ΦΕΚ B 1491/2005
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54530/Γ2/2.6.2005 υπουργικής απόφασης, έτσι όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή της από την 70719/Γ2/15.7.2005 υπουργική απόφαση.
1
Ανάθεση έργου ασφαλιστικού και εργασιακού περιεχομένου για τους οικονομικούς
μετανάστες.
2
Τροποποίηση των ∆Υ1δ/8693/4.2.2005 (Φ.Ε.Κ 178/11.2.2005 τ. Β΄) και
∆Υ1δ/39332/3.5.2005 (Φ.Ε.Κ. 630/12.5.2005 τ. Β΄) αποφάσεων Συγκρότησης του
Πέμπτου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής και Αξιολόγησης των Επιμελητών Α΄
και Β΄ Ιατρών Ε.Σ.Υ.
3
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 282303/12.1.2004 κοινής υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Καν.
(ΕΟΚ) 2081/1992 του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 για την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων
και των τροφίμων, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει», η οποία έχει
τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 250906/18.5.2004 και 242206/27.1.2005 κοινές
υπουργικές αποφάσεις.
4
Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής ∆ιαγωνισμού για την πλήρωση εβδομήντα (70)
θέσεων τακτικού προσωπικού με σειρά προτεραιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
5
Καθορισμός τελών: α) φωτογράφησης- κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης σε
Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους, β) δημοσίευσης φωτογραφιών
αρχαιολογικού περιεχομένου για εμπορική εκμετάλλευση γ) ηλεκτρονικών εκδόσεων,
δ) χρήσης εικόνων στο ∆ιαδίκτυο και ε) εκδηλώσεων σε αρχαία θέατρα και άλλους
αρχαιολογικούς χώρους. στ) ∆ιαδικασία καταβολής τελών για εκμαγεία, αντίγραφα
και απεικονίσεις ακινήτων και κινητών μνημείων που ανήκουν στο ∆ημόσιο. ζ)
∆ιαδικασία καταβολής τελών για χρήση ακινήτων και κινητών μνημείων σε
λογότυπο..
6
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707/Β΄/5.9.1991)
κανονιστικής απόφασης
7
Απαγόρευση Κυνηγιού στη ν. ΣΠΕΤΣΕΣ.
8
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3573/2.9.1999 (ΦΕΚ 1821/29.9.1999 τ. Β) απόφασης
«Σύσταση - Συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΝΠ∆∆ Ν.Κιλκίς».
9
Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας
λόγω Ειδικού Τέλους του άρθρου, 40 παρ. 3 περ. γ΄ του ν. 2773/1999, για το έτος
2005.
10
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 114295 /Γ2
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54530/Γ2/2.6.2005 υπουργικής απόφασης, έτσι όπως

ισχύει μετά την τροποποίησή της από την 70719/Γ2/15.7.2005 υπουργική απόφαση.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167, Α΄, 30.9.1985) «∆ομή και λειτουργία της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188, Α΄/ 23.9.1997) «Ενιαίο Λύκειο,
πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου, και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις 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), και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την υπ’ αριθμ. 15 /2005 πράξη του τμήματος ∆/θμιας Εκπ/σης του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου.
5. Την 41599/Γ2/22.4.2005 εγκύκλιο της ∆/νσης Σπουδών ∆/θμιας Εκπ/σης.
6. Τα αιτήματα των Σχολικών μονάδων, των ∆ιευθύνσεων ∆.Ε.
7. Τη μη δυνατότητα εισαγωγής της διδασκαλίας της Ιταλικής Γλώσσας στο 6o
Γυμνάσιο Καλαμαριάς, λόγω του μικρού αριθμού μαθητών που εκδήλωσαν
ενδιαφέρο.
8. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608, τ. Β΄, 26.4.2004) απόφαση με θέμα
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’αριθμ. 54530/Γ2/2.6.2005 υπουργική απόφαση, έτσι όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή της από την υπ’ αριθμ. 70719/Γ2/15.7.2005 υπουργική
απόφαση ως εξής:
Κατά το σχολικό έτος 2005-2006 τα Ιταλικά θα διδαχθούν πιλοτικά στα παρακάτω
Γυμνάσια:
α.α. ∆/ΝΣΕΙΣ ∆.Ε. ΓΥΜΝΑΣΙΑ
1 Α΄ ∆/νση ∆.Ε. Αθήνας 60ο Γυμνάσιο Αθηνών
2 ∆/νση ∆.Ε. Αχαΐας 9ο Γυμνάσιο Πατρών
3 ∆/νση ∆.Ε. Πειραιά 4ο Γυμνάσιο Νίκαιας
4 ∆/νση ∆.Ε. Κέρκυρας 1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2005-2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ
F
Αριθμ. Φ.80410/24962/5010
(2)
Ανάθεση έργου ασφαλιστικού και εργασιακού περιεχομένου για τους οικονομικούς
μετανάστες.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγρ. 4α του άρθρου 8 του ν. 2042/1992 «Αύξηση συντάξεων
και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α).
2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 213/1992 «Οργανισμός της Γ.Γ.ΚΑ» (ΦΕΚ 102 Α’).
3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 372/1995 «Μεταφορά της Γ.Γ.Κ.Α. από το Υπουργείο
Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 201 Α’).
4. Το π.δ. 121/10.3.2004 «∆ιορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 84 Α’).
5. Την υπ’αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και

καθορισμός τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513 Α΄).
6. Την κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού 80015/22.4.2004 «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας»
(ΦΕΚ 598 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 80045/23.8.2004 (ΦΕΚ 1293 Β΄).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 4 του α.ν. 591/1937, 3 του α.ν. 43/1967, 32 του ν.
1579/1989, όπως ισχύουν σήμερα.
8. Τις διατάξεις 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).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η δαπάνη η οποία θα ανέλθει στο ποσό των
7.500,00 ΕΥΡΩ θα βαρύνει τις πιστώσεις του Λ.Β.ΚΑ, που τηρείται στη Γ.Γ.Κ.Α.
