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1.

Τι περιλαμβάνει αυτό το βιβλιάριο

Αυτό το φυλλάδιο σου δίδει πληροφορίες για το θεσμό της ανάδοχης οικογένειας. Θα
δώσει απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα όπως:
• Τι είναι η αναδοχή;
• Ποια είδη αναδοχής υπάρχουν;
• Γιατί τοποθετούνται παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες;
• Τι συμβαίνει ενόσω ένα παιδί βρίσκεται σε ανάδοχη οικογένεια;
• Ποια είναι η διαφορά της αναδοχής από την υιοθεσία;
• Ποιες οι σχέσεις του ανάδοχου παιδιού με τη φυσική του οικογένεια;
• Πληρώνονται οι ανάδοχοι γονείς;
• Τι χρειάζεται να κάνεις εάν ενδιαφέρεσαι να γίνεις ανάδοχος γονιός;
• Ποιες ιδιότητες χρειάζεται να διαθέτεις ως ανάδοχος γονιός;
• Πώς υποστηρίζεσαι ως ανάδοχος γονιός;

2.

Λίγα λόγια για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που αποτελεί Νόμο του Κράτους από το
1990, στηρίζει το θεσμό της αναδοχής. Βασικές αρχές της Σύμβασης που σχετίζονται με την
αναδοχή είναι:
• Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη.
• Το παιδί έχει δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του.
• Το παιδί έχει δικαίωμα για τροφή, υγεία και ασφάλεια.
• Το παιδί έχει δικαίωμα να μην αποχωρίζεται από τους γονείς του παρά τη θέληση του.
• Το παιδί έχει δικαίωμα να προστατεύεται από την κακομεταχείριση.
• Το παιδί έχει δικαίωμα σε εναλλακτική μορφή φροντίδας όταν δεν είναι δυνατό να
παραμείνει στο οικογενειακό του περιβάλλον (αναδοχή ή υιοθεσία ή τοποθέτηση σε
κατάλληλο ίδρυμα).
• Το παιδί το οποίο έχει τοποθετηθεί σε μία οικογένεια έχει δικαίωμα σε περιοδική
αναθεώρηση των περιστάσεων που σχετίζονται με την τοποθέτησή του.

3.

Τι είναι η αναδοχή;

Η αναδοχή παιδιών είναι ένας κοινωνικός θεσμός προστασίας παιδιών ηλικίας 0 – 18
χρόνων, που αρχικά εφαρμόστηκε το 1956 στην Κύπρο, όταν ψηφίστηκε ο Περί Παίδων Νόμος,
Κεφ. 352. Σήμερα, η Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, βάσει νομοθεσίας,
αναλαμβάνει είτε την προσωρινή φροντίδα παιδιών ή την γονική μέριμνα ή τη κηδεμονία,
σύμφωνα με τον περί Παίδων Νόμο, τον περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμο, τον περί Βίας
στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο, τον περί της Πρόληψης και της
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Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και
της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο και τον Προσφύγων Νόμο. Τα παιδιά αυτά τοποθετούνται
είτε σε ανάδοχες οικογένειες είτε σε ιδρύματα παιδικής και εφηβικής προστασίας.
«Αναδοχή» είναι η παροχή εναλλακτικής οικογενειακής φροντίδας σε παιδιά και εφήβους που
απομακρύνονται από την οικογένεια για λόγους προστασίας τους και λαμβάνονται υπό τη
νομική φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Ο θεσμός της αναδοχής
δίνει την ευκαιρία σε κάθε παιδί να αναπτυχθεί σε ένα περιβάλλον αγάπης και αποδοχής. Στις
ανάδοχες οικογένειες καταβάλλονται μηνιαία και έκτακτα ποσά για κάλυψη βασικών και
ιδιαίτερων αναγκών του παιδιού. Η αναδοχή μπορεί να αφορά μερικές μέρες, μήνες ή και
χρόνια.
Όμως, δεν μπορούν να γίνουν όλοι οι ενήλικες ανάδοχοι γονείς. Χρειάζεται κάποιος να είναι
πολύ ξεχωριστό άτομο για να αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο. Χρειάζονται ιδιότητες όπως
υπομονή, σταθερότητα και πολλή αγάπη.
Υπάρχουν διάφορα είδη αναδοχής. Μερικοί ανάδοχοι γονείς επιλέγουν να ειδικευτούν σε ένα
είδος αναδοχής, ενώ άλλοι πιθανό να αναλάβουν παιδιά με ανάγκες που διαφέρουν.
4.

