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               αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ηζηνξηθψλ ηφπσλ, κλεκείσλ, κνπζεηαθψλ εθζέζεσλ θαη ζπιινγψλ. Σέιε   
               πξαγκαηνπνίεζεο εθδειψζεσλ ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηζηνξηθνχο ηφπνπο θαη αθίλεηα    
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                                                     ΟΘ   ΤΠΟΤΡΓΟΘ 
 
        ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ                                                        ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ  ΚΑΘ  ΣΟΤΡΘΜΟΤ 
                   

 
   Έρνληαο ππφςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο: 
    α) Σνπ άξζξνπ 46 παξ.4,7 θαη 8 ηνπ Ν. 3028/28.6.2002 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ   
         Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» (ΦΔΚ Α΄ 153). 
   β) Σνπ Π.Γ. 186/2009  «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζηηθήο  
        Αλάπηπμεο» (ΦΔΚ  Α΄ 213). 
  γ) Σνπ Π.Γ. 110/2011 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξσλ ηεο Κπβέξλεζεο,  

Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ  Α΄ 243). 
  δ)  Σνπ Π.Γ. 191/2003 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ» (ΦΔΚ Α΄ 146). 
  ε) Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ θψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά    
      Όξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ Α΄ 98). 
2. Σελ αξηζκ. Τ25/6-12-2011 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο  
     αξκνδηνηήησλ ησλ αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Φ. αρηλίδε θαη Π.  
     Οηθνλφκνπ (ΦΔΚ Β’ 2792). 
3. Σελ αξηζκ. ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΓΜΔΔΠ/Γ2/Φ51-52-54/81397/2199/12-9-2005 θνηλή   
     Τπνπξγηθή απφθαζε «Καζνξηζκφο ηειψλ: α) θσηνγξάθεζεο-θηλεκαηνγξάθεζεο-  
     Βηληενζθφπεζεο ζε Μνπζεία, Μλεκεία θαη Αξραηνινγηθνχο Υψξνπο θιπ» (ΦΔΚ Β’  
    1491). 
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4. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ απφθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ  
    Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο. Γηα ηα επφκελα έηε ελδέρεηαη     
    λα πξνθιεζεί δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κ/Π ην χςνο ηεο νπνίαο δελ δχλαηαη λα  
    πξνζδηνξηζηεί δηφηη εμαξηάηαη απφ πξαγκαηηθά γεγνλφηα. 
               
                                                           

Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Μ Ε 

 

 

 

Κεθάλαιο Πρώηο: Τέλη θωηογράθηζης και κινημαηογράθηζης 

 

Άπθπο 1 

Σέλη θωηογπάθηζηρ 

 

1) Η θσηνγξάθεζε ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηζηνξηθνχο ηφπνπο, κνπζεία θαη 

κλεκεία, ρσξίο επαγγεικαηηθφ εμνπιηζκφ πξαγκαηνπνηείηαη αηειψο. 

2)  Γηα θσηνγξάθεζε κε επαγγεικαηηθφ εμνπιηζκφ ρσξίο παξεκβνιή πξνζψπσλ ζε 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κνπζεία, κλεκεία θαη ηζηνξηθνχο ηφπνπο θαηαβάιινληαη 200 

επξψ αλά εκέξα θαη ρψξν. 

3) Γηα θσηνγξάθεζε, κε επαγγεικαηηθφ εμνπιηζκφ, κνπζεηαθψλ εθζέζεσλ θαη 

αξραηνινγηθψλ ζπιινγψλ, ρσξίο παξεκβνιή πξνζψπσλ, θαηαβάιινληαη α) ρσξίο 

κεηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ ή άλνηγκα πξνζεθψλ, 15 επξψ αλά αληηθείκελν, β) κε 

κεηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ ή άλνηγκα πξνζεθψλ, 60 επξψ αλά αληηθείκελν. 