10. Την άμεση και επείγουσα ανάγκη μελέτης για το ρόλο της εκπαίδευσης και της
επαγγελματικής κατάρτισης στην κοινωνική ένταξη, κοινωνική ασφάλιση και γενικά
στην αναβάθμιση των οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα.
11. Το από 26.9.2005 έγγραφο του Γραφείου του Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη διάθεση ποσού μέχρι 7.500,00 ευρώ για την ανάθεση έργου μελέτης
για το ρόλο της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στην κοινωνική
ένταξη, κοινωνική ασφάλιση και γενικά στην κοινωνική αναβάθμιση των οικονομικών
μεταναστών στην Ελλάδα, στην ειδικό εμπειρογνώμονα ∆έσποινα Βαλλίδη δικηγόροδημοσιογράφο.
Το πόρισμα της μελέτης θα πρέπει να παραδοθεί στον Υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας σε προθεσμία δύο μηνών δυνάμενη να παραταθεί άλλους
δύο μήνες.
Στο παραπάνω αναγραφόμενο ποσό συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α., η δε δαπάνη
θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0429 «Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν
ειδικές υπηρεσίες» από τις πιστώσεις του Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής
Ασφάλισης, ο οποίος τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό 54004737.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F
Aριθμ. ∆Υ1δ/οικ 110493
(3)
Τροποποίηση των ∆Υ1δ/8693/4.2.2005 (Φ.Ε.Κ 178/11.2.2005 τ. Β΄) και
∆Υ1δ/39332/3.5.2005 (Φ.Ε.Κ. 630/12.5.2005 τ. Β΄) αποφάσεων Συγκρότησης του
Πέμπτου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής και Αξιολόγησης των Επιμελητών Α΄
και Β΄ Ιατρών Ε. Σ.Υ.
ο υπουργοσ υγειασ και κοινωνικησ αλληλεγγυησ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 2592/1953 (Φ.Ε.Κ. 254/1953 τ.Α΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 11 παρ. 8 του ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/2.3.2001 τ.Α΄)
«Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την παράγραφο 12 του άρθρου 19 του ν.
3106/2003 (Φ.Ε.Κ. 30/2003 τ.Α΄) και τα εδάφια 1 και 4α της παρ. ∆ του άρθρου 20
του ν. 3172/2003 (Φ.Ε.Κ. 197/6.8.2003 τ. Α΄) «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των
Υπηρεσιών ∆ημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 43 του ν. 3252/2004 (Φ.Ε.Κ.
132/16.7.2004 τ.Α΄) «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος και
άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3293/2004 (Φ.Ε.Κ. 231/26.11.2004 τ.Α΄)
«Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 38 παράγραφος 3 και 42 του ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ.
81/4.4.2005 τ. Α΄) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις».
6. Τις ∆Υ1δ/8693/4.2.2005 (Φ.Ε.Κ. 178/11.2.2005 τ. Β΄) και ∆Υ1δ/39332/3.5.2005
(Φ.Ε.Κ. 630/12.5.2005 τ. Β΄) αποφάσεις μας, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.
7. Τις αιτήσεις παραιτήσεων των Πηρουνάκη Ραζάνας, Μαλάμου Αθανασίου, Μακρή
Ειρήνης.
8. Την υπ’ αριθμ. 10629/16.9.2005 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε τις ανωτέρω (6) σχετικές αποφάσεις μας και διορίζουμε στο
Πέμπτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης των Επιμελητών Α’ και
Β’ Ιατρών Ε.Σ.Υ., αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης των ∆.Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας, με έδρα του την έδρα της ∆.Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας, τα κατωτέρω
πρόσωπα:
α. στην ειδικότητα της Παθολογίας
Παπαδόπουλο Νικόλαο, Αναπλ. ∆/ντή Τμήματος Αιμοδοσίας στο Παν/κό Γενικό
Νοσοκομείο Λάρισας ως εισηγητή με αναπληρωτή τον Σακελλαρίου Ιωάννη, Αναπλ.
∆/ντή Παθολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων - Κ.Υ. Φαρκαδώνας, σε
αντικατάσταση των Μακρή Ειρήνης και του Μαλάμου Αθανάσιου, οι οποίοι
παραιτήθηκαν
β. στην ειδικότητα της ∆ερματολογίας
Παπαδόπουλο Νικόλαο, Αναπλ. ∆/ντή Τμήματος Αιμοδοσίας στο Παν/κό Γεινικό
Νοσοκομείο Λάρισας, ως τακτικό εισηγητή σε αντικατάσταση της Μακρή Ειρήνης η
οποία παραιτήθηκε.
γ. στην ειδικότητα της Ρευματολογία
Παπαδόπουλο Νικόλαο, Αναπλ. ∆/ντή Τμήματος Αιμοδοσίας στο Παν/κό Γενικό
Νοσοκομείο Λάρισας, ως τακτικό εισηγητή σε αντικατάσταση της Μακρή Ειρήνης η
οποία παραιτήθηκε.
δ. στην ειδικότητα της Νεφρολογίας
Παπαδόπουλο Νικόλαο, Αναπλ. ∆/ντή Τμήματος Αιμοδοσίας στο Παν/κό Γεινικό
Νοσοκομείο Λάρισας, ως τακτικό εισηγητή σε αντικατάσταση της Μακρή Ειρήνης η
οποία παραιτήθηκε.
2. Οι ανωτέρω διορίζονται για το υπόλοιπο της θητείας των αντικαθισταμένων.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν η ανωτέρω απόφαση μας ∆Υ1δ/39332/3.5.2005 (Φ.Ε.Κ
630/12.5.2005 τ. Β΄) και η ∆Υ 16/8693/4.2.2005 (Φ.Ε.Κ. 178/11.2.2005 τ.Β΄), όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
F
Αριθμ. 242363
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 282303/12.1.2004 κοινής υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Καν.
