηρεσίες – με 4 εξαρτώμενα παιδιά

25%

Περιστερώνας

Κοινοτικές Υπηρεσίες – με 4 εξαρτώμενα παιδιά

30%

Αγίων Τριμιθιάς

Κοινοτικές Υπηρεσίες – με 4 εξαρτώμενα παιδιά

25%

Παλαιομετόχου

Κοινοτικές Υπηρεσίες – Από €130 σε €100

(23%)

Εργατών

Κοινοτικές Υπηρεσίες – Από €137 σε €109

(20%)

Πέρα Ορεινής

Κοινοτικές Υπηρεσίες – Αφαιρούν €20 από το

Λυθροδόντας

σύνολο που επιβάλλουν
Κοινοτικές Υπηρεσίες – με 1 εξαρτώμενο παιδί
Νερό – για κατανάλωση πέραν των 30 τόνων
Κοινοτικές Υπηρεσίες – με 4 εξαρτώμενα παιδιά

Σιά
Καπέδες
Ακάκι
Ευρύχου
Ψημολόφου

Κοινοτικές Υπηρεσίες – με 4 εξαρτώμενα παιδιά
Κοινοτικές Υπηρεσίες – με 4 εξαρτώμενα παιδιά
Κοινοτικές Υπηρεσίες – έκπτωση βάσει κριτηρίων
Νερό – στο ποσό της συνολικής κατανάλωσης
Νερό: 0 - 75 τόνους €0,90, 76 – 90 τόνους €1.10,

Γαλάτα

91 - 120 τόνους €1,30, 121-150 τόνους €1.60
151 τόνους και άνω €5.00,
Ωφελήματα Πολυτέκνων Οικογενειών 11.2020
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Κακοπετριά

Σκύβαλα - με 1 εξαρτώμενο παιδί και άνω

Αναλυόντας

Κοινοτικές Υπηρεσίες – με 4 παιδιά και άνω από

Παλαιχώρι Μόρφου
Πάνω Δευτερά
Κάτω Δευτερά

25%

€170 οι πολύτεκνοι
πληρώνουν €135
Κοινοτικές Υπηρεσίες – με 4 εξαρτώμενα παιδιά
(εξαρτώμενα ανήλικα,
στρατιώτες, φοιτητές)
Κοινοτικές Υπηρεσίες – σε όλους τους πολύτεκνους
Σκύβαλα σε όλους τους πολύτεκνους

(21%)

Κοινοτικές Υπηρεσίες – με 1 εξαρτώμενο (ανήλικα,

20%-25%

20%
50%
50%

Στρατιώτες, φοιτητές)
Για πάνω από 71 χρονών απαλλάσσονται

Αρεδιού

Κοινοτικές Υπηρεσίες – με 1 εξαρτώμενο (ανήλικα,

20%-25%

Στρατιώτες, φοιτητές)