Πξνθεηκέλνπ πεξί ζπλζέζεσλ θηλεηψλ κλεκείσλ χζηεξα απφ κεηαθίλεζή ηνπο, ην 

ηέινο πξνθχπηεη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θηλεηψλ κλεκείσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζε θάζε 

ζχλζεζε. Σα πξναλαθεξζέληα ηέιε αθνξνχλ ζηηο ιήςεηο νη νπνίεο γίλνληαη εληφο 

σξαξίνπ. Γηα ιήςεηο νη νπνίεο γίλνληαη εθηφο σξαξίνπ, ηα αλσηέξσ ηέιε 

πξνζαπμάλνληαη θαηά 50%. 

4) Γηα αεξνθσηνγξαθήζεηο θαηαβάιινληαη 500 επξψ αλά εκέξα θσηνγξάθεζεο θαη 

ρψξν. 

5) Γηα ππνβξχρηεο ιήςεηο θαηαβάιινληαη 800 επξψ αλά εκέξα θαη ρψξν. 

6) Γηα θσηνγξάθεζε, κε επαγγεικαηηθφ εμνπιηζκφ, γηα εκπνξηθνχο, δηαθεκηζηηθνχο 

ζθνπνχο, κε παξεκβνιή πξνζψπσλ, θαηαβάιινληαη ηέιε πνπ νξίδνληαη ζε 1.000 

επξψ γηα θάζε έλα απφ ηα θαησηέξσ κλεκεία, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία: 

Αθξφπνιε Αζελψλ θαη κλεκεία θιηηχσλ ηεο, Αξραία Αγνξά Αζελψλ, νχλην, 

Βεξγίλα, Γειθνί, Αξραία Οιπκπία, Δπίδαπξνο, (Αζθιεπηείν θαη Παιαηά Δπίδαπξνο), 

Μπθήλεο, Μεζζήλε, Μπζηξάο, Κφξηλζνο, Κλσζφο, Φαηζηφο, Παιάηη Μ. Μαγίζηξνπ 

(Ρφδνο), Λίλδνο, Γήινο, πηλαιφγθα, Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν, Βπδαληηλφ θαη 

Υξηζηηαληθφ Μνπζείν, Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο, Μνπζείν Βπδαληηλνχ 
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Πνιηηηζκνχ, Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ηξαθιείνπ. Γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο, 

κλεκεία θαη κνπζεία, ηα ηέιε νξίδνληαη ζε 500 επξψ. 

7) Γηα θσηνγξάθεζε, κε επαγγεικαηηθφ εμνπιηζκφ, κνπζεηαθψλ εθζέζεσλ θαη 

ζπιινγψλ, κε παξεκβνιή πξνζψπσλ, ρσξίο κεηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ, ηα ηέιε 

νξίδνληαη ζε 100 επξψ. Γηα άλνηγκα πξνζεθψλ ή/θαη κεηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ, ζε 

300 επξψ. Σα ηέιε πξνζαπμάλνληαη θαηά 50% φηαλ ε ιήςε γίλεηαη εθηφο σξαξίνπ. 

 

 

Άπθπο 2 

Σέλη κινημαηογπάθηζηρ 

 

1) Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο, σο θηλεκαηνγξάθεζε λνείηαη ε πάζεο 

θχζεσο εγγξαθή εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο. 

2) Η θηλεκαηνγξάθεζε ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηζηνξηθνχο ηφπνπο, κλεκεία, 

εθζεζηαθνχο ρψξνπο κνπζείσλ θαη ζπιινγέο, κε θνξεηή εξαζηηερληθή κεραλή, 

ζπκβαηηθή ή ςεθηαθή, πξαγκαηνπνηείηαη αηειψο εθφζνλ ε ηαηλία δελ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα επαγγεικαηηθνχο - εκπνξηθνχο ζθνπνχο. 

3) Γηα θηλεκαηνγξάθεζε, κε επαγγεικαηηθφ εμνπιηζκφ, ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, 

κλεκεία θαη κνπζεία, γηα πνιηηηζηηθνχο, επηζηεκνληθνχο, ελεκεξσηηθνχο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο  ζθνπνχο, θαηαβάιινληαη 200 επξψ αλά εκέξα θαη ρψξν 

γπξηζκάησλ γηα φζνπο ρψξνπο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 6, θαη 100 

επξψ αλά εκέξα θαη ρψξν γηα ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο, κλεκεία, κνπζεία θαη 

ζπιινγέο. 

