
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/364877/9500 
Αντικατάσταση του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. ΥΠ-

ΠΟΑ/ΓΡΥΠ/360901/9381/2020 κοινής υπουργι-

κής απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/

ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/126463 «Τέλη φωτογράφησης - 

κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστι-

κών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώ-

ρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών 

εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης 

εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστο-

ρικούς τόπους και ακίνητα μνημεία» (Β’ 3046)» 

(Β΄ 2786). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 46 παρ. 5 του ν. 3028/2002 «Για την 

προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς» (Α΄ 153).

β) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομί-
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης, Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

γ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

δ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 181) όπως ισχύει.

ε) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (Α΄ 7, Διόρθωση Σφάλματος, Α΄ 158).

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και της περ. 
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/ 2019 (Α΄ 133).

2. Την υπ΄ αρ. Υ3/20.1.2020 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 48).

3. Την υπ΄ αρ. 340/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

4. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΚΠ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ51-52-54/
81397/2199/12.9.2005 κοινή υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός τελών: α) φωτογράφησης – κινηματογράφη-
σης – βιντεοσκόπησης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαι-
ολογικούς Χώρους κ.λπ.» (Β΄ 1491).

5. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/
28-12-2011 κοινή υπουργική απόφαση «Τέλη φωτογρά-
φησης – κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακου-
στικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, 
ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και 
συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρ-
χαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα 
μνημεία.» (Β΄3046).

6. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/360901/9381 κοινή υπουρ-
γική απόφαση “Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/
ΤΟΠΥΝΣ/126463 «Τέλη φωτογράφησης - κινηματογρά-
φησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και απεικονί-
σεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, 
μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματο-
ποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστο-
ρικούς τόπους και ακίνητα μνημεία» (Β’ 3046)” (Β’ 2786).

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
μείωση εσόδων στον Προϋπολογισμό του Ταμείου Αρ-
χαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ), ύψους 
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, η οποία θα καλυφθεί 
από την αύξηση εσόδων από τις πωλήσεις των πωλη-
τηρίων του ΤΑΠ.

8. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/364645/27193/22497/
13/07/2020 Εισηγητική Έκθεση της Προϊσταμένης της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου μόνου της 
υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/360901/9381/2020 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟ-
ΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463 «Τέλη φωτογράφησης - κινημα-
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τογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και 
απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, 
μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη 
πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώ-
ρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία» (Β’ 3046)» 
(Β΄ 2786), ως εξής:

“Άρθρο μόνο.
1. Στο άρθρο 11, προστίθεται παράγραφος 3 ως ακο-

λούθως:
«3. Από την καταβολή τελών για την πραγματοποίηση 

εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τό-
πους, μνημεία και μουσεία απαλλάσσονται εκδηλώσεις 
που πραγματοποιούνται από φυσικά πρόσωπα, ιδιωτι-
κούς φορείς με οποιαδήποτε νομική μορφή, Δημοτικά 
Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) και δημοτικές κοινω-
φελείς επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου από 
τις 10.07.2020 έως και τις 30.09.2020».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/
126463/28-12-2011 κοινή υπουργική απόφαση «Τέλη 
φωτογράφησης – κινηματογράφησης και χρήσης οπτι-
κοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών 
χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέ-
σεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσε-
ων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και 
ακίνητα μνημεία.” (Β΄3046).”

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Πολιτισμού
Οικονομικών και Αθλητισμού
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