
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΤΕΛΗ -  ΕΤΟΥΣ 2021 
(ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ) 

1. Δημοτικά και άλλα παρόμοια τέλη:  

Δύναται να καταβάλλονται εν όλω ή εν μέρει σε δικαιούχο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 
τα εξής: 

1. Το τέλος που χρεώνεται από και καταβάλλεται σε Συμβούλιο Αποχετεύσεως επί της αξίας 
της ιδιόκτητης κατοικίας του δικαιούχου για σκοπούς απόσβεσης του κόστους κατασκευής 
του αποχετευτικού συστήματος. 

2. Το τέλος αποκομιδής σκυβάλων που χρεώνεται και καταβάλλεται από Αρχή τοπικής 
Αυτοδιοίκησης αναφορικά με την κατοικία του δικαιούχου. 

3.  Το δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας που χρεώνεται και καταβάλλεται από Αρχή Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης αναφορικά με την ιδιόκτητη κατοικία του δικαιούχου  

2. Προϋποθέσεις και τρόπος καταβολής:  

• Για να εξεταστεί η αίτηση σας πρέπει να υποβληθεί η αίτηση ΕΕΕ13.v2 – «Αίτηση για 
κάλυψη Δημοτικών ή άλλων παρόμοιων τελών στο πλαίσιο των περί Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος και Γενικότερα Περί Κοινωνικών Παροχών Νόμων». 

• Τα τέλη καταβάλλονται εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει απόδειξη πληρωμής του τέλους 
μέχρι τις 30 Ιουνίου του έτους που ακολουθεί το έτος για το οποίο το τέλος καταβάλλεται.  

Για παράδειγμα, τέλη τα οποία καταβλήθηκαν για το έτος 2021, μπορούν να υποβληθούν 
στην Υπηρεσία μέχρι τις 30/06/2022. 

• Αιτήματα που δεν υποβάλλονται εντός της πιο προθεσμίας δεν εξετάζονται. 

• Σε περίπτωση που το ποσό είναι αδικαιολόγητα ψηλό που διεκδικεί ο δικαιούχος σε σχέση 
με τις συνήθεις χρεώσεις που επιβάλλει η οικεία Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Συμβούλιο 
Αποχετεύσεως για την κατηγορία στην οποία εμπίπτει ο δικαιούχος, θα γίνεται εξέταση με 
την Αρχή ή το Συμβούλιο και θα καταβάλλεται το ποσό που ο δικαιούχος θα έπρεπε να 
πληρώσει αν εφαρμοζόταν οποιαδήποτε έκπτωση που θα μπορούσε να διεκδικήσει από την 
αρχή ή το Συμβούλιο. 

• Εάν δικαιούχος συγκατοικεί με πρόσωπα που δεν είναι δικαιούχοι, τότε καταβάλλεται στον 
δικαιούχο ποσό το οποίο αναλογεί στις δικές του υποχρεώσεις. 

3. Διαθέσιμα έντυπα και υποβολή αιτήματος: 

• Τα έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π.), στα 
Κέντρα  Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.), στα επαρχιακά και τοπικά γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευημερίας (YKE). 

• Όλα τα έντυπα αίτησης δύνανται να υποβάλλονται σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη (Κ.Ε.Π.), στα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.), στα επαρχιακά και τοπικά γραφεία των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (YKE) καθώς και να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην 
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) στη διεύθυνση Θεμιστοκλή Δέρβη 46, 
MEDCON Tower, 1066, Λευκωσία. 

• Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς στο κέντρο τηλε-εξυπηρέτησης του 
Δημοσίου στον αριθμό 22803030. 
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