Ποια είδη αναδοχής υπάρχουν;



Συγγενική αναδοχή
Αφορά αναδοχή παιδιού από μέλη του ευρύτερου συγγενικού του περιβάλλοντος
(παππούς, γιαγιά, θείοι, νονοί)



Βραχυπρόθεσμη αναδοχή
Μπορεί είναι από μία νύχτα μέχρι και μερικούς μήνες και προσφέρει σταθερό
οικογενειακό περιβάλλον και φροντίδα στο παιδί του οποίου οι γονείς χρειάζονται
κάποιο χρόνο για να αντιμετωπίσουν κάποια από τα προβλήματα τους. Η φροντίδα
αυτού του τύπου, συστήνεται και για το παιδί που προορίζεται για υιοθεσία.



Μακροπρόθεσμη αναδοχή
Προσφέρεται σε παιδί το οποίο δεν προβλέπεται να επιστρέψει στην οικογένειά του. Η
σχέση μεταξύ παιδιού και γονιού παραμένει σημαντική με ισχυρό συναισθηματικό
δεσμό. Η αναδοχή αυτή επιτρέπει στο παιδί να μεγαλώσει σε ένα ασφαλές, σταθερό
και υποστηρικτικό περιβάλλον, διατηρώντας ταυτόχρονα την επαφή με την οικογένειά
του.



Ανάδοχη για Ομάδα Παιδιών
Η ανάδοχη οικογένεια εξυπηρετεί 4-6 παιδιά, υπό τη φροντίδα της ΔΥΚΕ,
περιλαμβανομένων και των φυσικών παιδιών της ανάδοχης οικογένειας.
Το πρόγραμμα αυτό εξυπηρετεί :
• Αδέλφια που μετακινούνται ώστε να παραμείνουν μαζί στην ίδια οικογένεια
• Παιδιά με ιδιαίτερα προβλήματα (π.χ. με αναπηρία, σοβαρές δυσκολίες
προσαρμογής) που χρειάζονται εξειδικευμένη βοήθεια από τους ίδιους τους
ανάδοχους.



Φιλοξενούσες Ανάδοχες Οικογένειες
Αφορά φιλοξενία παιδιών που ζουν κυρίως σε ίδρυμα, για να περάσουν τις γιορτές τ,
τα καλοκαίρια ή τα Σαββατοκύριακα σε ανάδοχες οικογένειες.
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Ημερήσια αναδοχή
Για ενίσχυση της λειτουργικότητας της οικογένειας και για να προληφθεί μια πιο μόνιμη
μετακίνηση του παιδιού, η ανάδοχη οικογένεια φροντίζει το παιδί σε καθορισμένες ώρες
ανάλογα με τις ανάγκες του, κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας.