2. ΛΕΜΕΣΟΣ
α. Δημαρχεία Λεμεσού
Δημαρχείο

Υπηρεσία

Έκπτωση

Δήμος Λεμεσού

Σκύβαλα – σε όσους έχουν εξαρτώμενα

25%

Δήμος Γερμασόγειας

Σκύβαλα – σε όσους λαμβάνουν επίδομα τέκνου και

25%

Δήμος Αγίου Αθανασίου

έχουν εισόδημα κάτω από €50.000
Σκύβαλα – σε όσους έχουν εξαρτώμενα

Παιδική Λέσχη Δήμος Κάτω Πολεμιδιών Σκύβαλα – σε όσους σε όσους έχουν εξαρτώμενα

25%
15%
25%

Δήμος Μέσα Γειτονιά

25%

Σκύβαλα – σε όλους τους πολύτεκνους

β. Κοινοτικά Συμβούλια Λεμεσού
Κοινοτικό Συμβούλιο

Υπηρεσία

Έκπτωση

Ύψωνα

Σκύβαλα – με 3 εξαρτώμενα παιδιά

25%

Επισκοπής

Σκύβαλα – σε όλους τους πολύτεκνους

25%

Κυβίδων

Σκύβαλα – σε όλους τους πολύτεκνους

25%

Μουτταγιάκας

Σκύβαλα – σε όλους τους πολύτεκνους

25%

Κελλακίου

Σκύβαλα Τέλη υπερκατανάλωσης Νερού -

25%
50%

Παρεκκλησιάς

Σκύβαλα – Κοινοτικές Υπηρεσίες

25%

Ακρούντας

Σκύβαλα – Κοινοτικές Υπηρεσίες
Νερό – Από 1 τόνους μέχρι 60 €0.70

25%

Από 61 τόνους μέχρι 100
Από 101 τόνους μέχρι 140
Από 141 τόνους και άνω
Ωφελήματα Πολυτέκνων Οικογενειών 11.2020
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Φοινικαριών
Σπιταλιού

Σκύβαλα ετησίως Κοινοτικές Υπηρεσίες Σκύβαλα - Κοινοτικές Υπηρεσίες
Νερό -

€35.00
€30.00
25%
25%

3. ΛΑΡΝΑΚΑ
α. Δημαρχεία Λάρνακας
Δημαρχείο

Υπηρεσία

Έκπτωση

Δήμος Λάρνακας

Σκύβαλα – σε όλους τους πολύτεκνους

Δήμος Αραδίππου
Δήμος Αθηαίνου
Δήμος Δρομολαξιάς Μενεού

Σκύβαλα – σε όλους τους πολύτεκνους
Σκύβαλα – στη Α δόση με 3 εξαρτώμενα παιδιά
Τέλη Νερού: 1-10 τόνους πάγιο €8.20=

25%
25%
26.6%

11-50 τόνους @ €0.72 σεντ τον τόνο
51-70 τόνους @ €0.82 σεντ τον τόνο
71-100 τόνους @ €1.50 σεντ τον τόνο
101 και άνω τόνους @ €2.25 σεντ τον τόνο
ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ

Σκύβαλα – σε πολύτεκνες οικογένειες με 4
εξαρτώμενα τέκνα (εξαρτώμενα
θεωρούνται τα ανήλικα τέκνα, οι
στρατιώτες και φοιτητές ηλικίας 24 ετών
τα αγόρια και 22 ετών τα κορίτσια).
Τα τέλη σκυβάλων είναι €170 το χρόνο. Οι πολύτεκνοι
θα πληρώνουν €150 τον χρόνο.

Δήμος Λευκάρων

Σκύβαλα – σε πολύτεκνες οικογένειες με 4

(12%)
25%

εξαρτώμενα τέκνα που λαμβάνουν
επίδομα τέκνου

Δήμος Λιβαδιών

Σκύβαλα - σε πολύτεκνες οικογένειες με 4 παιδιά

25%

κάτω των 18 ετών. ( συμπεριλαμβάνονται
φοιτητές και στρατιώτες).

β. Κοινοτικά Συμβούλια Λάρνακας
Κοινοτικό Συμβούλιο

Υπηρεσία

Έκπτωση

Ορόκλινης

Κοινοτικές Υπηρεσίες – με 4 εξαρτώμενα παιδιά

25%

Τέλη Νερού – σε μόνιμους κατοίκους Ορόκλινης

20%

που έχουν 4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω

Περβολιών

Κοινοτικές Υπηρεσίες – με 4 εξαρτώμενα παιδιά

25%

Μαρωνίου

Κοινοτικές Υπηρεσίες – με 3 παιδιά και άνω μέχρι

20%

Μαζωτού

18 ετών
Κοινοτικές Υπηρεσίες – με 1 εξαρτώμενο μόνιμοι
κάτοικοι

10%

Σκύβαλα Σκύβαλα – με 4 εξαρτώμενα παιδιά

10%
25%

Κιτίου

Ωφελήματα Πολυτέκνων Οικογενειών 11.2020
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Ζυγίου

Σκύβαλα – σε όλους τους πολύτεκνους

20%

Τρούλλων

Σκύβαλα – σε πολύτεκνες οικογένειες με 4

25%

Ορμήδειας

Ξυλοφάγου

εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Στα
εξαρτώμενα τέκνα συμπεριλαμβάνονται
τέκνα ηλικίας μέχρι 18 ετών, στρατιώτες
και φοιτητές.
Τέλη νερού – Πέραν του παγίου η χρέωση είναι
€1.35 τον τόνο
(παρέχεται σε πολύτεκνες οικογένειες με
τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα και
άνω, κορίτσια έως 18 ετών & αγόρια
έως 21 ετών).