4) Γηα ππνβξχρηα θηλεκαηνγξάθεζε πξνθαηαβάιινληαη 800 επξψ αλά εκέξα θαη ρψξν 

γπξηζκάησλ. 

5) Γηα αεξνθηλεκαηνγξάθεζε πξνθαηαβάιινληαη 800 επξψ αλά εκέξα γπξηζκάησλ. 

6) Γηα θηλεκαηνγξάθεζε κε επαγγεικαηηθφ εμνπιηζκφ θάζε άιιεο θηλεκαηνγξαθηθήο 

ηαηλίαο ή άιινπ νπηηθναθνπζηηθνχ έξγνπ κε παξεκβνιή πξνζψπσλ 

πξνθαηαβάιινληαη 1.600 επξψ αλά εκέξα θαη ρψξν γπξηζκάησλ. 

 

Άπθπο 3 

 

Σα ηέιε ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηε θσηνγξάθεζε - 

θηλεκαηνγξάθεζε θαη φρη ηελ ρξήζε εηθφλσλ θαη νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, γηα ηελ 

φπνηα θαηαβάιινληαη ηα ηέιε πνπ πξνβιέπνληαη ζην δεχηεξν θεθάιαην. 
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 Κεθάλαιο Δεύηερο: Τέλη χρήζης απεικονίζεων 

 

Άπθπο 4 

Σέλη σπήζηρ απεικονίζεων ζε ένηςπερ και ηλεκηπονικέρ εκδόζειρ 

(e-book) 

 

1) Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ σο απεηθνλίζεηο λννχληαη νη  απεηθνλίζεηο 

κλεκείσλ πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην, ή αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη ζε αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο θαη ηζηνξηθνχο ηφπνπο ή είλαη κεκνλσκέλα, είηε θηλεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

Μνπζεία ή ζπιινγέο ηνπ Γεκνζίνπ. 

2) Γηα απεηθνλίζεηο ζε έληππεο θαη ειεθηξνληθέο εθδφζεηο επξείαο θπθινθνξίαο (φπσο 

αξραηνινγηθνί - ηνπξηζηηθνί νδεγνί, ηζηνξηθά θαη αξραηνινγηθά βηβιία, ιεμηθά, 

εγθπθινπαίδεηεο, βηβιία ηέρλεο, εθπαηδεπηηθά - αξραηνινγηθά βηβιία θαη πεξηνδηθά) 

πξνθαηαβάιινληαη 60 επξψ αλά θσηνγξαθία γηα ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ή ηα 

κνπζεία ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 6, θαη 30 επξψ γηα ηνπ ππφινηπνπο ρψξνπο, 

κλεκεία θαη κνπζεία. Γηα ηα θσηνγξαθηθά αξραηνινγηθά ιεπθψκαηα, 100 επξψ γηα ηνπο 

ρψξνπο, ηα κλεκεία θαη ηα κνπζεία ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 6, θαη 50 επξψ γηα ηνπο 

ππφινηπνπο. ε πεξίπησζε ρξήζεο πεξηζζφηεξσλ ησλ 10 εηθφλσλ ζηελ ίδηα έθδνζε ε 

ηηκή κεηψλεηαη θαηά 30% γηα θάζε εηθφλα κεηά ηηο πξψηεο δέθα θαη θαηά 50% κεηά ηηο 

πξψηεο πελήληα. 

3) Σα ηέιε πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαιχπηνπλ απεξηφξηζην 

αξηζκφ αληηηχπσλ ζε κία γιψζζα. Γηα θάζε επηπιένλ γιψζζα θαηαβάιιεηαη ηέινο ην 

νπνίν αλέξρεηαη ζην 25% ησλ ηειψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πξψηε γιψζζα έθδνζεο. 

