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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας καταγρα−
φής των δικαιούχων επιδόματος αναπηρίας (τυ−
φλότητα, κωφαλαλία, τετραπληγία, παραπληγία, 
ακρωτηριασμός σε ασφαλισμένους του Δημοσίου 
και ανασφαλίστους, βαριά νοητική καθυστέρηση, 
εγκεφαλική παράλυση, βαριά αναπηρία, συγγενή 
αιμολυτική αναιμία, συγγενή αιμορραγική διάθεση, 
Σ.Ε.Α.Α, νόσο του Χάνσεν και επίδομα κίνησης), δι−
καιούχων επιδόματος απροστάτευτων ανηλίκων, 
δικαιούχων επιδόματος ομογενών, δικαιούχων επι−
δόματος στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων 
υπερηλίκων ΟΓΑ και δικαιούχων διατροφικού επι−
δόματος νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων, η 
οποία διεκπεραιώνεται μέσω των Κέντρων Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ..................................................... 1

Τέλη φωτογράφησης−κινηματογραφησης και χρή−
σης οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων 
αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημεί−
ων, μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη 
πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογι−
κούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα  .... 2

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/35/οικ. 27458 (1)
Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας καταγραφής 

των δικαιούχων επιδόματος αναπηρίας (τυφλότητα, 
κωφαλαλία, τετραπληγία, παραπληγία, ακρωτηρια−
σμός σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και ανασφα−
λίστους, βαριά νοητική καθυστέρηση, εγκεφαλική 
παράλυση, βαριά αναπηρία, συγγενή αιμολυτική αναι−
μία, συγγενή αιμορραγική διάθεση, Σ.Ε.Α.Α, νόσο του 
Χάνσεν και επίδομα κίνησης), δικαιούχων επιδόμα−
τος απροστάτευτων ανηλίκων, δικαιούχων επιδόμα−
τος ομογενών, δικαιούχων επιδόματος στεγαστικής 
συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ και δικαι−
ούχων διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και με−
ταμοσχευμένων, η οποία διεκπεραιώνεται μέσω των 
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 

«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/01−05−2002), όπως ισχύει.
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2. Του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄/24−05−2004) 
«Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρ−
νησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».

3. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους− 
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄/11−06−1986).

4. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09−03−1999).

5. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147Α) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς».

6. Το Π.Δ. 110/2011(ΦΕΚ 243Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

7. Της αριθμ. 23564/25−11−2011(ΦΕΚ 2741Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη»

8. Το άρθρο 15 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/15−3−2006) 
«Για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δη−
μοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης».

9. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (Φ.Ε.Κ.1276/
Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιε−
χομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/11−06−1986)».

10. Του άρθρου 23 παράγραφος 2 του ΠΔ 95/2000 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» 
(ΦΕΚ 76 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄).

11. Της αριθ. 130342/25−11−2011 απόφασης του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων του Υπουργού 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Υφυπουργό 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη» 
(ΦΕΚ 2741B΄)

12. Του άρθρου 18 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), σύμ−
φωνα με το οποίο «Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης τηρείται ενιαίο Εθνικό Μητρώο δι−
καιούχων των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων. 
Στο Μητρώο αυτό καταχωρούνται οι δικαιούχοι του 
Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του επιδόματος 
απόλυτης αναπηρίας, της σύνταξης ανασφαλίστων 
υπερηλίκων, της προνοιακής σύνταξης, του επιδόματος 
ανεργίας, του επιδόματος στήριξης ειδικών κατηγοριών 
ανέργων, των οικογενειακών επιδομάτων του ΟΑΕΔ 
και των επιδομάτων μητρότητας, των οικογενειακών 
επιδομάτων σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες 
και της εφάπαξ παροχής, των επιδομάτων ασθενείας, 

των επιδομάτων ατόμων με αναπηρίες, του επιδόματος 
ενοικίου, των οικογενειακών επιδομάτων από το Δημό−
σιο και των οικογενειακών επιδομάτων συνταξιούχων 
από τα ασφαλιστικά ταμεία.

13. Το με αριθμό πρωτ. 141/20−12−2011 έγγραφο του 
Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης Παντελή Τζωρτζάκη.

