
Ελαφρύνσεις  οικιακών Τελών  Σκυβάλων.

(α)     Στους κατόχους «Βιβλιαρίου Ατόμου με Αναπηρία» το οποίο
            εκδίδεται από την Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων (Υ.Μ.Α.) του
            Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρέχονται
            οι ακόλουθες εκπτώσεις:

(i) Σύμφωνα  με  τον  Έκτο  Πίνακα  του  περί  Κοινωνικών
Ασφαλίσεων  Νόμου  του  1980  (Ν.  41/80)  αν  έχουν
αναπηρία βαθμού μέχρι  70 τοις  εκατόν (70%) παρέχεται
έκπτωση 25% ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος
τους και αναπηρία βαθμού 70 τοις εκατόν (70%) και άνω
παρέχεται  έκπτωση  50%  ανεξάρτητα  από  το  ύψος  του
εισοδήματος τους.

(β)     (i)      Τα  νοικοκυριά Συνταξιούχων που το μόνο εισόδημα τους
                    είναι οι συντάξεις που παίρνουν από το Ταμείο Κοινωνικών

Ασφαλίσεων  θα  πληρώνουν  ποσό  που  είναι  ίσο  με
ποσοστό 10% των μηνιαίων συντάξεων που παίρνουν, με
ελάχιστο ποσό το 50% της αρχικής φορολογίας

(ii) Σε  υπερήλικες  άνω των 75 ετών θα παρέχεται  έκπτωση
75%  νοούμενου  ότι  το  ετήσιο  εισόδημα  τους  δεν
υπερβαίνει τις €14.000 και έκπτωση 65% νοούμενου ότι το
ετήσιο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει τις €18.000. 

Διευκρινίζεται ότι για περιπτώσεις συνταξιούχων οι οποίοι είναι
λήπτες  ελάχιστου  εγγυημένου  εισοδήματος  θα  εφαρμόζεται  η
σχετική πρόνοια του Νόμου.

Επίσης  διευκρινίζεται  ότι  περιπτώσεις  συνταξιούχων  που
διαμένουν  σε  κατοικίες  οι  οποίες  εμπίπτουν  στην  κατηγορία
πέρα των €165,00 θα τυγχάνουν της ίδιας μείωσης ως (β) (i) πιο
πάνω.

(γ)   Στους  πολύτεκνους  κατόχους  πολυτεκνικής  ταυτότητας  που
δικαιούνται να λαμβάνουν κρατικό επίδομα σύμφωνα με το Νόμο
προσβλέπων για την παροχή Επιδόματος Τέκνου και για συναφή
θέματα  (Ν.314.87) να παρέχεται έκπτωση 25%.

(δ)   Σε  καρδιοπαθείς  με  σοβαρές  καρδιοπάθειες,  παρέχεται  έκπτωση
25%.



(ε) Σε  χήρες  πεσόντων  ή  αγνοουμένων  και  άλλων  θυμάτων,
παρέχεται μείωση 50%.

(στ) Σε  αναξιοπαθούντες  ή/και  δυσπραγούντες  δημότες  που
τυγχάνουν δημοσίου βοηθήματος, λήπτες ελαχίστου εγγυημένου
εισοδήματος, μονήρη πρόσωπα (διευκρινίζεται ο όρος «μονήρη
πρόσωπα»  σε  μονογονικές  οικογένειες)  και  άλλα
αναξιοπαθούντα άτομα παρέχεται μείωση 50%

 
(ζ) Στους  φοιτητές  κατόχους  φοιτητικής  ταυτότητας  παρέχεται

έκπτωση 33,33%.  

(η) Σε νοικοκυριά στα οποία και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι πέραν
των έξι μηνών παρέχεται έκπτωση 50%. Εάν ένας εκ των δύο
είναι άνεργος θα παρέχεται έκπτωση 50% εάν το οικογενειακό
εισόδημα δεν υπερβαίνει τα €1.100 μηνιαίως.

(θ) Σε ακατοίκητες οικίες ή διαμερίσματα παρέχεται έκπτωση 25%.

(ι) Σε  καινούργιες  οικίες  ή  διαμερίσματα  που  ακόμη  δεν  έχουν
κατοικηθεί παρέχεται έκπτωση 50%.

(κ) Σε καρκινοπαθείς παρέχεται έκπτωση 50%.

(λ) Σε ασθενείς με σοβαρές ασθένειες παρέχεται έκπτωση 50%.

(μ)   Επαναπατριζόμενοι  οι  οποίοι  λαμβάνουν  συντάξεις  από  το
εξωτερικό θα τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης ως οι υπόλοιποι
συνταξιούχοι του Τ.Κ.Α. της Κύπρου.   

 
(ν)  Σε  συνταξιούχους/υπερήλικες  οι  οποίοι  διαμένουν  εκτός

Λεμεσού και διατηρούν οικίες που ενοικιάζουν,  δεν θα γίνεται
μείωση  ως  των  άλλων  συνταξιούχων/υπερηλίκων,  εφόσον  οι
μειώσεις γίνονται για τους δημότες κάθε πόλης και συνεπώς οι
συνταξιούχοι/υπερήλικες  δικαιούνται  μείωση  στον  Δήμο  όπου
έχουν την μόνιμη διαμονή τους.

(ξ)   Συνταξιούχοι  πολίτες  χωρών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  θα
τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης ως οι υπόλοιποι συνταξιούχοι
του Τ.Κ.Α. της Κύπρου.    



(ο)    Σε  περιπτώσεις  κατοικιών για  τις  οποίες  ο Δήμος δεν  παρέχει
υπηρεσίες αποκομιδής σκυβάλων, θα παρέχεται έκπτωση 10%.