(ΕΟΚ) 2081/1992 του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 για την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων
και των τροφίμων, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει», η οποία έχει
τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 250906/18.5.2004 και 242206/27.1.2005 κοινές
υπουργικές αποφάσεις.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις
α) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν.1338/1983 (Α΄ 34) «Εφαρμογή του κοινοτικού
δικαίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν.1440/1984 (A΄ 70) «Συμμετοχή
της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού της EURATOM» και του άρθρου 65 του ν.
1892/1990 (Α΄ 101).
β) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.992/1979 (Α΄ 280) «περί οργάνωσης των διοικητικών
υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμισης συναφών θεσμικών και οργανωτικών
θεμάτων»
γ) του άρθρου 29 Α΄ του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄
137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) «Ρύθμιση
του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον
εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και
λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1
παρ. 2α του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38), όπως περιελήφθη στο άρθρο 90 του
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (Α 98)
δ) της παραγράφου 6 του άρθρου 13 και των άρθρων 14 και 15 του ν.2690/1999 (Α΄
45) περί «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις».
ε) του ν. 2040/1992 (Α΄ 70) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας
και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις»
στ) του άρθρου 33 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242) «Τροποποίηση της κείμενης
νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών
συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 παρ. 2 και 3. του ν. 3147/2003 (Α΄135).
ζ) του ν. 2637/1998 (Α΄ 200) «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών,
Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων,
Γενικών ∆ιευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και
Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε. και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 παρ. 9-13 του ν. 3147/2003 τροφίμων, (Α΄135).
2. α) τον κανονισμό (ΕΟΚ) 2081/1992 του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 (Ε.Ε
αριθμ. L 208/24.7.1992), για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των
ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, όπως αυτός
έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει,
β) τον κανονισμό (ΕΟΚ) υπ’αριθμ. 2037/1993 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993
(L185/28.7.1993) περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2081/1992 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και
ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των ως αυτός έχει
τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει,
γ) τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’αριθμ. 383/2004 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2004
(L.64/2.3.2004) “για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ
2081/1992 του Συμβουλίου όσον αφορά το συνοπτικό δελτίο των βασικών στοιχείων
της συγγραφής υποχρεώσεων”.
δ) τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’αριθμ. 1107/1996 της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 1996 (L
148/21.6.1996) σχετικά με την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των
ονομασιών προέλευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17
του κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’αριθμ. 2081/1992, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί,
συμπληρωθεί και ισχύει,
ε) τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’αριθμ. 2400/1996 της Επιτροπής της 17ης ∆εκεμβρίου
1996 (L 327/18.12.1996) για την εγγραφή ορισμένων ονομασιών στο «μητρώο
προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών

ενδείξεων» που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) υπ’αριθμ. 2081/1992 του
Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών
προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
3. Την υπ’αριθμ. 282303/12.1.2004 ΦΕΚ(43/Β/16.1.2004) κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του
Καν.(ΕΟΚ) 2081/1992 του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 για την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων
και των τροφίμων, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει», η οποία έχει
τροποποιηθεί από τις υπ΄ αριθμ. 250906/18.5.2004 (ΦΕΚ 796/Β/27.5.2004) και
242206/27.1.2005 (ΦΕΚ 107/Β/28.1.2005) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
4. Τις υπ’ αριθμ. 250906/18.5.2004 (ΦΕΚ 796/Β/27.5.2004) και 242206/27.1.2005
(ΦΕΚ 107/Β/28.1.2005) κοινές υπουργικές αποφάσεις, τροποποιήσεις της υπ’ αριθμ.
282303/12.1.2004 (ΦΕΚ 43/Β/12.1.2004) κοινής υπουργικής απόφασης.
5. Την υπ’ αριθμ. Υ 132 (ΦΕΚ 1533/Β/14.10.2004) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο
Κοντό».
6. Το υπ’ αριθμ. 4327/5.9.2005 έγγραφο του ΟΠΕΓΕΠ, με το οποίο προτείνεται
παράταση έναρξης ισχύος της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 282303/12.1.2004 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
43/Β/16.1.2004) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει από τις υπ’ αριθμ.
250906/18.5.2004 (ΦΕΚ 796/Β/27.5.2004) και 242206/27.1.2005
(ΦΕΚ107/Β/28.1.2005) κοινές υπουργικές αποφάσεις, ως ακολούθως:
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 282303/2004 κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε από τις υπ’ αριθμ. 250906/18.5.2004 και
242206/27.1.05 κοινές υπουργικές αποφάσεις, η ημερομηνία 30.9.2005
αντικαθίσταται με την ημερομηνία 31.5.2006.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 282303/12.1.2004 απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2005
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆. ΣΙΟΥΦΑΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ
F
Aριθμ. 97236
(5)
Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής ∆ιαγωνισμού για την πλήρωση εβδομήντα (70)
θέσεων τακτικού προσωπικού με σειρά προτεραιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ημόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και ∆ικαιοσύνης υπ’
αριθμ. 59116/14.7.2005 (ΦΕΚ 145/22.7.2005).
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ∆΄ της υπ’ αριθμ. 88937/23.9.2003 απόφασης του
Υπουργού ∆ικαιοσύνης (ΦΕΚ 405/4.10.2005/τ.ΑΣΕΠ), με την οποία προκηρύχτηκε
διαγωνισμός πλήρωσης εβδομήντα (70) θέσεων τακτικού προσωπικού με σειρά
προτεραιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2.-Το υπ’ αριθμ. 29195/28.9.2005 έγγραφο του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε Πενταμελή Επιτροπή ∆ιαγωνισμού για την πλήρωση των εβδομήντα
(70) θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατηγορίας ΠΕ,
κλάδου Οικονομολόγων, από τους:
1. Γεώργιο Σχοινιωτάκη, Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως πρόεδρο, με
αναπληρωτή του τον Νικόλαο Αγγελάρα, Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
επίσης.