5. Γιατί τοποθετούνται παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες;
Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν την ευθύνη παροχής φροντίδας και προστασίας
προς τα παιδιά που μετακινούνται από την οικογένεια λόγω σοβαρότατων αδυναμιών των
γονιών στην άσκηση του γονικού τους ρόλου ή λόγω έκτακτης κρίσης στην οικογένεια και αφού
εξαντληθούν όλα τα μέσα στήριξης των γονιών, ώστε να παραμείνουν τα στη φυσική τους
οικογένεια.
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον αγάπης και αποδοχής και ο θεσμός
της ανάδοχης οικογένειας είναι μία εναλλακτική μορφή παιδικής φροντίδας που δίνει τη
δυνατότητα οικογενειακής ζωής στα παιδιά αυτά.
Οι ανάδοχοι γονείς αναλαμβάνουν αυτή τη φροντίδα, δίνοντας την ευκαιρία στις φυσικές
οικογένειες των παιδιών να προβούν σε διορθωτικές ενέργειες και να αντιμετωπίσουν τις
δυσκολίες τους. Οι Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών συνεργάζονται με τις οικογένειες των
παιδιών, βοηθώντας τις να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους, ώστε να εξασφαλίσουν ένα
ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον για το παιδί τους και να επιτευχθεί η επανασύνδεση τους.
6. Τι συμβαίνει ενόσω ένα παιδί βρίσκεται σε ανάδοχη οικογένεια;
Η απομάκρυνση ενός παιδιού από το οικογενειακό του περιβάλλον είναι αρκετά δύσκολο και
τραυματικό γεγονός.
Οι ανάδοχοι γονείς πρέπει να ενεργούν και να συμπεριφέρονται όπως τη μητέρα και τον
πατέρα, δεν είναι, όμως, οι γονείς του παιδιού. Στην ανάδοχη οικογένεια συχνά υπάρχουν και
άλλα παιδιά τα οποία δεν είναι πραγματικά αδέλφια του. Ακόμη, υπάρχουν περιπτώσεις που
παιδιά αλλάζουν ανάδοχες οικογένειες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει κάθε φορά να
προσαρμοστούν και σε άλλες οικογένειες.
Το να ζεις σε ανάδοχη οικογένεια, σημαίνει ταυτόχρονα και να προσαρμοστείς σε νέες
συνθήκες ζωής. Νέα καθημερινότητα, νέοι δάσκαλοι, νέοι συμμαθητές, νέοι κανονισμοί, νέο
οικογενειακό περιβάλλον.
Δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι τα παιδιά με την αναδοχή έχουν να χειριστούν διάφορα έντονα
και αντικρουόμενα συναισθήματα. Μπορεί να είναι ευτυχισμένα και ασφαλή σε μια δοτική
ανάδοχη οικογένεια, παράλληλα, όμως, αισθάνονται θλίψη και ανησυχία για τους βιολογικούς
τους γονείς. Μπορεί ακόμη να φοβούνται ή να είναι θυμωμένα για την κατάσταση στην οποία
βρίσκονται. Όλα αυτά προκαλούν πολύ μεγάλη ένταση και σύγχυση.
Οι Υπηρεσίες μας παρέχουν κάθε δυνατή στήριξη και βοήθεια τόσο στο παιδί όσο και στην
ανάδοχη οικογένεια. Ο Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών ετοιμάζει στοχοθετημένο ατομικό
σχέδιο φροντίδας, προστασίας και αποκατάστασης για κάθε παιδί, το οποίο ευνοεί τη
σωματική, γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξή του.
Σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται όταν πρόκειται να τοποθετηθεί ένα παιδί σε ανάδοχη
οικογένεια. Εξίσου σημαντικές είναι και οι αποφάσεις για να αποχωρήσει από αυτή. Οι
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ή/και τα Δικαστήρια λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις για το
παιδί, αξιολογώντας όλα τα δεδομένα του και λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του. Η
επανασύνδεση του παιδιού με την φυσική του οικογένεια, προωθείται όταν τεκμηριωμένα οι
τελευταίοι έχουν προβεί σε σημαντικές διορθωτικές ενέργειες και έχουν αποδείξει ότι μπορούν
να αναλάβουν την φροντίδα και προστασία του.
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Κάποια παιδιά που βρίσκονται σε αναδοχή, επιστρέφουν τελικά στο σπίτι τους ενώ κάποια
παιδιά συνεχίζουν να παραμένουν στην ανάδοχη οικογένεια μέχρι την ενηλικίωση τους. Για
μερικά ίσως η μετακίνηση σε συγγενείς να είναι η καλύτερη λύση, ενώ για ελάχιστο αριθμό
παιδιών, οι αρμόδιες Υπηρεσίες μπορεί να προχωρήσουν σε υιοθεσία.
7. Ποια είναι η διαφορά της αναδοχής από την υιοθεσία;