4) Γηα θάζε επαλέθδνζε ηνπ ίδηνπ βηβιίνπ θαηαβάιινληαη λέα ηέιε δεκνζίεπζεο πνπ 

νξίδνληαη ζην 50% ησλ ηειψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο επαλέθδνζεο. Ωο 

επαλέθδνζε ζεσξείηαη ε λέα έθδνζε γηα ηελ νπνία ρνξεγείηαη δηαθνξεηηθφο θσδηθφο 

ISBN. Αλαηχπσζε ή λέα έθδνζε κε ηνλ ίδην θσδηθφ ISBN δελ ζεσξείηαη επαλέθδνζε 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

5) Γηα ηε ρξήζε απεηθνλίζεσλ ζε θάξηεο, αθίζεο θαη καγλήηεο θαηαβάιινληαη 300 επξψ 

αλά θσηνγξαθία γηα ηνπο ρψξνπο, ηα κλεκεία, ηα κνπζεία ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 

6, θαη 150 επξψ αλά θσηνγξαθία γηα ηνπο ινηπνχο ρψξνπο κλεκεία θαη κνπζεία. Σα 

ηέιε απηά θαιχπηνπλ δηάξθεηα ρξήζεο δχν (2) εηψλ. 

6) Γηα ηελ ρξήζε απεηθνλίζεσλ ζε εκεξνιφγηα, πνιχπηπρα θαη ειεθηξνληθά θσηνγξαθηθά 

ιεπθψκαηα θαηαβάιινληαη 300 επξψ γηα ρξήζε δχν έσο έμη απεηθνλίζεσλ γηα ηνπο  

ρψξνπο, ηα κλεκεία θαη ηα κνπζεία ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 6, θαη 150 επξψ γηα 

ρξήζε δχν έσο έμη απεηθνλίζεσλ ζηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο, κλεκεία θαη κνπζεία. Γηα 
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θά ζε επηπιένλ ρξήζε έσο θαη έμη απεηθνλίζεσλ θαηαβάιιεηαη ην 50% ησλ σο άλσ 

πνζψλ. Σα ηέιε θαιχπηνπλ δηάξθεηα δχν (2) εηψλ.  

7) Γηα ηε ρξήζε απεηθνλίζεσλ ζε εμψθπιια δίζθσλ, cd, dvd, πξνθαηαβάιινληαη 500 επξψ 

αλά θσηνγξαθία γηα ηνπο ρψξνπο, ηα κλεκεία, ηηο κνπζεηαθέο εθζέζεηο θαη ζπιινγέο 

ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 6, θαη 300 επξψ αληίζηνηρα αλά θσηνγξαθία γηα ηνπο 

ππφινηπνπο ρψξνπο, κλεκεία θαη κνπζεία. Γηα ηα ηέιε ρξήζεο απεηθνλίζεσλ ζε 

εμψθπιια δίζθσλ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 4 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα παξαπάλσ ηέιε ηζρχνπλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

κλεκείσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε απεηθφληζε. Σα ηέιε θαιχπηνπλ δηάξθεηα ρξήζεο 

δχν (2) εηψλ. 

8) Γηα ηε ρξήζε απεηθνλίζεσλ γηα εκπνξηθνχο θαη δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο (φπσο ι.ρ. ζε 

εηηθέηεο, ζηάκπεο, δηαθεκίζεηο, θπιιάδηα, πιηθφ ζπζθεπαζίαο, ειεθηξνληθέο θάξηεο, 

ινγφηππα,  θ.α.) θαηαβάιιεηαη ηέινο 1.500 επξψ αλά απεηθφληζε. 

 

 

Άπθπο 5 

Σέλη σπήζηρ απεικονίζεων ζηο διαδίκηςο 

 

1) Γηα ηε ρξήζε απεηθνλίζεσλ ζην δηαδίθηπν ρσξίο άκεζα ή έκκεζα εκπνξηθφ ή 

νηθνλνκηθφ ζθνπφ, δελ θαηαβάιιεηαη ηέινο. 

2) Γηα ρξήζε απεηθνλίζεσλ ζην δηαδίθηπν κε ζθνπφ εκπνξηθφ ή δηαθεκηζηηθφ, 

θαηαβάιιεηαη ηέινο σο εμήο: 

 γηα 1-20 θσηνγξαθίεο: γηα έλα έηνο 100 επξψ, γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα έηε θαη έσο 

πέληε έηε 250 επξψ. 