2. Θεοχάρη ∆ημακόπουλο, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως μέλος, με
αναπληρώτριά του την Γεωργία Μαραγκού, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
επίσης.
3. Νικόλαο Μηλιώνη, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως μέλος, με
αναπληρώτριά του την Βασιλική Ανδρεοπούλου, Σύμβουλο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, επίσης.
4. Γεώργιο Σιώμκο, καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος, με
αναπληρωτή του τον Ανδρέα Νικολόπουλο, καθηγητή του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, επίσης.
5. Ευτυχία Φιλιππάκη, Γενική ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Αθανασία Κουτιβή, ∆ιευθύντρια
∆ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναμικού του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης.
Καθήκοντα Γραμματέα της ανωτέρω Επιτροπής ανατίθενται στην ∆ήμητρα
Παρασκευοπούλου, υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατηγορίας ΠΕ, με Α’
βαθμό, με αναπληρώτριά της την Ολυμπία Βέλτσου, υπάλληλο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, κατηγορίας ΠΕ, με Α’ βαθμό, επίσης. Καθήκοντα βοηθών του γραμματέα
αναθέτουμε στις υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου με Α’ βαθμό της ΠΕ
κατηγορίας, Βασιλική Τσιαντή και Αλεξάνδρα Ηλιοπούλου, με αναπληρώτριές τους
τις Ελένη Τσιμικλή και Μάρθα ∆ήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
F
Αριθμ. ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΜΕΕΠ/Γ2/Φ51-52-54/81397/2199
(6)
Καθορισμός τελών: α) φωτογράφησης- κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης σε
Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους, β) δημοσίευσης φωτογραφιών
αρχαιολογικού περιεχομένου για εμπορική εκμετάλλευση γ) ηλεκτρονικών εκδόσεων,
δ) χρήσης εικόνων στο ∆ιαδίκτυο και ε) εκδηλώσεων σε αρχαία θέατρα και άλλους
αρχαιολογικούς χώρους. στ) ∆ιαδικασία καταβολής τελών για εκμαγεία, αντίγραφα
και απεικονίσεις ακινήτων και κινητών μνημείων που ανήκουν στο ∆ημόσιο. ζ)
∆ιαδικασία καταβολής τελών για χρήση ακινήτων και κινητών μνημείων σε λογότυπο.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/28.6.2002) άρθρο 46, παρ. 4,7,8
«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγρ. 2 εδ. ε. και στ. του π.δ. 191/2003
«Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού» (Φ.Ε.Κ 146/Α/13.6.2003).
3. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Περί Κυβέρνησης και Κυβερνητικών Οργάνων
Οργάνων» (ΦΕΚ 137/Α/26.7.1985), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3242/2004(ΦΕΚ
102/Α/24.5.2004) και του π.δ. 63/2005/Α 98 «Κυβέρνηση – Κυβερνητικά Όργανα».
4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ.
743/Β/29.11.1990) «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών» σε
συνδυασμό με την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/11536/ 10.3.1992 (ΦΕΚ 210/Β/24.3.1992)
«Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων από τον Υπουργό Πολιτισμού και τους
Προϊσταμένους Υπηρεσιών του ιδίου Υπουργείου».
5. Την υπ’αριθμ. 133/24.3.2004 (ΦΕΚΒ/527/24.3.2004 -ΦΕΚ558/Β/2.4.2004)

υπουργική απόφαση «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό
Πολιτισμού Φάνη Πάλλη – Πετραλιά και στους Υφυπουργούς Γεώργιο Ορφανό και
Πέτρο Τατούλη».
6. Την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
987/Β/28.11.1991) και (ΦΕΚ 17/Β/16.1.1992) για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Υπουργού και δικαιώματος υπογραφής όπως συμπληρώθηκε από την υπουργική
απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/6630/4.2.1994 (ΦΕΚ104/Β/16.2.1994).
7. Την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20.1.2004 (ΦΕΚ180/Β/30.1.2004)
υπουργική απόφαση Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις
Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής
∆ιευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Γενικής ∆ιευθύνσεως
Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού.
8. Το ν. 736/1977 «Περί Οργανισμού του ΤΑΠ».
9. Το ν. 1064/1980 (Φ.Ε.Κ. 167/Α/22.7.1980) «Περί τηρητέας διαδικασίας δια την
παραγωγήν και πώλησιν υπό τρίτων πάσης φύσεως εκμαγείων, αντιγράφων,
απομιμημάτων κ.λ.π. αποτελούντος περιουσίαν των μουσείων και αρχαιολογικών
χώρων του κράτους και άλλων τινών διατάξεων».
10. Την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1-Α2/22647/1336/5.5.1998 (ΦΕΚ620/Β/19.6.1998)
υπουργική απόφαση «Περί αναπροσαρμογής τελών: κινηματογράφησηςβιντεοσκόπησης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους, δημοσίευσης
φωτογραφιών αρχαιολογικού περιεχομένου για εμπορική εκμετάλλευση και
εκδηλώσεων σε αρχαία θέατρα».
11. Την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΜΕΕΠ/Γ2/Φ56-Φ32/74198/1015/29.12.2003
(Φ.Ε.Κ. 1970/Β/31.12.2003) κοινή υπουργική απόφαση «Περί δικαιώματος εισόδου
σε μεμονωμένα Μνημεία, οργανωμένους Αρχαιολογικούς Χώρους, Ιστορικούς
Τόπους και Μουσεία που ανήκουν στο ∆ημόσιο».
12. Την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΜΕΕΠ/Γ2/Φ32-Φ56/9228/178/7.2.2005 (Φ.Ε.Κ.
226/Β/21.2.2005) κοινή υπουργική απόφαση «Περί αντικατάστασης κοινής
Υπουργικής Απόφασης, σχετικά με το δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα Μνημεία,
οργανωμένους Αρχαιολογικούς Χώρους, Ιστορικούς Τόπους και Μουσεία που
ανήκουν στο ∆ημόσιο».
13. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/25/4746/23.1.2004 (Φ.Ε.Κ.
88/Β/23.1.2004 υπουργική απόφαση «Περί πρόσβασης και χρήσης μνημείων,
αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων».
14. Την υπ’αριθμ. 14650/∆ΙΟΕ 85/2004 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 519/Β/17.3.2004).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον καθορισμό τελών υπέρ του ΤΑΠ α) φωτογράφησηςκινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς
Χώρους, β) δημοσίευσης φωτογραφιών αρχαιολογικού περιεχομένου γ)
ηλεκτρονικών εκδόσεων, δ) χρήσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου στο
∆ιαδίκτυο, ε) τελών από εκδηλώσεις σε αρχαία θέατρα και άλλους αρχαιολογικούς
χώρους.
Επίσης εγκρίνουμε την τήρηση διαδικασίας για την καταβολή τελών για εκμαγεία,
αντίγραφα και απεικονίσεις ακινήτων και κινητών μνημείων που ανήκουν στο
∆ημόσιο, καθώς και την τήρηση διαδικασιών για χρήση εικόνων αρχαιολογικού
περιεχομένου σε λογότυπο. Σύμφωνα με τα παρακάτω, η εφαρμογή τους θα αρχίσει
να ισχύει από την δημοσίευση της παρούσης. Η απόφαση έχει ως ακολούθως:
1.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣH
1.1.1. Η φωτογράφηση με απλή φορητή ερασιτεχνική μηχανή χωρίς φλάς στα
Μουσεία, στις επισκέψιμες Αρχαιολογικές Συλλογές και στους Αρχαιολογικούς
Χώρους επιτρέπεται δωρεάν, εφόσον οι φωτογραφίες δεν χρησιμοποιούνται για
επαγγελματικούς σκοπούς.
1.1.2. Η φωτογράφηση με απλή φορητή μηχανή με φλάς ή ενσωματωμένο φλάς και

η ολογραφική φωτογράφηση σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μνημεία, Μουσεία και
Αρχαιολογικές Συλλογές απαγορεύεται χωρίς άδεια.
1.1.3. Για φωτογράφηση με επαγγελματική μηχανή χωρίς παρεμβολή προσώπων
καταβάλλονται τέλη φωτογράφησης:
I. Αρχαιολογικοί Χώροι: 300€ ημερησίως για κάθε Αρχαιολογικό Χώρο.
II. Μουσεία και Αρχαιολογικές Συλλογές.
α. Χωρίς μετακίνηση αντικειμένων ή άνοιγμα προθηκών, χωρίς ρευματοληψία 20€
ανά αντικείμενο και με ρευματοληψία 25€ ανά αντικείμενο.
β. Με μετακίνηση αντικειμένων ή άνοιγμα προθηκών, χωρίς ρευματοληψία 70€ ανά
αντικείμενο και με ρευματοληψία 100€ ανά αντικείμενο.
III. Γενικές φωτογραφικές λήψεις μεμονωμένων Μνημείων σε Αρχαιολογικούς
Χώρους, καθώς και στον εσωτερικό χώρο ή στον αύλειο χώρο Αρχαιολογικών
Μουσείων και Αρχαιολογικών Συλλογών χωρίς εστιασμό σε μεμονωμένα αντικείμενα:
160 € ημερησίως.
1.1.4. Για φωτογράφηση με επαγγελματική μηχανή για εμπορικούς, διαφημιστικούς
σκοπούς με παρεμβολή προσώπων σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μνημεία και
Μουσεία καταβάλλονται τέλη φωτογράφησης 1000 € ημερησίως για κάθε
Αρχαιολογικό Χώρο ή Μνημείο. Τα τέλη μπορεί να προσαυξάνονται κατά περίπτωση
κατά την κρίση των Αρχαιολογικών Συμβουλίων εφόσον χορηγείται η απαιτούμενη
άδεια.
1.1.5. Για αεροφωτογράφηση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων καταβάλλονται
κατώτατα τέλη 600 € ημερησίως για κάθε μνημείο και 1000 € για κάθε αρχαιολογικό
χώρο.
1.1.6. Για υποβρύχιες φωτογραφήσεις αρχαιοτήτων καταβάλλονται κατώτατα τέλη
1200 € ημερησίως.
Τα ανωτέρω τέλη των παρ. 1.1.5 και 1.1.6 μπορεί να προσαυξάνονται κατά
περίπτωση κατά την κρίση των Αρχαιολογικών Συμβουλίων.
Οι ανωτέρω φωτογραφήσεις των παραγρ.1.1.5 και 1.1.6 πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις αρμόδιες
Εφορείες Αρχαιοτήτων ή τα Αρχαιολογικά Συμβούλια.
1.1.7. Για φωτογραφήσεις για έκδοση επιστημονικού οδηγού για Μουσεία, Συλλογές,
Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους από Πανεπιστημιακά και Αρχαιολογικά
Ιδρύματα καταβάλλεται εφάπαξ τέλος μετά από γνώμη του Συμβουλίου.
1. 2. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ
1.2.1. Η βιντεοσκόπηση σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους με
ερασιτεχνικές μηχανές τύπου VHS ½ ιντσών ή ψηφιακές, επιτρέπεται δωρεάν,
εφόσον οι βιντεοταινίες ή οι ψηφιακές εγγραφές δεν χρησιμοποιούνται για
επαγγελματικούς σκοπούς.
1.2.2. Η ολογραφική κινηματογράφηση-βιντεοσκόπηση στα Μουσεία και Επισκέψιμες
Αρχαιολογικές Συλλογές, στα Μνημεία και στους Αρχαιολογικούς Χώρους
απαγορεύεται.
1.2.3. Για ταινίες πολιτιστικού και ενημερωτικού περιεχομένου (documentaire) και για
ταινίες που προορίζονται για εκπαιδευτικά προγράμματα με ή χωρίς αφηγητή
καταβάλλονται τέλη:
Ι. Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία: 150 € ημερησίως για κάθε Χώρο ή Μνημείο.