14. Την ανάγκη καταγραφής σε ενιαία ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων των δικαιούχων επιδόματος αναπηρί−
ας (τυφλότητα, κωφαλαλία, τετραπληγία, παραπληγία, 
ακρωτηριασμός σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και 
ανασφαλίστους, βαριά νοητική καθυστέρηση, εγκεφα−
λική παράλυση, βαριά αναπηρία, συγγενή αιμολυτική 
αναιμία, συγγενή αιμορραγική διάθεση, Σ.Ε.Α.Α, νόσο του 
Χάνσεν και επίδομα κίνησης), δικαιούχων επιδόματος 
απροστάτευτων ανηλίκων, δικαιούχων επιδόματος ομο−
γενών, δικαιούχων επιδόματος στεγαστικής συνδρομής 
συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ και δικαιούχων διατρο−
φικού επιδόματος νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων, 
προς τον σκοπό της δημιουργίας Εθνικού Μητρώου δι−
καιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων, το 
οποίο είναι αναγκαίο για την άσκηση δημόσιου ελέγχου 
κοινωνικών παροχών.

15. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης παρέχεται άμεσα η δυνατότητα παρακο−
λούθησης από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης αναλυτικών και συγκεντρωτικών στοιχεί−
ων, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ορθολογικός σχε−
διασμός και η οικονομική βιωσιμότητα της προνοιακής 
πολιτικής προς όφελος των δικαιούχων.

16. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η καταγραφή των δικαιούχων επιδόματος αναπηρί−
ας (τυφλότητας, κωφαλαλίας, τετραπληγίας, παραπλη−
γίας, ακρωτηριασμού σε ασφαλισμένους του Δημοσίου 
και ανασφαλίστους, βαριάς νοητικής καθυστέρησης, 
εγκεφαλικής παράλυσης, βαριάς αναπηρίας, συγγενούς 
αιμολυτικής αναιμίας, συγγενούς αιμορραγικής διάθε−
σης, Σ.Ε.Α.Α, νόσου του Χάνσεν και επιδόματος κίνησης), 
δικαιούχων επιδόματος απροστάτευτων ανηλίκων, δι−
καιούχων επιδόματος ομογενών, δικαιούχων επιδόματος 
στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ 
και δικαιούχων διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών 
και μεταμοσχευμένων, πραγματοποιείται μόνο μέσω 
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η υποβολή 
αιτήσεων μέσω των ΚΕΠ ξεκινά στις 1−2−2012 και ολο−
κληρώνεται στις 16−3−2012.

2. Τα ΚΕΠ είναι αρμόδια αποκλειστικά και μόνο για 
την καταγραφή των δικαιούχων της παραγράφου 1 της 
παρούσας.

3. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνε−
ται ηλεκτρονική αίτηση με διασύνδεση του πληροφορι−
ακού συστήματος των ΚΕΠ e−kep ermis.

4. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και οδηγίες για τη 
διεκπεραίωση της διαδικασίας αποστέλλονται από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο 
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν 
την ημερομηνία έναρξης διεκπεραίωσης της διαδικασί−
ας από τα ΚΕΠ. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών της 
εφαρμογής e−kep ermis κατά την υποβολή της αίτησης, 
διατίθεται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την έναρξη υπο−
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βολής αιτήσεων στα ΚΕΠ, από το αρμόδιο Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγχειρίδιο χρήσης 
της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και τυχόν οδηγίες 
για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

5. Για την παροχή άμεσης βοήθειας στους υπαλλή−
λους των ΚΕΠ σε περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων 
κατά την εφαρμογή της διαδικασίας θα χρησιμοποιηθεί 
η υπάρχουσα Τεχνική Υποστήριξη για τις εφαρμογές 
των ΚΕΠ που λειτουργεί στο Υπουργείο Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
εξυπηρετεί όλα τα ΚΕΠ στο σύνολο τους. Για την πα−
ροχή άμεσης βοήθειας στους υπαλλήλους των ΚΕΠ σε 
περιπτώσεις άλλων προβλημάτων κατά την εφαρμογή 
της διαδικασίας, συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στη Διεύθυνση Προστασίας 
Ατόμων με Αναπηρία, στο Τμήμα (Π3α) «Οργάνωσης και 
Λειτουργίας Δομών και προγραμμάτων αυξημένης φρο−
ντίδας», κέντρο τηλεφωνικής υποστήριξης (help desk) 
με αριθμό κλήσης που θα καθοριστεί. Η λειτουργία του 
κέντρου αυτού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

6. Με μέριμνα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, οι δικαιούχοι της παραγράφου 1 ενημε−
ρώνονται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, για τα 
έγγραφα που υποχρεούνται να επιδείξουν, τα κριτήρια 
που πρέπει να πληρούν για την καταγραφή τους και για 
το χρονικό διάστημα που υποχρεούνται να προσέλθουν 
στα ΚΕΠ. Ο δικαιούχος προκειμένου να καταστεί δυνατή 
η καταγραφή του υποχρεούται να επιδείξει τα κάτωθι 
έγγραφα στον υπάλληλο του ΚΕΠ:

α) Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του και συ−
γκεκριμένα: α) Για τους Έλληνες πολίτες είναι υποχρε−
ωτική η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
και για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και 
στις Ένοπλες Δυνάμεις η ταυτότητα της υπηρεσίας 
τους. β) Για τους Ομογενείς Ειδικό Δελτίο Ταυτότη−
τας Ομογενούς, γ) Για τους πολίτες κρατών−Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβατήριο εν ισχύ δ) Για τους 
πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικο−
νομικό Χώρο απαιτείται άδεια διαμονής, ε) Για τους 
Αλλοδαπούς πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνω−
ριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυ−
λο, «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού 
Φυγάδα» και «Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού», στ) Για 
τους αλλοδαπούς στους οποίους δεν έχει αναγνωρι−
στεί η προσφυγική ιδιότητα «Ειδικό Δελτίο υπό ανοχή 
διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως 
Πρόσφυγας», ζ) Για τους αλλοδαπούς που διαμένουν 
στην Ελλάδα Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου ή Άδεια 
Παραμονής Αλλοδαπού.

β) Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος 
οικ. Έτους 2010 ή 2011 ή βεβαίωση απόδοσης Αριθμού 
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Αν ο δικαιούχος δεν 
διαθέτει Α.Φ.Μ. θα πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ. που 
υπάγεται για να λάβει βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.

γ) Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να 
προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΑΜΚΑ).

δ) Επίδειξη της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαρια−
σμού πληρωμών ή αντίστοιχης κάρτας του λογαριασμού 
ή απλού φωτοαντίγραφου αυτών, που θα τηρείται σε 
πιστωτικό ίδρυμα ή γραφείο ταχυδρομικών επιταγών 
(ΕΛΤΑ) με δικαίωμα επιλογής από το δικαιούχο, όπου θα 

αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ. Ο λογαριασμός πληρωμών 
μπορεί να είναι Ατομικός ή Κοινός με άλλα πρόσωπα 
με την προϋπόθεση το πρώτο όνομα του λογαριασμού 
να είναι του δικαιούχου του επιδόματος.

ε) Αναγνωριστική απόφαση δικαιούχου του δήμου ή 
περιφέρειας ή νομαρχίας σχετικά με τη χορήγηση του 
επιδόματος.

στ) Απόκομμα πληρωμής επιδόματος από τα ΕΛΤΑ 
για όσους δικαιούχους το διαθέτουν.

Αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει στα ΚΕΠ, 
τότε η καταγραφή του θα γίνει από τρίτο πρόσωπο. Ο 
εκπρόσωπος του δικαιούχου θα πρέπει οπωσδήποτε 
να επιδείξει, εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
τα υπό στοιχεία α και γ που αφορούν τον ίδιο για την 
καταγραφή των στοιχείων του εκπροσώπου. Επιπλέον 
θα επιδείξει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο το οποίο 
να έχει χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστημα των προ−
ηγούμενων 6 μηνών ή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το 
γνήσιο της υπογραφής η οποία να έχει χορηγηθεί κατά 
το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών ή 
απόφαση Δικαστηρίου για διορισμό του ως νομίμου 
εκπροσώπου του δικαιούχου (επίτροπος ή δικαστικός 
συμπαραστάτης). Προκειμένου για ανήλικο η καταγραφή 
θα γίνει από έναν από τους γονείς του με επίδειξη της 
ληξιαρχικής πράξης γεννήσεώς του.

7. Η προσέλευση των δικαιούχων στα ΚΕΠ θα πραγμα−
τοποιηθεί με ομαδοποίηση που θα υποδείξει το Υπουρ−
γείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ηλε−
κτρονικής καταγραφής του δικαιούχου από τον υπάλ−
ληλο του ΚΕΠ ο δικαιούχος θα λαμβάνει αποδεικτικό 
καταγραφής που θα περιέχει έναν μοναδικό αριθμό 
καταγραφής του. Η επίδειξη των απαιτούμενων δι−
καιολογητικών από τον δικαιούχο για την καταγρα−
φή του από τον υπάλληλο στο ΚΕΠ και η χορήγηση 
του μοναδικού αριθμού καταγραφής του επέχει θέσει 
υπεύθυνης δήλωσης και η ψευδής δήλωση στοιχείων 
αποτελεί ποινικό αδίκημα. Η επαλήθευση των δηλούμε−
νων στοιχείων θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. Για την επιβεβαίωση των στοιχείων των 
δικαιούχων που θα συλλεχθούν μέσω της καταγρα−
φής οι αρμόδιες υπηρεσίες δύνανται να ζητήσουν από 
τους δικαιούχους της παραγράφου 1 ή τους νομίμους 
αντιπροσώπους τους τα δικαιολογητικά που επέδει−
ξαν, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα. Προς 
τούτο υποχρεούνται να φυλάσσουν αυτά για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους.