Η αναδοχή είναι προσωρινή παροχή εναλλακτικής οικογενειακής φροντίδας σε παιδιά και
εφήβους, που απομακρύνονται, από τη βιολογική τους οικογένεια για λόγους προστασίας τους
και λαμβάνονται υπό τη νομική φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.
Στις ανάδοχες οικογένειες καταβάλλονται μηνιαία και έκτακτα ποσά για κάλυψη βασικών και
ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών. Η υιοθεσία είναι μία νομική διαδικασία η οποία καθιστά το
παιδί μόνιμο μέλος της οικογένειας που το υιοθετεί ωσάν να είχε γεννηθεί σε αυτή. Οι
υιοθετούντες γίνονται οι νέοι γονείς που δεν διαφέρουν νομικά από του φυσικούς γονείς. Η
υιοθεσία είναι αμετάκλητη.
8. Ποιες οι σχέσεις του ανάδοχου παιδιού με τη φυσική του οικογένεια;
Το παιδί έχει δικαίωμα να διατηρήσει τους δεσμούς με τους φυσικούς του γονείς και τα αδέλφια
του. Έτσι, μέσα στον προγραμματισμό του Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών Κοινωνικού
Λειτουργού συμπεριλαμβάνεται και το πρόγραμμα των επαφών αυτών.
Οι σχέσεις φυσικής και ανάδοχης οικογένειας οριοθετούνται και προγραμματίζονται με βάση το
συμφέρον του παιδιού. Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν σε κάθε περίπτωση, καθορίζεται
ο τρόπος επικοινωνίας της φυσικής οικογένειας με την ανάδοχη. Σε μερικές περιπτώσεις,
μπορεί να κριθεί αναγκαία (π.χ. για την ασφάλεια του παιδιού) η μη επικοινωνία μεταξύ τους.
Κύριος στόχος παραμένει η επιστροφή του παιδιού στην οικογένειά του, εκτός και εάν
συντρέχουν λόγοι που να το εκθέτουν σε φυσικό η ηθικό κίνδυνο. Το παιδί, ανάλογα με την
ηλικία του και το βαθμό ωριμότητας του, έχει δικαίωμα να εκφράσει τη δική του γνώμη.
9. Πληρώνονται οι ανάδοχοι γονείς;
Το να προσφέρει κάποιος φροντίδα σε ένα παιδί αυτό εξυπακούει σίγουρα αρκετά έξοδα, γι
αυτό και υπάρχουν διάφορα ωφελήματα που καλύπτουν τις ανάγκες του παιδιού.
Στους ανάδοχους γονείς καταβάλλονται μηνιαία τροφεία, τα οποία καλύπτουν διαμονή, ένδυση,
υπόδηση, διατροφή, φροντίδα καθώς και άλλα έκτακτα χορηγήματα για ανάγκες όπως
προσωπικά μικροέξοδα, οδοιπορικά, πανάκια, φροντιστήρια και καλλιέργεια ειδικού
ενδιαφέροντος.
10. Τι χρειάζεται να κάνετε εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε ανάδοχος γονιός;
Άτομα που ενδιαφέρονται να γίνουν ανάδοχοι, υποβάλλουν γραπτώς, σε ειδικό έντυπο, το
ενδιαφέρον τους στο Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας της επαρχίας διαμονής τους. Ακολούθως
αρμόδιος Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών επικοινωνεί μαζί του και ξεκινά η διαδικασία
αξιολόγησης της καταλληλότητας του, η οποία περιλαμβάνει κατ΄ οίκον επισκέψεις, συλλογή
πληροφοριών, επικοινωνία με άτομα στο στενό οικογενειακό τους περιβάλλον τους και
προσκόμιση στοιχείων (π.χ. λευκό ποινικό μητρώο κ.ά.). Η διαδικασία αξιολόγησης διαρκεί 36 μήνες περίπου. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) έχουν αναθέσει μέρος της
διαδικασίας σε μη Κυβερνητικό Οργανισμό, με ανάλογη χρηματοδότηση. Οι αρμόδιοι
Λειτουργοί σε κάθε επαρχία, είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για την παροχή των
απαραίτητων πληροφοριών και τυχόν διευκρινίσεων, ως προς τη διαδικασία.
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των αναδόχων (π.χ. ηλικία,
εθνικότητα, οικονομική κατάσταση, ιδιόκτητη οικία/ενοίκιο).
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Θεωρείται πολύ σημαντικό, ευάλωτα παιδιά και έφηβοι να τοποθετούνται σε δοκιμασμένο,
ασφαλές και δοτικό περιβάλλον. Γι αυτό οι ανάδοχοι γονείς περνούν από μια διαδικασία
προετοιμασίας κατά την οποία αξιολογούνται κατά πόσο διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες
στη φροντίδα παιδιών.
Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει επισκέψεις σ΄ αυτούς από εξειδικευμένο Λειτουργό
Κοινωνικών Υπηρεσιών, ο οποίος και θα ετοιμάσει την αξιολόγηση για τις δυνατότητες των
αναδόχων.
Τα βασικά κριτήρια για έγκριση των ανάδοχων γονιών είναι:
•

