
Οδηγίες Χρήσης/ Παροχής 
 
 
Για τα Ειδικά Τιμολογιακά Πακέτα Internet Home ισχύουν οι ακόλουθοι όροι για άτομα με ειδικές κοινωνικές 
ανάγκες: 
 
Α. Δικαιούχοι 
 
(α) Άτομα με Ειδικές Κοινωνικές Ανάγκες 
 

• Άτομα με μόνιμη σοβαρή ή ολική κινητική ή και άλλη σοβαρή ή ολική σωματική αναπηρία, αναπηρία, 
• Άτομα με μόνιμη σοβαρή ή ολική οπτική αναπηρία, 
• Άτομα με μόνιμη σοβαρή ή ολική ακουστική αναπηρία, 
• Άτομα με μόνιμη σοβαρή ή ολική νοητική αναπηρία, και 
• Άτομα με μόνιμη σοβαρή ή ολική ψυχική αναπηρία. 

(β) Ανήλικα άτομα 
 
Σε περίπτωση όπου ανήλικα άτομα ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες της ενότητας Α(α) θα επωφελούνται του 
ειδικού τιμολογιακού πακέτου, ως δικαιούχοι, οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους, εφόσον διαμένουν μαζί στο ίδιο 
υποστατικό, προσκομίζοντας τα ακόλουθα πιστοποιητικά, επιπρόσθετα από τα πιστοποιητικά που απαιτούνται στην 
ενότητα Β: 

• Πιστοποιητικό Γέννησης ανήλικου ατόμου 
• Ταυτότητα γονέων ή κηδεμόνων, 
• Απόδειξη κηδεμονίας ανηλίκου ατόμου (π.χ. Διάταγμα Δικαστηρίου) σε περίπτωση κατά την οποία το ανήλικο 

άτομο είναι κάτω από κηδεμονία. 

 
Β. Θέσπιση Μηχανισμού Ελέγχου 
 
Η θέσπιση μηχανισμού ελέγχου της αληθούς κατάστασης του ατόμου αποσκοπεί στην αποφυγή τυχών καταχρήσεων 
και συνεπώς οποιοδήποτε από τα σχετικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, αναλόγως περίπτωσης, ως εκδίδονται από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, πρέπει να προσκομίζονται στην Cyta από τον αιτούμενο ειδικού τιμολογιακού πακέτου: 

1. Ολοκληρωμένο Πόρισμα Αξιολόγησης Αναπηρίας (ΟΠΑΑ), από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων 
με Αναπηρίες στο οποίο να αναγράφεται η έκταση αναπηρίας του ατόμου ως Σοβαρή ή Ολική με μόνιμη 
χρονική περίοδο ισχύος ή βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες στο 
οποίο να αναγράφεται ότι το άτομο έχει μόνιμη Σοβαρή ή Ολική αναπηρία. 

2. Σε σχέση με τα άτομα με νοητική αναπηρία βεβαίωση που θα αναφέρει ότι το άτομο είναι καταγραμμένο στο 
μητρώο της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων και ότι δεν είναι ιδρυματοποιημένο. 

 
Γ. Όροι Παροχής 

• Η σύνδεση του προϊόντος Internet Home σε φυσικά πρόσωπα τα οποία κρίνονται ως δικαιούχοι παρέχεται 
για μόνο ένα υποστατικό με διακριτή διεύθυνση. 

• Η Cyta θα αποδέχεται ότι τα δικαιούχα ανήλικα άτομα διαμένουν στο ίδιο υποστατικό με γονείς /κηδεμόνες 
τους, με την εκ μέρους του γονέα /κηδεμόνα υπογραφή δήλωσης, στην οποία θα επισύρεται η προσοχή στη 
νομοθεσία περί ψευδών δηλώσεων. 

• Τα Ειδικά Τιμολογιακά Πακέτα για άτομα ειδικές κοινωνικές ανάγκες θα προσφέρονται μόνον σε δικαιούχους 
που είναι φυσικά πρόσωπα. 

• Τα Ειδικά Τιμολογιακά Πακέτα για άτομα με ειδικές κοινωνικές ανάγκες θα ισχύουν μόνον για άτομα (μέλη 
νοικοκυριών) που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Κύπρο, όπως αυτή ορίζεται από την Κυπριακή 
Δημοκρατία. 

 