9. Η απογραφή των δικαιούχων της παραγράφου 1 
δύναται να επαναληφθεί προς επικαιροποίηση των στοι−
χείων των δικαιούχων κατόπιν εγγράφου του Υπουργεί−
ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έγγραφης 
σύμφωνης γνώμης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λει−
τουργίας των ΚΕΠ ως προς το χρόνο έναρξης και τη 
διάρκειας της διαδικασίας,

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ 
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   Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463 (2)
Τέλη φωτογράφησης−κινηματογραφησης και χρήσης 

οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαι−
ολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μου−
σειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματο−
ποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, 
ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 46 παρ. 4, 7 και 8 του Ν. 3028/28.6.2002 

«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153).

β) Του Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄213). 

γ) Του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 243). 

δ) Του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (ΦΕΚ Α΄ 146). 

ε) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Την αριθμ. Υ25/6−12−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών 
Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και Π. Οικονόμου (ΦΕΚ Β΄ 2792).

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ51−52−54/81397/ 
2199/12−9−2005 κοινή Υπουργική απόφαση «Καθορισμός 
τελών: α) φωτογράφησης−κινηματογράφησης−Βιντεο−
σκόπησης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς 
Χώρους κλπ» (ΦΕΚ Β΄ 1491).

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
για το τρέχον οικονομικό έτος. Για τα επόμενα έτη 
ενδέχεται να προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κ/Π το 
ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιοριστεί διότι 
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, αποφασίζουμε:

Κεφάλαιο Πρώτο: 
Τέλη φωτογράφησης και κινηματογράφησης

Άρθρο 1 
Τέλη φωτογράφησης

1) Η φωτογράφηση σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορι−
κούς τόπους, μουσεία και μνημεία, χωρίς επαγγελματικό 
εξοπλισμό πραγματοποιείται ατελώς.

2) Για φωτογράφηση με επαγγελματικό εξοπλισμό χω−
ρίς παρεμβολή προσώπων σε αρχαιολογικούς χώρους, 
μουσεία, μνημεία και ιστορικούς τόπους καταβάλλονται 
200 ευρώ ανά ημέρα και χώρο.

3) Για φωτογράφηση, με επαγγελματικό εξοπλισμό, 
μουσειακών εκθέσεων και αρχαιολογικών συλλογών, 
χωρίς παρεμβολή προσώπων, καταβάλλονται α) χωρίς 
μετακίνηση αντικειμένων ή άνοιγμα προθηκών, 15 ευρώ 
ανά αντικείμενο, β) με μετακίνηση αντικειμένων ή άνοιγμα 
προθηκών, 60 ευρώ ανά αντικείμενο. Προκειμένου περί 
συνθέσεων κινητών μνημείων ύστερα από μετακίνηση 
τους, το τέλος προκύπτει από τον αριθμό των κινητών 
μνημείων που απεικονίζονται σε κάθε σύνθεση. Τα προ−
αναφερθέντα τέλη αφορούν στις λήψεις οι οποίες γίνο−
νται εντός ωραρίου. Για λήψεις οι οποίες γίνονται εκτός 
ωραρίου, τα ανωτέρω τέλη προσαυξάνονται κατά 50%.

4) Για αεροφωτογραφήσεις καταβάλλονται 500 ευρώ 
ανά ημέρα φωτογράφησης και χώρο.

5) Για υποβρύχιες λήψεις καταβάλλονται 800 ευρώ 
ανά ημέρα και χώρο.

6) Για φωτογράφηση, με επαγγελματικό εξοπλισμό, για 
εμπορικούς, διαφημιστικούς σκοπούς, με παρεμβολή προ−
σώπων, καταβάλλονται τέλη που ορίζονται σε 1.000 ευρώ 
για κάθε ένα από τα κατωτέρω μνημεία, αρχαιολογικούς 
χώρους και μουσεία: Ακρόπολη Αθηνών και μνημεία κλι−
τύων της, Αρχαία Αγορά Αθηνών, Σούνιο, Βεργίνα, Δελφοί, 
Αρχαία Ολυμπία, Επίδαυρος, (Ασκληπιείο και Παλαιά Επί−
δαυρος), Μυκήνες, Μεσσήνη, Μυστράς, Κόρινθος, Κνωσός, 
Φαιστός, Παλάτι Μ. Μαγίστρου (Ρόδος), Λίνδος, Δήλος, Σπι−
ναλόγκα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Βυζαντινό και Χρι−
στιανικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ηρακλείου. Για όλους τους υπόλοιπους χώρους, μνημεία 
και μουσεία, τα τέλη ορίζονται σε 500 ευρώ. 

