
ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ

Α 
ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
(ενδεικτικά: Discos, clubs, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης)
Εφάπαξ ποσό ανά έτος ως ακολούθως:

  8-12 µήνες  6-7 µήνες  1-5 µήνες
(m²)  €  €  €
Έως 100 m² 1800  1260  900
101 -200 m² 2520  1764  1260
201 - 300 m² 3000  2100  1500
301 - 400 m² 3540  2478  1770
401 - 500 m² 3900  2730  1950
501 - 700 m² 4260  2982  2130
701 - 900 m² 4980  3486  2490
901 m² και άνω. 5340  3738  2670

• Στην περίπτωση που το υποστατικό λειτουργεί 8-12 µήνες οι   
   βεράντες, πισίνες κτλ. θα χρεώνονται µε 50% µείωση των    
   προαναφερόµενων ποσών.

Β
ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
(ενδεικτικά: Εστιατόρια, καφετέριες, µπυραρίες)
Εφάπαξ ποσό ανά έτος ως ακολούθως:

  8-12 µήνες  6-7 µήνες  1-5 µήνες
(m²)  €  €  €
Έως 50 m² 150  112  75
51 -100 m² 210  157  105
101 - 200 m² 270  202  135
201 - 300 m² 330  247  165
301 - 400 m² 390  292  195
401 - 500 m² 450  337  225
501 - 600 m² 510  382  255
601 - 700 m²  570  427  285
701 – 800 m²  630  472  315
801 - 900 m²  690  517  345
Για κάθε 300 m² επιπλέον 175 ευρώ
• Στην περίπτωση που το υποστατικό λειτουργεί 8-12 µήνες οι   
   βεράντες, πισίνες κτλ. θα χρεώνονται µε 50% µείωση των    
   προαναφερόµενων ποσών.

Γ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 
(Super Markets), (ανά κατάστηµα ή υποκατάστηµα)
Εφάπαξ ποσό ανά έτος ως ακολούθως:

(m²)   €
Εώς  500 m²  150
501 -1500 m²  250
1501 - 2500 m²  350
2500 - 5000 m²  500
5000m² και άνω  700

∆
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
(Κοινόχρηστοι χώροι)

(m²)    €
Εώς  500 m²   350
501 - 1000 m²   450
1001- 1500 m²   550
1501 - 2000 m²   650
2001 - 2500 m²   750
2501 - 3000 m²   850
3001 - 3500 m²   950
3501 - 4000 m²   1050
Για κάθε 1000 m² επιπλέον  80

• Εξαιρούνται οι παράλληλοι χώροι που λειτουργούν ως εστιατόρια,  
   καταστήµατα ένδυσης, καφετέριες, κλπ,οι οποίοι υπάγονται στην  
   αντίστοιχη κατηγορία της λειτουργίας τους.

Ε
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
(Κοινόχρηστοι χώροι)

Εφάπαξ ποσό ανά έτος ως ακολούθως:

(m²)    €
Εώς  500 m²   350
501 - 1000 m²   450
1001- 1500 m²   550
1501 - 2000 m²   650
2001 - 2500 m²   750
2501 - 3000 m²   850
3001 - 3500 m²   950
3501 - 4000 m²   1050
Για κάθε 1000 m² επιπλέον  80

• Εξαιρούνται οι παράλληλοι χώροι που λειτουργούν ως 
εστιατόρια, καταστήµατα ένδυσης, καφετέριες, κλπ,οι οποίοι 
υπάγονται στην  αντίστοιχη κατηγορία της λειτουργίας τους.

Στ.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
(ένδυσης – υπόδησης, κοµµωτήρια, Spa centres, 
ινστιτούτα αισθητικής, κ.τ.λ.)
Εφάπαξ ποσό ανά έτος ως ακολούθως:

(m²)    €
Εώς  50 m²   50
51 -100 m²   80
101 - 200 m²   120
201 -300 m²   170
301 - 400 m²   230
401 -500 m²   300
501 - 700 m²   380
701 -1.000 m²   470
Για κάθε 300 m² επιπλέον 75



Ζ
ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
(αίθουσες µπόουλινγκ, πίστες πατινάζ, παιδότοποι, χώροι πατινάζ, 
καζίνο, Λούνα Παρκ, Υδάτινα πάρκα, Πίστες Καρτ κ.λπ.)
Εφάπαξ ποσό ανά έτος ως ακολούθως:

(m²)   €
Εώς  300 m²  300
301 -400 m²  450
401 - 500 m²  600
501 - 700 m²  750
701 - 1.000 m²  900
Για κάθε 300 m² επιπλέoν 100

Εξαιρούνται οι παράλληλοι χώροι που λειτουργούν ως εστιατόρια, 
καφετέριες, κλπ, τους οποίους η χρέωση  υπάγεται στην αντίστοιχη 
κατηγορία της λειτουργίας τους. 