Κοινοτικές Υπηρεσίες - σε πολύτεκνες οικογένειες

15%

με 4 εξαρτώμενα τέκνα και
άνω. Στα εξαρτώμενα
τέκνα συμπεριλαμβάνονται
τέκνα ηλικίας μέχρι 18 ετών
στρατιώτες και φοιτητές.

Τερσεφάνου

Τέλη νερού: 1-10 τόνους πάγιο €10.25=
11-50 τόνους @ €1.03 σεντ τον τόνο
51-70 τόνους @ €1.20 σεντ τον τόνο
71 και άνω τόνους @ €1.71 σεντ τον τόνο
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Μοσφιλωτής

Κοινοτικές Υπηρεσίες – Από €60 σε €55
Τέλη Σκυβάλων
– Από €100 σε €90
Τέλη Νερού
– δωρεάν το πάγιο
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Αγγλισίδων

Τέλη νερού - σε πολύτεκνες οικογένειες

Ψευδά

Κοινοτικές Υπηρεσίες – σε πολύτεκνες οικογένειες

20%

με 4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω

Αλεθρικού

Πυργών

με 4 εξαρτώμενα τέκνα
και άνω, μόνιμοι κάτοικοι.
Κοινοτικές Υπηρεσίες – Από €85 σε €75
σε πολύτεκνες οικογένειες
με 4 εξαρτώμενα τέκνα και
άνω. Στα εξαρτώμενα τέκνα
συμπεριλαμβάνονται τέκνα
ηλικίας μέχρι 18 ετών
στρατιώτες και φοιτητές.
Τέλη Σκυβάλων - σε πολύτεκνες οικογένειες με
4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω.
Στα εξαρτώμενα τέκνα
συμπεριλαμβάνονται τέκνα
ηλικίας μέχρι 18 ετών στρατιώτες
και φοιτητές.

15%

25%

Αλαμινού

Τέλη Σκυβάλων - σε πολύτεκνες οικογένειες με

25%

Ξυλοτύμβου

εξαρτώμενα τέκνα
Τέλη Σκυβάλων - σε πολύτεκνες οικογένειες με
4 ανήλικα τέκνα και άνω

10%
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.)
Αγίου Θεοδώρου Λ/κας

Τέλη Σκυβάλων Κοινοτικές Υπηρεσίες -

€100.00
€80.00

(σε πολύτεκνες οικογένειες με 3 ή 4 εξαρτώμενα
τέκνα)

4. ΠΑΦΟΣ
α. Δημαρχεία Πάφου
Δημαρχείο

Υπηρεσία

Πάφου

Σκύβαλα – σε όσους έχουν 4 μέχρι 6 παιδιά
– σε όσους έχουν 7 και άνω παιδιά
Σκύβαλα – σε όλους τους πολύτεκνους

Γεροσκήπου
Πόλης Χρυσοχούς
Πέγειας

Έκπτωση

Σκύβαλα – με 4 ανήλικα παιδιά
– με λιγότερα ανήλικα παιδιά
Σκύβαλα –

50%
απαλλαγή

50%
50%
Ειδική
μειωμένη

50%

β. Κοινοτικά Συμβούλια Πάφου
Κοινοτικό Συμβούλιο

Υπηρεσία

Έκπτωση

Πολεμίου

Κοινοτικές Υπηρεσίες – σε όσους έχουν εξαρτώμενα

25%

Τσάδας

Κοινοτικές Υπηρεσίες – όσοι έχουν ανήλικα παιδιά

25%

Αναρίτας

Κοινοτικές Υπηρεσίες – σε όλους τους πολύτεκνους

25%

Τάλας

Κοινοτικές Υπηρεσίες – όσοι έχουν ανήλικα παιδιά

25%

Τίμης

Κοινοτικές Υπηρεσίες – όσοι έχουν ανήλικα παιδιά

25%

Κουκλιών

25%

Μεσόγης

Κοινοτικές Υπηρεσίες – όσοι έχουν ανήλικα παιδιά
Σκύβαλα
Σκύβαλα – σε όσους έχουν ανήλικα παιδιά