7) Για φωτογράφηση, με επαγγελματικό εξοπλισμό, 
μουσειακών εκθέσεων και συλλογών, με παρεμβολή 
προσώπων, χωρίς μετακίνηση αντικειμένων, τα τέλη 
ορίζονται σε 100 ευρώ. Για άνοιγμα προθηκών ή/και με−
τακίνηση αντικειμένων, σε 300 ευρώ. Τα τέλη προσαυξά−
νονται κατά 50% όταν η λήψη γίνεται εκτός ωραρίου.

Άρθρο 2 
Τέλη κινηματογράφησης

1) Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ως 
κινηματογράφηση νοείται η πάσης φύσεως εγγραφή 
εικόνας ή ήχου και εικόνας.

2) Η κινηματογράφηση σε αρχαιολογικούς χώρους, 
ιστορικούς τόπους, μνημεία, εκθεσιακούς χώρους μου−
σείων και συλλογές, με φορητή ερασιτεχνική μηχανή, 
συμβατική ή ψηφιακή, πραγματοποιείται ατελώς εφόσον 
η ταινία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για επαγγελ−
ματικούς − εμπορικούς σκοπούς.

3) Για κινηματογράφηση, με επαγγελματικό εξοπλισμό, σε 
αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, για πολιτι−
στικούς, επιστημονικούς, ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς 
σκοπούς, καταβάλλονται 200 ευρώ ανά ημέρα και χώρο 
γυρισμάτων για όσους χώρους αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 6, και 100 ευρώ ανά ημέρα και χώρο για τους 
υπόλοιπους χώρους, μνημεία, μουσεία και συλλογές.

4) Για υποβρύχια κινηματογράφηση προκαταβάλλο−
νται 800 ευρώ ανά ημέρα και χώρο γυρισμάτων.

5) Για αεροκινηματογράφηση προκαταβάλλονται 800 
ευρώ ανά ημέρα γυρισμάτων.

6) Για κινηματογράφηση με επαγγελματικό εξοπλισμό 
κάθε άλλης κινηματογραφικής ταινίας ή άλλου οπτικοα−
κουστικού έργου με παρεμβολή προσώπων προκαταβάλ−
λονται 1.600 ευρώ ανά ημέρα και χώρο γυρισμάτων.

Άρθρο 3
Τα τέλη του παρόντος κεφαλαίου αφορούν αποκλειστικά 

τη φωτογράφηση−κινηματογράφηση και όχι τη χρήση εικό−
νων και οπτικοακουστικού υλικού, για την όποια καταβάλλο−
νται τα τέλη που προβλέπονται στο δεύτερο κεφάλαιο.

Κεφάλαιο Δεύτερο: Τέλη χρήσης απεικονίσεων
Άρθρο 4 

Τέλη χρήσης απεικονίσεων σε έντυπες 
και ηλεκτρονικές εκδόσεις (e−book)

1) Για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ως απεικο−
νίσεις νοούνται οι απεικονίσεις μνημείων που ανήκουν στο 
Δημόσιο, ή ακινήτων που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώ−
ρους και ιστορικούς τόπους ή είναι μεμονωμένα, είτε κινητών 
που βρίσκονται σε Μουσεία ή συλλογές του Δημοσίου.
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2) Για απεικονίσεις σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδό−
σεις ευρείας κυκλοφορίας (όπως αρχαιολογικοί − τουρι−
στικοί οδηγοί, ιστορικά και αρχαιολογικά βιβλία, λεξικά, 
εγκυκλοπαίδειες, βιβλία τέχνης, εκπαιδευτικά − αρχαιο−
λογικά βιβλία και περιοδικά) προκαταβάλλονται 60 ευρώ 
ανά φωτογραφία για τους αρχαιολογικούς χώρους ή τα 
μουσεία του άρθρου 1 παράγραφος 6, και 30 ευρώ για 
του υπόλοιπους χώρους, μνημεία και μουσεία. Για τα φω−
τογραφικά αρχαιολογικά λευκώματα, 100 ευρώ για τους 
χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία του άρθρου 1 παρά−
γραφος 6, και 50 ευρώ για τους υπόλοιπους. Σε περίπτωση 
χρήσης περισσότερων των 10 εικόνων στην ίδια έκδοση η 
τιμή μειώνεται κατά 30% για κάθε εικόνα μετά τις πρώτες 
δέκα και κατά 50% μετά τις πρώτες πενήντα.

3) Τα τέλη που αναφέρονται στην προηγούμενη πα−
ράγραφο καλύπτουν απεριόριστο αριθμό αντιτύπων σε 
μία γλώσσα. Για κάθε επιπλέον γλώσσα καταβάλλεται 
τέλος το οποίο ανέρχεται στο 25% των τελών που 
ισχύουν για την πρώτη γλώσσα έκδοσης.

