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ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩΝ ΠΑΛΑΙΥΩΡΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 1997 

____________________ 

Γλσζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο 32, 33  θαη 35 γηα 
 θαζνξηζκό θαη πιεξσκή ησλ εηήζησλ ηειώλ 

Σν πκβνύιην Απνρεηεύζεσλ Παιαηρσξίνπ αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη από ηνπο Καλνληζκνύο 32, 
33 θαη 35 ησλ πεξί Απνρεηεύζεσλ Παιαηρσξίνπ Καλνληζκώλ ηνπ 1997, απνθάζηζε θαη θαζόξηζε αλαθνξηθά κε ην έηνο 
2014 ηα αθόινπζα ηέιε: 

1. Καηεγνξία Α΄ 

Κάζε ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πκβνπιίνπ ε νπνία 
εμππεξεηείηαη ή κπνξεί λα εμππεξεηεζεί από ην ύζηεκα Απνρεηεύζεσλ Λπκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ (Α΄ Φάζε) ζα 
θαηαβάιιεη πνζνζηό 15.6‰, γηα θάζε επξώ εθηηκεκέλεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ γηα αμίεο κέρξη €8.543. 

Γηα θάζε πξόζζεηε εθηηκεκέλε αμία από €8.544 κέρξη €17.086 ζα θαηαβάιιεη επηπξόζζεην ηέινο 4.8‰, γηα θάζε 
επξώ ηεο πξόζζεηεο εθηηκεκέλεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ. 

Γηα θάζε πξόζζεηε εθηηκεκέλε αμία από €17.087 κέρξη €51.258 ζα θαηαβάιιεη επηπξόζζεην ηέινο 2.4‰, γηα θάζε 
επξώ ηεο πξόζζεηεο εθηηκεκέλεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ. 

Γηα θάζε πξόζζεηε εθηηκεκέλε αμία από €51.259 θαη άλσ ζα θαηαβάιιεη επηπξόζζεην ηέινο 9.6‰, γηα θάζε επξώ ηεο 
πξόζζεηεο εθηηκεκέλεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ. 

2. Καηεγνξία Β΄ 

(α) Κάζε ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πκβνπιίνπ, εθηόο όκσο 
ηεο πεξηνρήο ε νπνία εμππεξεηείηαη ή  κπνξεί λα εμππεξεηεζεί από ην ύζηεκα Απνρεηεύζεσλ Λπκάησλ ηνπ 
πκβνπιίνπ (Β΄ Φάζε) θαη επί ηεο νπνίαο πθίζηαηαη θηηζκέλε θαηνηθία ζα θαηαβάιιεη ηέινο 1.2‰ γηα θάζε επξώ 
εθηηκεκέλεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ. 

 (β)  Όινη νη ππόινηπνη ηδηνθηήηεο ή θάηνρνη νπνηνλδήπνηε άιισλ ππνζηαηηθώλ, ρώξσλ ή άιιεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο 
πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πκβνπιίνπ, εθηόο όκσο ηεο πεξηνρήο ε νπνία εμππεξεηείηαη ή κπνξεί λα 
εμππεξεηεζεί από ην ύζηεκα Απνρεηεύζεσλ Λπκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ (Β΄ Φάζε), ζα θαηαβάιινπλ 10.8‰ γηα θάζε 
επξώ ηεο εθηηκεκέλεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ. 

Όια ηα ηέιε πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο Α θαη Β επηβάιινληαη πάλσ ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηεο 
αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο όπσο απηή θαζνξίζηεθε κε βάζε ηε γεληθή εθηίκεζε ηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο πνπ δηελεξγήζεθε κε 
βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ πεξί Αθηλήηνπ Ιδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε) Νόκνπ, Κεθ. 224.   

Σα πην πάλσ ηέιε ζα πξέπεη λα πιεξσζνύλ από θάζε ηδηνθηήηε ή θάηνρν ηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, ζηελ ΠΔ 
Σακαζζνύ – Οξεηλήο θαη Πηηζηιηάο Ληδ θαη ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ Ληδ κέρξη ηελ 31

ε
 Μαξηίνπ 

2015, δηαθνξεηηθά ζα επηβάιιεηαη πξόζζεηε επηβάξπλζε 20%. 

____________________ 
 

Έγηλε ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2014. 
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