Η
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ 
(γυµναστήρια, σχολές χορού κ.τ.λ.)
Εφάπαξ ποσό ανά έτος ως ακολούθως:

(m²)   €
Εώς  100 m²  120
101 -200 m²  200
201 - 400 m²  300
401 - 800 m²  400
801m² - 1000 m²  500
Για κάθε 300 m² επιπλέoν 80

Θ
ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ

Εφάπαξ ποσό: 150 ευρώ ανά έτος

Ι
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ-ΙΑΤΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΓΗΡΙΑΣ

Εφάπαξ ποσό κατ’ έτος ως ακολούθως:

Κλίνες   €
Έως 20 κλίνες   100
21- 50 κλίνες   250
Άνω των 50 κλινών  400

Εξαιρούνται τα δηµόσια νοσοκοµεία. Για τα κυλικεία των 
νοσοκοµείων (ιδιωτικών και δηµοσίων) ισχύει ότι στην κατηγορία 
Β του παρόντος αµοιβολογίου.

Κ
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ

5.000 ευρώ εφάπαξ ποσό ανά έτος ανα αεροδρόµιο.

Λ
ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Εφάπαξ ποσό ανά έτος ως ακολούθως:

1. Αεροπλάνα:
0.15 ευρώ ανά εισιτήριο γραµµών εξωτερικού (Ευρώπης)
0.30 ευρώ ανά εισιτήριο γραµµών εξωτερικού (εκτός Ευρώπης) 

2. Κρουαζιερόπλοια: 
    1 ευρώ ανά κρεβάτι

Για τους χώρους όπου γίνεται χρήση ηχογραφηµένης   
µουσικής, ή χρέωση γίνεται ανάλογα µε την χρήση των   
χώρων του κρουαζιερόπλοιου, µε βάση τις πιο πάνω   
κατηγορίες (εστιατόρια, bars, γυµναστήρια, κτλ.).

3. Αστικές συγκοινωνίες
Λεωφορεία -Τουριστικά λεωφορεία: 1.5 ευρώ ανά θέση 

Μ
ΓΗΠΕ∆Α

Εφάπαξ ποσό ανά έτος ως ακολούθως:

 0.1% ανά εισιτήριο για όλους τους αγώνες όλων των αθληµάτων 
και κατηγοριών µε ελάχιστο ποσό 10,000 ευρώ ανά έτος.  
Εξαιρούνται οι ερασιτεχνικές κατηγορίες.

Ν
ΧΩΡΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
ΜΕ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Εφάπαξ ποσό ανά έτος ως ακολούθως:

1. Open air festivals, DJ/MC sets, Festivals : 
 500 ευρώ ανά ηµέρα εκδήλωσης

2. Εκθεσιακά κέντρα – εκθεσιακοί χώροι – εκθέσεις: 
 3.000 ευρώ ανα έκθεση

3. Υπαίθριες ή στεγασµένες εκδηλώσεις ιδιωτικών   
 επιχειρήσεων (εγκαίνια, γιορτές, γαµήλιες τελετές κ.τ.λ.)      
 100 ευρώ ανά εκδήλωση.

4. Πολιτικά κόµµατα, δήµοι, και λοιποί δηµόσιοι και κρατικοί  
 οργανισµοί (πολιτικές συγκεντρώσεις και λοιπές   
 εκδηλώσεις) 
 300 ευρώ ανά εκδήλωση

5. Εκδηλώσεις δήµων και λοιπών φορέων:
    α) ∆ιάφορες καρναβαλικές εκδηλώσεις: (τελετή έναρξης ή λήξης  
        δρώµενα κ.τ.λ.) 500 ευρώ ανά εκδήλωση.
    β) Καρναβαλικές παρελάσεις: 1000 ευρώ ανά παρέλαση.



Ξ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ
Οργανωµένα τουριστικά διαµερίσµατα.
 