4) Για κάθε επανέκδοση του ίδιου βιβλίου καταβάλλο−
νται νέα τέλη δημοσίευσης που ορίζονται στο 50% των 
τελών που ισχύουν κατά τον χρόνο της επανέκδοσης. 
Ως επανέκδοση θεωρείται η νέα έκδοση για την οποία 
χορηγείται διαφορετικός κωδικός ISBN. Ανατύπωση ή 
νέα έκδοση με τον ίδιο κωδικό ISBN δεν θεωρείται επα−
νέκδοση για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

5) Για τη χρήση απεικονίσεων σε κάρτες, αφίσες και 
μαγνήτες καταβάλλονται 300 ευρώ ανά φωτογραφία 
για τους χώρους, τα μνημεία, τα μουσεία του άρθρου 1 
παράγραφος 6, και 150 ευρώ ανά φωτογραφία για τους 
λοιπούς χώρους μνημεία και μουσεία. Τα τέλη αυτά 
καλύπτουν διάρκεια χρήσης δύο (2) ετών.

6) Για τη χρήση απεικονίσεων σε ημερολόγια, πο−
λύπτυχα και ηλεκτρονικά φωτογραφικά λευκώματα 
καταβάλλονται 300 ευρώ για χρήση δύο έως έξι απει−
κονίσεων για τους χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία 
του άρθρου 1 παράγραφος 6, και 150 ευρώ για χρήση 
δύο έως έξι απεικονίσεων στους υπόλοιπους χώρους, 
μνημεία και μουσεία. Για κά θε επιπλέον χρήση έως και 
έξι απεικονίσεων καταβάλλεται το 50% των ως άνω 
ποσών. Τα τέλη καλύπτουν διάρκεια δύο (2) ετών.

7) Για τη χρήση απεικονίσεων σε εξώφυλλα δίσκων, 
cd, dvd, προκαταβάλλονται 500 ευρώ ανά φωτογραφία 
για τους χώρους, τα μνημεία, τις μουσειακές εκθέσεις 
και συλλογές του άρθρου 1 παράγραφος 6, και 300 
ευρώ αντίστοιχα ανά φωτογραφία για τους υπόλοιπους 
χώρους, μνημεία και μουσεία. Για τα τέλη χρήσης απει−
κονίσεων σε εξώφυλλα δίσκων εφαρμόζεται η παράγρα−
φος 4 της παρούσας απόφασης. Διευκρινίζεται ότι τα 
παραπάνω τέλη ισχύουν ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των μνημείων που εμφανίζονται σε κάθε απεικόνιση. Τα 
τέλη καλύπτουν διάρκεια χρήσης δύο (2) ετών.

8) Για τη χρήση απεικονίσεων για εμπορικούς και δι−
αφημιστικούς σκοπούς (όπως λ.χ. σε ετικέτες, στάμπες, 
διαφημίσεις, φυλλάδια, υλικό συσκευασίας, ηλεκτρονικές 
κάρτες, λογότυπα, κ.α.) καταβάλλεται τέλος 1.500 ευρώ 
ανά απεικόνιση.

Άρθρο 5 
Τέλη χρήσης απεικονίσεων στο διαδίκτυο

1) Για τη χρήση απεικονίσεων στο διαδίκτυο χωρίς 
άμεσα ή έμμεσα εμπορικό ή οικονομικό σκοπό, δεν κα−
ταβάλλεται τέλος.

2) Για χρήση απεικονίσεων στο διαδίκτυο με σκοπό 
εμπορικό ή διαφημιστικό, καταβάλλεται τέλος ως εξής:

• για 1−20 φωτογραφίες: για ένα έτος 100 ευρώ, για πε−
ρισσότερα από ένα έτη και έως πέντε έτη 250 ευρώ.

• για 20−50 φωτογραφίες: για ένα έτος 200 ευρώ, πε−
ρισσότερα από ένα έτος και έως πέντε έτη 500 ευρώ.

• για περισσότερες από 50 φωτογραφίες, καταβάλλο−
νται 40 ευρώ ανά δέκα φωτογραφίες για ένα έτος και 
100 για περισσότερα από ένα και έως πέντε έτη.

Άρθρο 6 
Τέλη χρήσης για παραγωγή οπτικοακουστικών έργων

1) Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ως οπτι−
κοακουστικά έργα νοούνται τα έργα στα οποία απει−
κονίζονται μνημεία που ανήκουν στο Δημόσιο, είτε ακί−
νητα που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους και 
ιστορικούς τόπους ή είναι μεμονωμένα ή κινητά που 
βρίσκονται σε μουσεία ή συλλογές του δημοσίου.