ΙΙ. Μουσεία και Αρχαιολογικές Συλλογές: 100 € ημερησίως για κάθε Μουσείο ή
Αρχαιολογική Συλλογή.
Ειδικά για τους Αρχαιολογικούς Χώρους Ακροπόλεως Αθηνών, Ολυμπίας, ∆ελφών,
Επιδαύρου, ∆ήλου, Κορίνθου, Μυστρά, Μυκηνών, Κνωσού, Φαιστού καταβάλλονται
τέλη 250 € ημερησίως για κάθε χώρο. Ειδικά για τα Μουσεία Ακροπόλεως Αθηνών,
Εθνικό Αρχαιολογικό, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μ. Αθηνών, Κεραμεικού, Ολυμπίας
(Νέο), Μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων (Ολυμπία), ∆ελφών, Επιδαύρου, Μυκηνών,
Κορίνθου, Μυστρά, Αρχαιολογικό Μ. Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
(Θεσσαλονίκη), Βόλου, ∆ήλου, Ηρακλείου, καταβάλλονται τέλη 170 € για κάθε
μουσείο.

1.2.4. Για ταινίες στις οποίες συμμετέχουν πρόσωπα ακόμα και ένα (1) εφόσον ο
χώρος λειτουργεί ως σκηνικό και δεν αποτελεί το αντικείμενο της ταινίας
καταβάλλονται τέλη:
Ι. Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία: 1000 € ημερησίως για κάθε Αρχαιολογικό Χώρο
ή Μνημείο.
ΙΙ. Μουσεία και Αρχαιολογικές Συλλογές: 1000 € ημερησίως για κάθε Μουσείο ή
επισκέψιμη Αρχαιολογική Συλλογή.
Ειδικά για τους Αρχαιολογικούς Χώρους Ακροπόλεως Αθηνών, Κεραμεικού,
Ολυμπίας, ∆ελφών, Επιδαύρου, ∆ήλου, Κορίνθου, Μυστρά, Μυκηνών, Κνωσού,
Φαιστού καταβάλλονται τέλη 1300 € για κάθε χώρο και για τα Μουσεία Ακροπόλεως
Αθηνών, Εθνικό Αρχαιολογικό, Βυζαντινό και Χριστιανικό, Κεραμεικού,, Ολυμπίας
(Νέο), Μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων (Ολυμπία), ∆ελφών, Επιδαύρου, Μυκηνών,
Κορίνθου, Μυστρά, Αρχαιολογικό Μ. Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
(Θεσσαλονίκη), Βόλου, ∆ήλου και Ηρακλείου καταβάλλονται τέλη 1300 € για κάθε
Μουσείο.
Σε περίπτωση που σε καμία από τις λήψεις που πραγματοποιούνται σε
συγκεκριμένο Χώρο, Μνημείο, Μουσείο ή Αρχαιολογική Συλλογή δεν
περιλαμβάνονται πρόσωπα τα τέλη καταβάλλονται μειωμένα κατά 25%.
1.2.5. Για κινηματογραφικές λήψεις/ βιντεοσκοπήσεις για διαφημιστικούς σκοπούς με
ή χωρίς παρεμβολή προσώπων σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μνημεία καταβάλλονται
τέλη 4000 € ημερησίως για κάθε Χώρο ή Μνημείο.
1.2.6. Για αεροκινηματογράφηση-βιντεοσκόπηση Αρχαιολογικών Χώρων και
Μνημείων καταβάλλονται κατώτατα τέλη 1000 € ημερησίως.
1.2.7. Για υποβρύχια κινηματογράφηση-βιντεοσκόπηση αρχαιοτήτων καταβάλλονται
κατώτατα τέλη 1200 € ημερησίως.
Οι ανωτέρω κινηματογραφήσεις-βιντεοσκοπήσεις των παραγρ.1.2.6.και 1.2.7.
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων ή τα Αρχαιολογικά Συμβούλια κατά
περίπτωση.
Τα κείμενα εκφωνούμενα ή περιγράφοντα την σκηνοθεσία που συνοδεύουν τις
ταινίες όλων των ανωτέρω κατηγοριών, κατατίθενται για έλεγχο και έγκριση στην
αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων ή Μουσείο πριν την έκδοση της άδειας. Η άδεια
χορηγείται από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων ή Μουσείο ή μετά από
γνωμοδότηση Τοπικού ή Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου κατά περίπτωση. Τα
τέλη για τις ταινίες όλων των ανωτέρω κατηγοριών μπορεί να προσαυξάνονται κατά
περίπτωση κατά την κρίση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου ανάλογα με τον
αριθμό των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων, στους οποίους θα γίνουν λήψεις ή
τη διάρκεια των λήψεων, την παρεμβολή προσώπων καθώς επίσης και αν πρόκειται
για ταινίες ευρείας εμπορικής εκμετάλλευσης.
Προσαύξηση των τελών μπορεί να επιβληθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συμβούλιο και στις διαφημιστικές ταινίες, εφόσον χορηγείται η απαιτούμενη άδεια.
1.3. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ
1.3.1. Από την καταβολή των τελών φωτογράφησης απαλλάσσονται:
α. Οι φωτογραφήσεις των ανασκαφών και των ευρημάτων τους, όταν γίνονται από
τους ανασκαφείς και τα χρηματοδοτούντα ιδρύματα ή από επιστήμονες για μελέτη και
επιστημονική δημοσίευση (α.ν. 1947/1939 άρθρο 13. παρ.5 και 3028/02 άρθρο 46).
β. Οι φωτογραφήσεις από Έλληνες ή αλλοδαπούς επιστήμονες που εξυπηρετούν
καθαρά επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως την τεκμηρίωση
πρωτοτύπων αρχαιολογικών εργασιών.