 γηα 20-50 θσηνγξαθίεο: γηα έλα έηνο 200 επξψ, πεξηζζφηεξα απφ έλα έηνο θαη έσο 

πέληε έηε 500 επξψ. 

 γηα πεξηζζφηεξεο απφ 50 θσηνγξαθίεο, θαηαβάιινληαη 40 επξψ αλά δέθα 

θσηνγξαθίεο γηα έλα έηνο θαη 100 γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα θαη έσο πέληε έηε. 

 

 

Άπθπο 6  

Σέλη σπήζηρ για παπαγωγή οπηικοακοςζηικών έπγων 

 

1) Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ σο νπηηθναθνπζηηθά έξγα λννχληαη ηα έξγα 

ζηα νπνία απεηθνλίδνληαη κλεκεία πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην, είηε αθίλεηα πνπ 

βξίζθνληαη ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ηζηνξηθνχο ηφπνπο ή είλαη κεκνλσκέλα ή 

θηλεηά πνπ βξίζθνληαη ζε κνπζεία ή ζπιινγέο ηνπ δεκνζίνπ. 

ΑΔΑ: ΒΟΝ2Γ-ΟΒΛ



 6 

2) Γηα θάζε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ έξγνπ θαηαβάιινληαη ηα αθφινπζα ηέιε: α) γηα 

νπηηθναθνπζηηθά έξγα ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο είλαη κηθξφηεξν 

απφ 50.000 επξψ, δέθα επξψ αλά δεπηεξφιεπην απεηθφληζεο β) γηα νπηηθναθνπζηηθά 

έξγα ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο είλαη απφ 50.001 έσο 200.000 επξψ, 

είθνζη επξψ αλά δεπηεξφιεπην απεηθφληζεο γ) γηα νπηηθναθνπζηηθά έξγα ησλ νπνίσλ ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο είλαη απφ 200.001 έσο 500.000 επξψ, πελήληα επξψ αλά 

δεπηεξφιεπην απεηθφληζεο θαη δ) γηα νπηηθναθνπζηηθά έξγα ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο παξαγσγήο ππεξβαίλεη ηα 500.000 επξψ, εθαηφ επξψ αλά δεπηεξφιεπην 

απεηθφληζεο.  

3) Σα παξαπάλσ ηέιε κεηψλνληαη θαηά 50% ζε πεξίπησζε πνπ ην νπηηθναθνπζηηθφ έξγν 

έρεη θπξίσο εθπαηδεπηηθφ, επηζηεκνληθφ ή πνιηηηζηηθφ ραξαθηήξα θαζψο θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ην νπηηθναθνπζηηθφ έξγν πξνβάιιεη δηεζλψο ηελ Διιάδα σο 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

4) Γελ θαηαβάιιεηαη ηέινο γηα ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ ρσξίο άκεζα ή έκκεζα 

νηθνλνκηθφ ή εκπνξηθφ ζθνπφ. 

 

 

 

Άπθπο 7 

Σέλη σπήζηρ για ηλεκηπονικούρ ξεναγούρ 

 

Γηα ηε ρξήζε απεηθνλίζεσλ ή νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ ζε ςεθηαθέο εθαξκνγέο 

ειεθηξνληθψλ μελαγψλ νη νπνίεο δηαλέκνληαη κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο ή άιισλ 

ελζχξκαησλ ή αζχξκαησλ ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ  θαηαβάιιεηαη ηέινο ην νπνίν αλέξρεηαη 

ζε πνζνζηφ 20% επί ηεο ιηαληθήο ηηκήο πσιήζεσο ηεο εθάζηνηε ςεθηαθήο εθαξκνγήο. 

 

Κεθάλαιο ηρίηο: Τέλη για πραγμαηοποίηζη εκδηλώζεων 

 

Άπθπο 8 

 

1) Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ ζε αξραία ζέαηξα, άιινπο αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο, ηζηνξηθνχο ηφπνπο θαη κλεκεία, κνπζεία θαη αίζξηνπο ή αχιεηνπο ρψξνπο 

απηψλ, θαηαβάιινληαη ηέιε πνπ αλέξρνληαη ζην 10% ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο 

εθδήισζεο.  