2) Για κάθε χρήση οπτικοακουστικού έργου καταβάλ−
λονται τα ακόλουθα τέλη: α) για οπτικοακουστικά έργα 
των οποίων το συνολικό κόστος παραγωγής είναι μικρό−
τερο από 50.000 ευρώ, δέκα ευρώ ανά δευτερόλεπτο 
απεικόνισης β) για οπτικοακουστικά έργα των οποίων 
το συνολικό κόστος παραγωγής είναι από 50.001 έως 
200.000 ευρώ, είκοσι ευρώ ανά δευτερόλεπτο απεικόνι−
σης γ) για οπτικοακουστικά έργα των οποίων το συνο−
λικό κόστος παραγωγής είναι από 200.001 έως 500.000 
ευρώ, πενήντα ευρώ ανά δευτερόλεπτο απεικόνισης και 
δ) για οπτικοακουστικά έργα των οποίων το συνολικό 
κόστος παραγωγής υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ, εκατό 
ευρώ ανά δευτερόλεπτο απεικόνισης.

3) Τα παραπάνω τέλη μειώνονται κατά 50% σε περί−
πτωση που το οπτικοακουστικό έργο έχει κυρίως εκπαι−
δευτικό, επιστημονικό ή πολιτιστικό χαρακτήρα καθώς 
και στις περιπτώσεις που το οπτικοακουστικό έργο προ−
βάλλει διεθνώς την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό.

4) Δεν καταβάλλεται τέλος για χρήση οπτικοακουστι−
κών έργων χωρίς άμεσα ή έμμεσα οικονομικό ή εμπορικό 
σκοπό.

Άρθρο 7 
Τέλη χρήσης για ηλεκτρονικούς ξεναγούς

Για τη χρήση απεικονίσεων ή οπτικοακουστικών έρ−
γων σε ψηφιακές εφαρμογές ηλεκτρονικών ξεναγών 
οι οποίες διανέμονται μέσω κινητής τηλεφωνίας ή άλ−
λων ενσύρματων ή ασύρματων ηλεκτρονικών δικτύων 
καταβάλλεται τέλος το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 
20% επί της λιανικής τιμής πωλήσεως της εκάστοτε 
ψηφιακής εφαρμογής.

Κεφάλαιο τρίτο: 
Τέλη για πραγματοποίηση εκδηλώσεων

Άρθρο 8

1) Για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε αρχαία 
θέατρα, άλλους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς 
τόπους και μνημεία, μουσεία και αίθριους ή αύλειους 
χώρους αυτών, καταβάλλονται τέλη που ανέρχονται στο 
10% των ακαθάριστων εσόδων της εκδήλωσης.

2) Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης καταβάλλεται ελάχι−
στο ποσό το οποίο ανέρχεται για τους χώρους τα μνημεία 
και τα μουσεία που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
6, στο ποσό των 3.000 ευρώ για κάθε μέρα παράστασης 
και 1.500 ευρώ για κάθε ημέρα δοκιμής. Σε περίπτωση πα−
ραχώρησης αίθριων, αυλείων χώρων, μουσείων ή μνημείων 
καταβάλλεται ποσό 1.500 ευρώ για κάθε παράσταση και 
300 ευρώ για κάθε ημέρα δοκιμής. Για τους υπόλοιπους χώ−
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ρους, μνημεία και μουσεία, δηλαδή όσους δεν αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 6, 2.000 ευρώ ανά παράσταση και 
1.000 ευρώ για κάθε δοκιμή. Όταν παραχωρούνται αίθριοι 
ή αύλειοι χώροι τους, 1.000 ευρώ για κάθε παράσταση και 
500 ευρώ για κάθε ημέρα δοκιμής.

3) Τα παραπάνω ελάχιστα ποσά καταβάλλονται σε 
περίπτωση που το 10% των ακαθαρίστων εσόδων είναι 
μικρότερο των ανωτέρω ποσών ή σε περίπτωση που οι 
εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με δωρεάν είσοδο.

Κεφάλαιο τέταρτο: 
Απαλλαγή από την καταβολή τελών − μειωμένα τέλη

Άρθρο 9 
Απαλλαγή από την καταβολή τελών φωτογράφησης 

και κινηματογράφησης

Από την καταβολή τελών φωτογράφησης και κινημα−
τογράφησης απαλλάσσονται:

α) Η φωτογράφηση και κινηματογράφηση προς τεκμη−
ρίωση των ανασκαφών και των ευρημάτων τους, όταν 
γίνονται από τους ανασκαφείς ή τους ερευνητές και 
τα χρηματοδοτούντα ιδρύματα ή από επιστήμονες για 
μελέτη και επιστημονική δημοσίευση, για την οποία έχει 
δοθεί σχετική άδεια. 

