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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 
Κατηγορίες  Οικιστικών υποστατικών (Οικίες 
- Διαμερίσματα) για Ιδιοκτήτες / Ενοικιαστές 
(Σημ. 3) 

Τέλος Σκυβάλων  
2022  

€ 

Έγγραφα/Πιστοποιητικά που απαιτούνται 
για υποβολή αίτησης μείωσης 

ΆΤΟΜΑ - ΛΗΠΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΕΕ) 

 
 
 

60 
 

(Σημ. 7) 
Αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης 
εμβάσματος (ΕΕΕ) 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 92 

(Σημ. 6&7) 
Παρουσίαση αναπηρικής ταυτότητας και 
Πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας ή 
μόνιμης βαριάς αναπηρίας 

ΚΕΝΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ 40 

Αντίγραφο ετήσιου λογαριασμού ΑΗΚ ή 
Υδατοπρομήθειας, με χρέωση μόνο το 
ΠΑΓΙΟ! ή Βεβαίωση ότι είναι 
αποσυνδεδεμένο 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 92 
(Σημ. 7) 
Παρουσίαση Φοιτητικής Ταυτότητας για  
το τρέχον έτος  

ΜΟΝΗΡΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ 145 
 
(Σημ. 5&7) 
 

ΕΠΑΥΛΕΙΣ 220   

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

 Οικογένειες  185 
  
(Σημ. 5&7) 
 

 Moνογονεϊκές Οικογένειες με ετήσιο 
εισόδημα κάτω των €12.000  

70 

(Σημ. 5&7) 
Πιστοποιητικό αποδοχών, Διαζύγιο ή 
Πιστοποιητικό θανάτου συζύγου και 
Πιστοποιητικό γεννήσεως των παιδιών 

 με δύο άνεργους-τουλάχιστον για 3 
μήνες κατά τα τελευταία 2 έτη 

90 
(Σημ. 4,5&7) 
Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού 
για Όλα τα έτη από το Γραφείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Βεβαίωση από 
το Γραφείο Εργασίας 

 με έναν άνεργο άτομο-τουλάχιστον για 
3 μήνες κατά τα τελευταία 2 έτη 

130 

 

 Τρίτεκνες Οικογένειες με ανήλικα 
παιδιά   

 

160 
(Σημ. 5&7) 
Ταυτότητα Τρίτεκνης Οικογένειας 
(πολύτεκνου) 

 Πολύτεκνες Οικογένειες με ανήλικα 
παιδιά  

130 
(Σημ. 5&7) 
Ταυτότητα πολύτεκνου 
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Κατηγορίες  Οικιστικών υποστατικών (Οικίες 
- Διαμερίσματα) για Ιδιοκτήτες / Ενοικιαστές 
(Σημ. 3) 

Τέλος Σκυβάλων  
2022  

€ 

Έγγραφα/Πιστοποιητικά που απαιτούνται 
για υποβολή αίτησης μείωσης  

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ / ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ (75 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ)  

 Μονήρη Άτομα  

(Σημ. 1, 2, 5&7) 
Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας και 
Μηνιαία κατάσταση λογαριασμού 
εμβάσματος της σύνταξης για το κάθε 
άτομο που διαμένει σε ένα σπίτι 
 

o Με ετήσιο εισόδημα κάτω των 
€12.000  

30 

o Με ετήσιο εισόδημα άνω των 
€12.000 

70 

 Οικογένειες  

o Με ετήσιο εισόδημα κάτω των 
€24.000 

80 

o Με ετήσιο εισόδημα άνω των 
€24.000 

120 

 

Σημειώσεις: 

1. Στις περιπτώσεις που στην οικία/διαμέρισμα κατοικούν με τους συνταξιούχους και παιδιά της 
οικογένειας, δεν θα ισχύει καμία έκπτωση.  

2. Στο ποσό σύνταξης συνυπολογίζεται το ποσό και των δύο συνταξιούχων. Στην περίπτωση οικογένειας 
πρέπει να είναι και οι δύο συνταξιούχοι. 

3. Ο Δήμος όπου είναι γνωστό έχει χρεώσει τους ιδιοκτήτες. 
4. Οι περιπτώσεις ανέργων για σειρά ετών και τουλάχιστόν 2 έτη, θα αξιολογούνται κατά περίπτωση.  
5. Παρέχεται η δυνατότητα μείωσης 50% σε κατόχους προσφυγικής ταυτότητας και νοουμένου ότι το 

φορολογούμενο υποστατικό ανήκει σε προσφυγικό συνοικισμό. 
6. Άτομα με μόνιμη βαριά αναπηρία θα δικαιούνται έκπτωση 100%. 
7. Οι ενοικιαστές είναι απαραίτητο να προσκομίζουν και Ενοικιαστήριο Έγγραφο μαζί με τα δικαιολογητικά 

τους. 
 
Αιτήσεις για μειώσεις: 

 Υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου www.strovolos.org.cy . Για ταχύτερη πρόσβαση 
μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR που υπάρχει στο λογαριασμό σας ή στο συνημμένο έντυπο. 

 Γίνονται αποδεκτές νοουμένου ότι είναι κατάλληλα συμπληρωμένες συνοδευόμενες με όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ανακοίνωση. 

 Υποβολή το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023.  
 
 
 

http://www.strovolos.org.cy/