 α) Luxury / 5 Star Hotels – A Class Tourist Villages :   5 ευρώ ανά δωµάτιο εφάπαξ ποσό ανά έτος  

 β) 4 Star Hotels – B Class Tourist Villages :    4 ευρώ ανά δωµάτιο εφάπαξ ποσό ανά έτος.

 γ) 3 Star Hotels – C Class Tourist Villages :    3 ευρώ ανά δωµάτιο εφάπαξ ποσό ανά έτος.

δ) 2 Star Hotels :       2 ευρώ ανά δωµάτιο εφάπαξ ποσό ανά έτος.

ε) Οργανωµένα διαµερίσµατα – (complex), Hotel Apartments:  3,42 ευρώ ανά δωµάτιο εφάπαξ ποσό ανά έτος.
      
Για τους χώρους όπου γίνεται χρήση ηχογραφηµένης µουσικής, η χρέωση γίνεται ανάλογα µε την χρήση των χώρων της 
επιχείρησης, µε βάση τις πιο πάνω κατηγορίες (εστιατόρια, bars, γυµναστήρια, κτλ.). 
 
Οι εξωτερικοί χώροι και ο χώρος της πισίνας υπόκεινται σε 50% έκπτωση  νοουµένου ότι  η ξενοδοχειακή µονάδα λειτουργεί 12 
µήνες το χρόνο.

Ο
ΘΕΑΤΡΑ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
(Αίθουσες)
Εφάπαξ ποσό ανά έτος ως ακολούθως:

    €
0 – 500 θέσεις   200
501 -1000 θέσεις  400
1001 - 2000 θέσεις  800
2001 - 3000 θέσεις  1000
Για κάθε 1000 θέσεις επιπλέoν 200

Εξαιρούνται οι παράλληλοι χώροι που λειτουργούν ως 
εστιατόρια, καφετέριες, κλπ, τους οποίους η χρέωση  
υπάγεται στην αντίστοιχη κατηγορία της λειτουργίας τους.

Π
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Εφάπαξ ποσό ανά έτος ως ακολούθως:

    €
Εως 5 γραµµές   80
6-20 γραµµές   120
21-50 γραµµές   200
Για κάθε επιπρόσθετη γραµµή 3

Ρ
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
(Ιδιωτικοί και κρατικοί)
Ανά έτος ως ακολούθως:

Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί των διαφηµιστικών εσόδων, 
του εκάστοτε ραδιοφωνικού σταθµού ετησίως.

Με ελάχιστο ποσό αµοιβής: 
5.000 ευρώ ετησίως για παγκύπριας εµβέλειας
3.000 ευρώ ετησίως για τοπικής εµβέλειας

Σ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
(Ιδιωτικοί και κρατικοί)
Ανά έτος ως ακολούθως

Μουσικός τηλεοπτικός σταθµός, ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) 
επί των διαφηµιστικών εσόδων, ετησίως.

Με ελάχιστο ποσό αµοιβής: 25.000 ευρώ ετησίως

Τηλεοπτικός σταθµός, ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των 
διαφηµιστικών εσόδων, ετησίως.

Με ελάχιστο ποσό αµοιβής: 15.000 ευρώ ετησίως  

Πλατφόρµα τηλεοπτικών καναλιών, ποσοστό δύο τοις εκατό 
(2%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, ετησίως. 

Με ελάχιστο ποσό αµοιβής: 25.000 ευρώ ετησίως

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
* Στον  υπολογισµό των τετραγωνικών µέτρων λαµβάνεται υπόψη µόνο ο χώρος του υποστατικού πού χρησιµοποιείται  από τους πελάτες       
  (χρήσιµος χώρος).
* Στα ως άνω ποσά δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α 5%..
* Η άδεια της CNR σας καλύπτει πλήρως σε περίπτωση που απαιτηθούν από εσάς συγγενικά δικαιώµατα ερµηνευτών και εκτελεστών από  
  οποιοδήποτε τρίτο.  Σε περίπτωση που εξασφαλίσετε άδεια από τη CNR και στη συνέχεια απαιτηθούν από εσάς συγγενικά δικαιώµατα    
  ερµηνευτών/εκτελεστών από οποιοδήποτε τρίτο, την αποκλειστική ευθύνη τακτοποίησης τέτοιας απαίτησης την έχει η CNR. 

*  Το παρόν αµοιβολόγιο ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2019 και έως ότου αντικατασταθεί µε άλλο.