β) Οι φωτογραφήσεις και κινηματογραφήσεις από 
Έλληνες ή αλλοδαπούς επιστήμονες που εξυπηρετούν 
καθαρά επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, 
όπως την διδασκαλία ή την τεκμηρίωση αρχαιολογικών 
εργασιών. 

γ) Οι πάσης φύσεως εκδόσεις και κινηματογραφικές 
παραγωγές του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι−
σμού.

Άρθρο 10 
Απαλλαγή από την καταβολή τελών χρήσης 
απεικονίσεων και οπτικοακουστικών έργων

1) Απαλλάσσεται από την καταβολή τελών η χρήση 
απεικονίσεων και οπτικοακουστικών έργων, στις περι−
πτώσεις που σύμφωνα με το τρίτο κεφάλαιο του Ν. 2121/ 
1993 προβλέπονται περιορισμοί του δικαιώματος πνευ−
ματικής ιδιοκτησίας.

2) Από την καταβολή τελών χρήσης απεικονίσεων και 
οπτικοακουστικών έργων απαλλάσσονται:

α) οι εκδόσεις και παραγωγές των ελληνικών κρατικών 
φορέων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των αντί−
στοιχων κρατικών φορέων των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που εξυπηρετούν αποκλειστικά διδακτικούς−
εκπαιδευτικούς σκοπούς και διατίθενται δωρεάν,

β) τα επιστημονικά έργα Ελλήνων ή αλλοδαπών επι−
στημόνων και εκδόσεις επιστημονικών ιδρυμάτων και μη 
κερδοσκοπικών και πολιτιστικών μορφωτικών ιδρυμάτων 
της Ελλάδας ή της αλλοδαπής που κυκλοφορούν σε πε−
ριορισμένο αριθμό αντιτύπων (μέχρι 3.000) με προέχοντα 
σκοπό τη προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, 

γ) εικόνες αρχαιολογικού περιεχομένου, όταν δημοσι−
εύονται σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές 
και μελέτες ερευνητών Ελλήνων και αλλοδαπών,

δ) οι πάσης φύσεως εκδόσεις και παραγωγές της εν 
Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, της Χριστιανικής Αρχαι−
ολογικής Εταιρείας, του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, 

των Ελληνικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων, εφόσον πρόκειται 
για αμιγώς επιστημονικές ή ερευνητικές εκδόσεις.

ε) οι πάσης φύσεως εκδόσεις και παραγωγές του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Άρθρο 11
Έκπτωση και Απαλλαγή από την καταβολή τελών 

για πραγματοποίηση εκδηλώσεων

1) Ο δημόσιος τομέας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα επο−
πτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 
ΝΠΙΔ καταβάλλουν τα τέλη του άρθρου 7 μειωμένα 
κατά 50%.

2) Από την καταβολή τελών για την πραγματοποίηση 
εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τό−
πους, μνημεία και μουσεία απαλλάσσονται εκδηλώσεις 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον πραγματοποιού−
νται με δωρεάν είσοδο ή όταν το σύνολο των εσόδων 
διατίθεται για κοινωφελή σκοπό.

Κεφάλαιο πέμπτο: Διαδικασία καταβολής τελών

Άρθρο 12

1) Τα τέλη που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση 
προσαυξημένα με το ποσό του φόρου προστιθέμενης 
αξίας που αναλογεί και την εφαρμογή του κανονικού 
συντελεστή ΦΠΑ προκαταβάλλονται στο όνομα του Τα−
μείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων στην 
Τράπεζα της Ελλάδος, πριν από την έναρξη οποιασδή−
ποτε δραστηριότητας για την οποία έχει χορηγηθεί η 
απαιτούμενη άδεια. Εάν η καταβολή γίνεται μέσω άλλης 
τράπεζας, τα τέλη καταβάλλονται στο λογαριασμό που 
γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από το ΤΑΠ.

2) Για χρήση απεικονίσεων και οπτικοακουστικών έρ−
γων που έχουν γίνει πριν από τη δημοσίευση της πα−
ρούσας καταβάλλονται τέλη με έκπτωση 50% επί των 
ανωτέρω ποσών εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει 
σχετική αίτηση μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη δη−
μοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 13
Καταργούμενες διατάξεις

Η αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ51−52−54/81397/2199/ 
12−9−2005 κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καταργείται, 
με εξαίρεση τις διατάξεις της οι οποίες αφορούν τα της 
προβλεπόμενης στην παράγραφο 4 του άρθρου 46 του 
Ν. 3028/2002 αδείας.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02030463012110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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