1.3.2. Από την καταβολή των τελών κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης
απαλλάσσονται:
α. Η κινηματογραφική τεκμηρίωση ανασκαφών, αναστηλώσεων και λοιπών
αρχαιολογικών εργασιών, όταν γίνονται, από τους ανασκαφείς ή από τα
χρηματοδοτούντα ιδρύματα ή από επιστήμονες για μελέτη και επιστημονική
δημοσίευση (α.ν. 1947/1939 άρθρο 13. παρ.5 και 3028/2002 άρθρο 46).)

β. Οι πάσης φύσεως κινηματογραφικές παραγωγές του ΥΠ.ΠΟ.
γ. οι ταινίες της παραγρ. 1.2.3. (documantaire) παραγωγής της Ελληνικής κρατικής
Τηλεόρασης ή άλλου δημόσιου φορέα και οι εξωτερικοί συνεργάτες τους παραγωγοί,
εφόσον υπάρχει ανάθεση έργου από τον φορέα, καθώς και οι ταινίες της παραγρ.
1.2.3. (documantaire) παραγωγής της κρατικής Τηλεόρασης των κρατών – μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ. Κινηματογραφήσεις-βιντεοσκοπήσεις της παραγρ. 1.2.3. (documantaire)
πραγματοποιούμενες από ∆ιεθνείς Οργανισμούς και κρατικούς φορείς της
αλλοδαπής, εφόσον η ταινία προβάλλει την Ελλάδα στο εξωτερικό.
ε. Οι ταινίες παραγωγής ή συμπαραγωγής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου
απαλλάσσονται κατά 50% των τελών.
1.4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.
Για την πραγματοποίηση επαγγελματικών φωτογραφήσεων, κινηματογραφήσεων και
βιντεοσκοπήσεων σε Μουσεία, Αρχαιολογικές Συλλογές, Μνημεία και
Αρχαιολογικούς Χώρους, καθώς επίσης και για τις φωτογραφήσεις,
κινηματογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις από τον αέρα ή υποβρυχίως προηγείται η
έκδοση της σχετικής άδειας από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, τα Μουσεία ή
τα Αρχαιολογικά Συμβούλια κατά περίπτωση, καθώς και η καταβολή των υπέρ του
Τ.Α.Π. τελών. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης από
τους ενδιαφερόμενους στα ειδικά έντυπα της Υπηρεσίας και την υποβολή του
κειμένου- σεναρίου.
2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ, SLIDES, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ.
2.1. ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΙΤΛΩΝ:
α. Βιβλία και έντυπα ευρείας κυκλοφορίας, όπως ενδεικτικά: εγκυκλοπαίδειες, λεξικά,
αρχαιολογικοί-τουριστικοί οδηγοί, ιστορικά και αρχαιολογικά βιβλία, βιβλία τέχνης,
εκπαιδευτικά-αρχαιολογικά βιβλία και περιοδικά κ.λ.π.
100 € κατά φωτογραφία ή slide -διαφάνεια
β. Slide - 35χιλ διαφάνεια. για προβολή, εκπαιδευτικές ταινίες, οπτικοακουστικά
τηλεοπτικά προγράμματα ενημερωτικού χαρακτήρα κ.λ.π.
70 € κατά φωτογραφία, slide ή διαφάνεια
γ. Κάρτες πολύπτυχα, αφίσες, ημερολόγια, φωτογραφικά λευκώματα, εξώφυλλα
βιβλίων και δίσκων, ολοσέλιδες ένθετες φωτογραφίες σε βιβλία κ.λ.π.
200 € κατά φωτογραφία ή slide (διαφάνεια)
δ. Χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς, όπως ενδεικτικά:
φίρμες, ετικέτες, στάμπες σε υφάσματα διαφημίσεις σε Μ.Μ.Ε. κ.λ.π.
3200 € κατά φωτογραφία ή slide (διαφάνεια)
2.1.1. Τα ανωτέρω τέλη των παραγρ. α) έως δ) κατά φωτογραφία ή slide (διαφάνεια)
κ.λ.π. καλύπτουν δικαιώματα για τη συγκεκριμένη χρήση, για την οποία υποβάλλεται
αίτηση στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων ή Μουσείο για τη χορήγηση της σχετικής
άδειας.
Για κάθε νέα χρήση της ίδιας φωτογραφίας ή slide ή διαφάνειας υποβάλλεται νέα
αίτηση για τη χορήγηση της σχετικής άδειας και καταβάλλονται τα ανάλογα κατά
περίπτωση τέλη υπέρ του ΤΑΠ.
Ειδικότερα η ψηφιοποίηση φωτογραφιών ή slides διαφανειών κ.λ.π. υλικού φορέα
εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς προηγούμενη
άδεια απαγορεύεται.
2.1.2. Τα οριζόμενα στην παραγρ. 2.1. α) τέλη καλύπτουν μία (1) εκδοτική χρήση και
δικαιώματα διάθεσης της έκδοσης σε μία (1) γλώσσα στη χώρα έκδοσής της.
Εφόσον η ίδια έκδοση κυκλοφορεί στη χώρα έκδοσής της σε περισσότερες από μια
(1) γλώσσες, τα τέλη δημοσίευσης κατά φωτογραφία ή slide (διαφάνεια)

προσαυξάνονται κατά 20% για κάθε επιπλέον γλώσσα.
Για τη διάθεση της έκδοσης σε χώρες πέραν της χώρας έκδοσής της, τα τέλη κατά
φωτογραφία ή slide (διαφάνεια) προσαυξάνονται ως εξής:
- σε δύο (2) έως δέκα (10) χώρες:
α. στη ίδια γλώσσα προσαύξηση 50%
β. σε περισσότερες από μία (1) γλώσσες προσαύξηση 100%
- σε έντεκα (11) και άνω χώρες:
α. στη ίδια γλώσσα προσαύξηση 300%
β. σε περισσότερες από μία (1) γλώσσες προσαύξηση 500%
Για κάθε επανέκδοση του ίδιου βιβλίου καταβάλλονται νέα τέλη δημοσίευσης που
ορίζονται στο 50% των τελών που ισχύουν τον χρόνο της επανέκδοσης.
