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(για υπηρεσιακή χρήση)  
Αρ. Μητρώου:………...… 
 
Αρ. Αίτησης Μ.Σ……….. 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

(Έντυπο ΕEE13.v3) 
 

Ημ. Παραλαβής: 
 

…………………. 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Η ΆΛΛΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΤΕΛΩΝ  
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ  
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 

 
Α/Α 

Είδος Δημοτικών ή Άλλων Παρόμοιων Τελών 
Δηλώστε με (√) όπου 

ισχύει 

1. 
Τέλος που χρεώνεται από Συμβούλιο Αποχετεύσεως επί της αξίας της ιδιόκτητης 
κατοικίας του δικαιούχου για σκοπούς απόσβεσης του κόστους κατασκευής του 
αποχετευτικού συστήματος και καταβάλλεται από τον δικαιούχο. 

 

2. 
Τέλος αποκομιδής σκυβάλων που χρεώνεται από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
αναφορικά με την κατοικία του δικαιούχου και καταβάλλεται από τον δικαιούχο. 

 

3. 
Δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας που χρεώνεται από τις Αρχές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης αναφορικά με την ιδιόκτητη κατοικία του δικαιούχου και καταβάλλεται 
από τον δικαιούχο. 

 

 
 
 

 

Ημερομηνία 

  /   /     ……………….…………….. 

 
Υπογραφή αιτητή/δικαιούχου 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
1. Τα δημοτικά και άλλα παρόμοια τέλη καταβάλλονται στον δικαιούχο εφόσον ο δικαιούχος: 

- προσκομίσει τη σχετική απόδειξη πληρωμής του τέλους και 
- προσκομίσει στοιχεία από την αρμόδια Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ότι έχει ζητήσει την έκπτωση που του 

αναλογεί. 
2. Τα αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται μέχρι τις 30 Ιουνίου του έτους που ακολουθεί το έτος για το οποίο 

καταβάλλεται. Αιτήματα που δεν υποβάλλονται εντός της προθεσμίας δεν εξετάζονται. 
3. Στην περίπτωση κατά την οποίαν δικαιούχος συγκατοικεί με πρόσωπα που δεν είναι δικαιούχοι, τότε καταβάλλεται 

ποσό στο δικαιούχο το οποίο αναλογεί στις δικές του υποχρεώσεις. 
 
Ενημέρωση που γίνεται με βάση το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που µε αφορούν και δηλώνονται από εμένα την ιδία/τον ίδιο, θα τηρούνται σε αρχείο και θα τυγχάνουν αντικείμενο νόμιμης 
επεξεργασίας κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 όπως ισχύει, από τον Υπεύθυνο 
Επεξεργασίας που είναι το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας/Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, για σκοπούς εξέτασης της αίτησής µου για δικαίωμα σε 
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι το αρμόδιο προσωπικό του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας/Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων 
Πρόνοιας. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στα αρχεία που τηρεί το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας/Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, 

μπορούν να ανακοινώνονται ή να μεταδίδονται μεταξύ των εμπλεκόμενων κυβερνητικών υπηρεσιών. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών µου δεδομένων θα 
γίνεται µε ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επίσης, 
πληροφορούμαι ότι, μεταξύ άλλων, έχω τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, όπως 
αυτά αναφέρονται στα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17, 18 και 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για 
τα οποία μπορώ να απευθυνθώ στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας/Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας).  
 

 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

          Αρ. Ταυτότητας       Αρ. Αίτησης ΕΕΕ 

          Αρ. Εγγρ. Αλλοδαπού (ARC)  

Όνομα                                

 

Επίθετο                                
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