2) ε θάζε πεξίπησζε παξαρψξεζεο θαηαβάιιεηαη ειάρηζην πνζφ ην νπνίν αλέξρεηαη γηα 

ηνπο ρψξνπο ηα κλεκεία θαη ηα κνπζεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 6, 

ζην πνζφ ησλ 3.000 επξψ γηα θάζε κέξα παξάζηαζεο θαη 1.500 επξψ γηα θάζε εκέξα 

δνθηκήο. ε πεξίπησζε παξαρψξεζεο αηζξίσλ, απιείσλ ρψξσλ, κνπζείσλ ή κλεκείσλ  
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θαηαβάιιεηαη πνζφ 1.500 επξψ γηα θάζε παξάζηαζε θαη 300 επξψ γηα θάζε εκέξα 

δνθηκήο. Γηα ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο , κλεκεία θαη κνπζεία, δειαδή φζνπο δελ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 6, 2.000 επξψ αλά παξάζηαζε θαη 1.000 επξψ 

γηα θάζε δνθηκή. Όηαλ παξαρσξνχληαη αίζξηνη ή αχιεηνη ρψξνη ηνπο, 1.000 επξψ γηα 

θάζε παξάζηαζε θαη 500 επξψ γηα θάζε εκέξα δνθηκήο.   

3) Σα παξαπάλσ ειάρηζηα πνζά θαηαβάιινληαη ζε πεξίπησζε πνπ ην 10% ησλ 

αθαζαξίζησλ εζφδσλ είλαη κηθξφηεξν ησλ αλσηέξσ πνζψλ ή ζε πεξίπησζε πνπ νη 

εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε δσξεάλ είζνδν. 

       

Κεθάλαιο ηέηαρηο: Απαλλαγή από ηην καηαβολή ηελών - μειωμένα ηέλη 

 

Άπθπο 9 

Απαλλαγή από ηην καηαβολή ηελών θωηογπάθηζηρ και κινημαηογπάθηζηρ  

 

Απφ ηελ θαηαβνιή ηειψλ θσηνγξάθεζεο θαη θηλεκαηνγξάθεζεο απαιιάζζνληαη: 

α) Η θσηνγξάθεζε θαη θηλεκαηνγξάθεζε πξνο ηεθκεξίσζε ησλ αλαζθαθψλ θαη ησλ 

επξεκάησλ ηνπο, φηαλ γίλνληαη απφ ηνπο αλαζθαθείο ή ηνπο εξεπλεηέο θαη ηα 

ρξεκαηνδνηνχληα ηδξχκαηα ή απφ επηζηήκνλεο γηα κειέηε θαη επηζηεκνληθή 

δεκνζίεπζε, γηα ηελ νπνία έρεη δνζεί ζρεηηθή άδεηα. 

β) Οη θσηνγξαθήζεηο θαη θηλεκαηνγξαθήζεηο απφ Έιιελεο ή αιινδαπνχο επηζηήκνλεο 

πνπ εμππεξεηνχλ θαζαξά επηζηεκνληθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, φπσο ηελ 

δηδαζθαιία ή ηελ ηεθκεξίσζε αξραηνινγηθψλ εξγαζηψλ.  

γ) Οη πάζεο θχζεσο εθδφζεηο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο παξαγσγέο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. 

 

Άπθπο 10 

Απαλλαγή από ηην καηαβολή ηελών σπήζηρ απεικονίζεων και οπηικοακοςζηικών 

έπγων 

 

1) Απαιιάζζεηαη απφ ηελ θαηαβνιή ηειψλ ε ρξήζε απεηθνλίζεσλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ 

έξγσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζχκθσλα κε ην ηξίην θεθάιαην ηνπ Ν. 2121/1993 

πξνβιέπνληαη πεξηνξηζκνί ηνπ δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

2) Απφ ηελ θαηαβνιή ηειψλ ρξήζεο απεηθνλίζεσλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ 

απαιιάζζνληαη: 

