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   ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
     Σταυραετού του Μαχαιρά 42, 4104 Άγιος Αθανάσιος 

     Τηλ. 00357 25864131, Φαξ. 00357 25864133 

     Email: demos.ag.athan.oikon@cytanet.com.cy 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ,ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΣΚΥΒΑΛΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡ. Ή ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓ.ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΜΕΣΑ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΣΤΕΙΛΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ  COVID-19 

 

Αριθμός Πελάτη : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Πλήρες  όνομα εταιρείας ή αυτοτελώς εργαζόμενου : …………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Διεύθυνση  υποστατικού : ……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Κατηγορία επιχείρησης : …………………………………………………………………………………………………… 
(Στις περιπτώσεις όπου η επιχ/ση εμπίπτει στον τομέα της εστίασης να δηλωθεί κατά πόσο 

προσφέρονταν υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης ή ταχείας διανομής).   ΝΑΙ ΟΧΙ 

Αρ. τηλεφώνου : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): ……………………………….……………………………………………………… 

Περίοδος Αναστολής Εργασιών : Από ……………………….Μέχρι ……………………………………….. 

Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα με τα ποσά που αναγράφονται 
στον λογαριασμό σας . 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

ΠΟΣΟ (€) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ  
 

 

ΤΕΛΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

 

ΔΙΚΑΙΩΜ.ΔΙΑΤΗΡ.Ή ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. 
ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ 
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Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα 

"Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου τηρεί Αρχεία στα οποία περιλαμβάνονται τα πιο πάνω δεδομένα φυσικών 

προσώπων για σκοπούς συμμόρφωσης ως προς τις πρόνοιες των Νόμων και Κανονισμών που εφαρμόζει ο 

Δήμος. Τα στοιχεία που τηρούνται στα Αρχεία αυτά δεσμεύονται με το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα και 

προστατεύονται κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων – Κανονισμός 

2016/679 (GDPR) που τέθηκε σε ισχύ την 25η Μαΐου 2018 καθώς και του Νόμου περί Προστασίας των Φυσικών 

Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας 

των Δεδομένων αυτών (Νόμος 125(Ι)/2018), όπως αυτός τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται.» 

Ο Δήμος δεν θα διαβιβάζει ή αποκαλύπτει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο 

χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, εκτός αν τέτοια διαβίβαση ή αποκάλυψη είναι 

απαραίτητη για την: 

(α) εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης. 
(β) διασφάλιση ζωτικού συμφέροντος σας. 
(γ) εκτέλεση εργασιών δημοσίου συμφέροντος. 
(δ) στατιστικούς σκοπούς." 
 
 Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων: 

Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου θα διατηρεί τα δεδομένα για 10 χρόνια. Σε περίπτωση που  κριθεί αναγκαία η 

τήρηση των δεδομένων για περίοδο πέραν των 10 ετών τότε θα ζητηθεί ξανά σχετική συγκατάθεση. 

 Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων: 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πως ο Δήμος μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, 

παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δήμου μας  www.agiosathanasios.org.cy/privacy-policy 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η πιο πάνω επιχείρηση εμπίπτει στις επιχειρήσεις που ανέστειλαν 

υποχρεωτικά  τη λειτουργία τους σύμφωνα με τα διατάγματα του Υπουργού Υγείας με 

βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως  Νόμο. Αιτούμαι μείωση των φόρων/τελών για το 2021 

και είμαι στη διάθεσή σας για πρόσθετες διευκρινήσεις ή δικαιολογητικά που θα μου 

ζητηθούν.  

Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσής μου,  γνωρίζω ότι είμαι ένοχος αδικήματος και σε 

περίπτωση καταδίκης μου υπόκειμαι σε ποινική δίωξη η οποία συνεπάγεται  χρηματική 

ποινή ή  φυλάκιση  ή και τις δύο ποινές μαζί. 

 

Ονοματεπώνυμο : …………………………………………………………………………………………………….……… 

Υπογραφή :…………………………………………….................... ……………………………………………………… 

Αρ. Ταυτότητας : …………………………………….. Ιδιότητα :  …………………….………………………………… 

Ημερομηνία : ………………………………………. 

  

   