Να είναι ενήλικα άτομα με καλή φυσική, ψυχική και συναισθηματική υγεία.

•

Κύριο κίνητρό τους θα πρέπει να είναι τα αποθέματα αγάπης για ένα ξένο παιδί. Τυχόν
δικά τους παιδιά θα πρέπει να γνωρίζουν και να αναμένουν ότι θα μοιράζονται την
αγάπη αυτή.

•

Να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν ποικίλες καταστάσεις, συμπεριφορές και
συναισθήματα των ανάδοχων παιδιών.

•

Να διαθέτουν υπομονή και ικανότητα όσον αφορά το χειρισμό και τη φροντίδα παιδιών.

•

Να προσφέρουν θετικές εμπειρίες ομαλής οικογενειακής ζωής.

•

Να είναι ευέλικτοι και να διαθέτουν ψηλό επίπεδο κατανόησης, ανοχής και αποδοχής
της φυσικής οικογένειας του παιδιού.

•

Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και πιστοποιητικό ότι δεν έχουν καταδικαστεί για
σεξουαλικά αδικήματα που αφορούν παιδιά

•

Να έχουν ιατρικές βεβαιώσεις ότι δεν υποφέρουν από μολυσματικές ασθένειες.

11. Ποιες ιδιότητες χρειάζεται να διαθέτεις ως ανάδοχος γονιός;
Να μπορείς:
• Να αναπτύξεις στο παιδί το αίσθημα ότι αξίζει, καθώς και το αίσθημα της ταυτότητάς του.
• Να υποστηρίζεις το παιδί στις καλές και κακές του στιγμές.
• Να προωθείς την υγεία, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων του παιδιού.
• Να ενθαρρύνεις το παιδί να αναπτύσσει και να διατηρεί φιλίες.
• Να αντιλαμβάνεσαι τις πολλές και διάφορες ανάγκες που έχουν γενικά τα παιδιά.
• Να σέβεσαι και να δέχεσαι την ταυτότητα, σεξουαλικότητα, θρησκεία, φυλή, γλώσσα, καθώς
και τις ιδιαίτερες ανάγκες των νέων ατόμων.
• Να είσαι ευέλικτος και ικανός να αντιμετωπίσεις τυχόν προκλητική και δύσκολη συμπεριφορά.
• Να αναπτύσσεις τις δικές σου δεξιότητες μέσω κατάλληλης προετοιμασίας και εκπαίδευσης.
• Να συνεργάζεσαι με τον Λειτουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών με στόχο πάντοτε το συμφέρον
του παιδιού.
• Να είσαι προετοιμασμένος να αναλάβεις το ρόλο του γονιού για ένα ξένο παιδί και η απόφαση
σου αυτή να προέρχεται ύστερα από προβληματισμό όλης της οικογένειάς σου.
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12. Πώς υποστηρίζεσαι εσύ ως ανάδοχος γονιός;
Όλοι οι ανάδοχοι γονείς συνδέονται και έχουν επαφή με Λειτουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών, ο
οποίος και τους παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη και επίβλεψη. Τους επισκέπτεται τακτικά
ώστε να βεβαιώνεται ότι τυχόν δυσκολίες συζητούνται με σκοπό την επίλυσή τους. Η σχέση
ανάδοχου γονιού και Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών πρέπει να διέπεται από ειλικρίνεια,
αμοιβαία εμπιστοσύνη, κατανόηση και ενδιαφέρον, με στόχο πάντοτε τη διαφύλαξη και την
προώθηση των συμφερόντων του παιδιού.
13. Πού μπορείς να απευθυνθείς εάν επιθυμείς να γίνεις ανάδοχος γονιός;
Αν έχεις ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί στο παρόν δελτίο ή εάν απλά χρειάζεσαι
περισσότερες λεπτομέρειες ή πληροφορίες, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις με το Γραφείο
Ευημερίας της Επαρχίας σου.

Επαρχιακοί Λειτουργοί Ευημερίας/Προϊστάμενοι Γραφείων Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Επαρχίες Λευκωσίας και Μόρφου)
1.

Επαρχιακή Λειτουργός Ευημερίας
Τηλ.: 22 804605, 22804621
Αγ. Ιλαρίωνος 66, 1026 Καϊμακλί, 1620
Τηλ/τυπο: 22 430205
Λευκωσία
lefkosia.dwo@sws.mlsi.gov.cy

ΛΕΜΕΣΟΣ
1.

Επαρχιακή Λειτουργός Ευημερίας
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 80, 3840
Λεμεσός

Τηλ.: 25 804523, 25 804555
Τηλ/τυπο: 25 804447

lemesos.dwo@sws.mlsi.gov.cy

ΛΑΡΝΑΚΑ
1.

Επαρχιακή Λειτουργός Ευημερίας
Πηλίου 23-25, Γ. Ματθαίου Court , 6301
Λάρνακα larnaca.dwo@sws.mlsi.gov.cy

Τηλ.: 24 800101, 24800105
Τηλ/τυπο: 24 621088

ΠΑΦΟΣ
1.

Επαρχιακή Λειτουργός Ευημερίας

Τηλ.: 26821621, 26821601

Νίκου Νικολαϊδη 17,

Τηλ/τυπο: 26306162

Τ.Θ. 60018, 8010 Πάφος
pafos.dwo@sws.mlsi.gov.cy
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ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
1.

Επαρχιακή Λειτουργός Ευημερίας

Τηλ.: 23811736, 23811731

1ης Απριλίου 170,

Τηλ/τυπο: 23827698

Τ.Θ. 33065, 5310 Παραλίμνι
ammochostos.dwo@sws.mlsi.gov.cy
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