α) νη εθδφζεηο θαη παξαγσγέο ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ θνξέσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θξαηηθψλ θνξέσλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πνπ εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά δηδαθηηθνχο-εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη 
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δηαηίζεληαη δσξεάλ, 

β) ηα επηζηεκνληθά έξγα Διιήλσλ ή αιινδαπψλ επηζηεκφλσλ θαη εθδφζεηο 

επηζηεκνληθψλ ηδξπκάησλ θαη κε θεξδνζθνπηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κνξθσηηθψλ 

ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο ή ηεο αιινδαπήο πνπ θπθινθνξνχλ ζε πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ αληηηχπσλ (κέρξη 3.000) κε πξνέρνληα ζθνπφ ηε πξναγσγή ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο, 

γ) εηθφλεο αξραηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, φηαλ δεκνζηεχνληαη ζε κεηαπηπρηαθέο θαη 

δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαη κειέηεο εξεπλεηψλ Διιήλσλ θαη αιινδαπψλ,  

δ) νη πάζεο θχζεσο εθδφζεηο θαη παξαγσγέο ηεο ελ Αζήλαηο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο, 

ηεο Υξηζηηαληθήο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο, ηνπ Διιεληθνχ Ιδξχκαηνο Πνιηηηζκνχ, 

ησλ Διιεληθψλ Δξεπλεηηθψλ Ιδξπκάησλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ακηγψο 

επηζηεκνληθέο ή εξεπλεηηθέο εθδφζεηο. 

ε) νη πάζεο θχζεσο εθδφζεηο θαη παξαγσγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ. 

Άπθπο 11 

Έκπηωζη και Απαλλαγή από ηην καηαβολή ηελών για ππαγμαηοποίηζη 

εκδηλώζεων 

 

1) Ο δεκφζηνο ηνκέαο, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηα επνπηεπφκελα απφ ην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ΝΠΙΓ θαηαβάιινπλ ηα ηέιε ηνπ άξζξνπ 7 κεησκέλα θαηά 

50%. 

2) Απφ ηελ θαηαβνιή ηειψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ ζε αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο, ηζηνξηθνχο ηφπνπο, κλεκεία θαη κνπζεία απαιιάζζνληαη εθδειψζεηο κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, εθφζνλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε δσξεάλ είζνδν ή φηαλ ην 

ζχλνιν ησλ εζφδσλ δηαηίζεηαη γηα θνηλσθειή ζθνπφ. 

 

Κεθάλαιο πέμπηο : Διαδικαζία καηαβολής ηελών 

 

Άπθπο 12 

1) Σα ηέιε πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε πξνζαπμεκέλα κε ην πνζφ ηνπ 

θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ αλαινγεί θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληθνχ ζπληειεζηή 

ΦΠΑ πξνθαηαβάιινληαη ζην φλνκα ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη 

Απαιινηξηψζεσλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ νπνία έρεη ρνξεγεζεί ε απαηηνχκελε άδεηα. Δάλ ε θαηαβνιή 

γίλεηαη κέζσ άιιεο ηξάπεδαο, ηα ηέιε θαηαβάιινληαη ζην ινγαξηαζκφ πνπ 

γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν απφ ην ΣΑΠ. 
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2)  Γηα ρξήζε απεηθνλίζεσλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ πνπ έρνπλ γίλεη πξηλ απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο θαηαβάιινληαη ηέιε κε έθπησζε 50% επί ησλ αλσηέξσ 

πνζψλ εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε κέζα ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο 

απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο.  

 

                                                    Άπθπο 13 

Καηαπγούμενερ διαηάξειρ 

Η αξηζκ. ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΓΜΔΔΠ/Γ2/Φ51-52-54/81397/2199/12-9-2005 θνηλή Τπνπξγηθή 
απφθαζε ησλ Τθππνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαηαξγείηαη, κε 
εμαίξεζε ηηο δηαηάμεηο ηεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηα ηεο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 4 
ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν. 3028/2002 αδείαο. 
 

Άπθπο 14 

Έναπξη ιζσύορ 

 

Η παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

       Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
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