Μαραθούντα

Νερό & Φορολογίες – σε όσους έχουν 4 εξαρτώμενα

25%

25%

5. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
α. Δημαρχεία Αμμοχώστου
Δημαρχείο

Υπηρεσία

Έκπτωση

Παραλιμνίου

Σκύβαλα – σε πολύτεκνους που λαμβάνουν επίδομα

50%

τέκνου
Νερό - μέχρι 100 τόνους €0,93 σεντ τον τόνο
(σε πολύτεκνους που λαμβάνουν επίδομα τέκνου)

Δερύνειας

Γιώρκειο Δημόσιο & Κοινοτικό νηπιαγωγείο –
Σκύβαλα – σε όσους έχουν 1 εξαρτώμενο και άνω

Ωφελήματα Πολυτέκνων Οικογενειών 11.2020

18

50%
25%

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.)
Αγίας Νάπας

Σκύβαλα – σε όσους έχουν 4 εξαρτώμενα παιδιά
Νερό - σε όσους έχουν 4 εξαρτώμενα παιδιά

50%
25%

Σωτήρας

Σκύβαλα – σε όσους έχουν 4 εξαρτώμενα παιδιά

10%

β. Κοινοτικά Συμβούλια Αμμοχώστου
Κοινοτικό Συμβούλιο

Υπηρεσία

Αυγόρου

Κοινοτικές Υπηρεσίες – με 4 εξαρτώμενα παιδιά

25%

Φρενάρου

Κοινοτικές Υπηρεσίες – με 4 εξαρτώμενα παιδιά
– με 3 εξαρτώμενα παιδιά
Κοινοτικές Υπηρεσίες – με 4 εξαρτώμενα παιδιά
Σκύβαλα – με 4 εξαρτώμενα παιδιά

25%
15%
20%
20%

Κοινοτικές Υπηρεσίες – με 4 εξαρτώμενα παιδιά
Σκύβαλα - με 4 εξαρτώμενα παιδιά

10%
10%

Λιοπετρίου
Δασάκι Άχνας

Έκπτωση

Για επικοινωνία:
Κεντρικά Γραφεία ΠΟΠ:
Λευκωσία: Στασάνδρου 7, 3ος όροφος, 1060 Λευκωσία,
Τηλ.22758622, 22758653, Φάξ. 22758903
Email: polyteknon@cytanet.com.cy
Επαρχιακά Γραφεία ΠΟΠ:
Λευκωσία: Στασάνδρου 7, 3ος όροφος, 1060 Λευκωσία,
Τηλ.22758622, 22758653, Φάξ. 22758903
Email: nicosia@pop.org.cy
Λεμεσός:

Θέκλας Λυσιώτη 29, Κασάνδρα Σέντερ, 1ος όροφος, Διαμ. 101, 3030 Λεμεσός,
Τηλ.25341111, 25342986, Φάξ.25344997
Email: eepoplim@cytanet.com.cy

Λάρνακα: Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 86, Nicolaides Shopping City, Joanna Court, Διαμ.304, 6052 Λάρνακα,
Τηλ. 24642399 Φάξ.24642477
Email: poplarnaca@cytanet.com.cy
Πάφος:

Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Tsepa Tatiana, 1ος όροφος, Γραφ.101, 8021 Πάφος,
Τηλ.26945531, Φάξ.26945563
Email: polytekoneepaphos@cytanet.com.cy

Αμμόχωστος: 1ης Απριλίου 39, Μέγαρο Πολυξένια, 1ος όφοφος, Διαμ. 105-106, 5281 Παραλίμνι,
Τηλ. 23740333, Φάξ.23741332
Email: polyteknoneefamagusta@cytanet.com.cy
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