2.1.3. Τα οριζόμενα στις παραγ. 2.1. β) έως 2.1. δ) τέλη κατά φωτογραφία ή slide
(διαφάνεια) καλύπτουν δικαιώματα χρήσης για δύο (2) χρόνια.
Για ανανέωση της ίδιας χρήσης καταβάλλονται νέα τέλη που ορίζονται στο 50 % των
αντιστοίχων τελών που ισχύουν κατά τον χρόνο της νέας χρήσης.
2.1.4. Τα ανωτέρω τέλη δημοσίευσης φωτογραφιών, slides διαφανειών κ.λπ. υλικού
φορέα εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου της παρ. 2.1. καταβάλλονται για τη
χρήση φωτογραφικού υλικού αρχείων εντός και εκτός Ελλάδας, εφόσον απεικονίζουν
αντικείμενα Ελληνικών Αρχαιολογικών Μουσείων και επισκέψιμων Αρχαιολογικών
Συλλογών, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους της Ελλάδας.
2.1.5. Για την δημοσίευση φωτογραφιών, slides (διαφανειών) κ.λ.π. υλικού φορέα
εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου (αντικείμενα Ελληνικών Αρχ/κών Μουσείων και
Αρχαιολογικών Συλλογών, Μνημεία και Αρχαιολογικοί Χώροι της Ελλάδας) είναι
απαραίτητη η γνωστοποίηση της προέλευσης των αρχαίων, η οποία δηλώνεται ως
εξής:
- με τον τίτλο του Μουσείου ή της Αρχαιολογικής Συλλογής (για τα εκθέματα) ή της
αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων (για Μνημεία/ Αρχαιολογικούς Χώρους)
- με τον τίτλο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ που
δηλώνει την Υπηρεσία που διατηρεί το COPYRIGHT και εισπράττει τα τέλη
δημοσίευσης.
2.1.6. Ως αρχαιολογικά θέματα που υπόκεινται σε τέλη δημοσίευσης νοούνται
εκθέματα Αρχαιολογικών Μουσείων και επισκέψιμων Αρχαιολογικών Συλλογών που
υπάγονται στην ∆ιεύθυνση Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων,
Αρχαιολογικοί Χώροι, Αρχαία και Βυζαντινά Μνημεία που υπάγονται στις ∆ιευθύνσεις
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και Βυζαντινών/ Μεταβυζαντινών
Αρχαιοτήτων, και γενικά κινητά και ακίνητα μνημεία που προστατεύονται από την
ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.
2.1.7. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ
Από την καταβολή τελών υπέρ του ΤΑΠ της παραγρ. 2.1. απαλλάσσονται:
α. Εκδόσεις των Ελληνικών Κρατικών φορέων όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης και
των αντίστοιχων Κρατικών φορέων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
εξυπηρετούν αποκλειστικά διδακτικούς- εκπαιδευτικούς σκοπούς.
β. Επιστημονικά έργα Ελλήνων ή αλλοδαπών επιστημόνων και εκδόσεις περιοδικές
και μη επιστημονικών ιδρυμάτων της Ελλάδας ή της αλλοδαπής πού κυκλοφορούν
σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων (μέχρι 3.000 αντίτυπα) με προέχοντα σκοπό την
κυκλοφορία τους σε ειδικούς επιστήμονες προκειμένου να διευκολυνθεί η
επιστημονική έρευνα.
γ. Οι διαφάνειες που χρησιμοποιούνται σε εκπαιδευτικά προγράμματα που
προβάλλουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά της Ελληνικής Κρατικής
Τηλεόρασης ή των Κρατικών Τηλεοράσεων Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η παραγωγή τους.
2.2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ)
Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την δημοσίευση
φωτογραφιών, slides διαφανειών κ.λ.π. υλικού φορέα εικόνων αρχαιολογικού
περιεχομένου (οπτικό περιεχόμενο) σε Ηλεκτρονικές Εκδόσεις οποιασδήποτε

μορφής (όπως ενδεικτικά: CD-ROM, CD-VIDEO, CD-I, PHOTO-CD, DVD κ.λ.π.) με
προέχοντα σκοπό την διάδοση πληροφοριών ευρέως αρχαιογνωστικού πολιτιστικού
περιεχομένου (όπως ενδεικτικά: αρχαιολογικές-ιστορικές εκδόσεις, εκδόσεις τέχνης,
εκδόσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, αρχαιολογικοί-τουριστικοί οδηγοί, τουριστικές
επιχειρηματικές εκδόσεις, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, παιχνίδια, λευκώματα κ.λ.π.)
απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού κατόπιν γνωμοδοτήσεως του
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
2.2.1. Τα τέλη δημοσίευσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονικούς
τίτλους (τέλη ηλεκτρονικού τίτλου) καθορίζονται κατά χώρα/χώρες έκδοσης,
χώρα/χώρες διάθεσης, αριθμό αντιτύπων και αριθμό εικόνων ως εξής:
Α΄. Χώρες Έκδοσης Ηλεκτρονικού τίτλου:
Ι. Έκδοση σε μία (1) χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός Ελλάδας)
α. Για αριθμό αντιτύπων 1 έως 3000
- οπτικό περιεχόμενο: οι πρώτες 1-100 εικόνες: 70 € κάθε εικόνα
- οπτικό περιεχόμενο:οι επόμενες 101-500 εικόνες: 60 € κάθε εικόνα
- οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες 501-1000 εικόνες: 50 € κάθε εικόνα
- οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες 1001-2000 εικόνες: 40 € κάθε εικόνα
- οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες 2001-3000 εικόνες: 30 € κάθε εικόνα
β. Για αριθμό αντιτύπων 3001 έως 6000
- οπτικό περιεχόμενο: οι πρώτες 1-100 εικόνες: 100 € κάθε εικόνα
- οπτικό περιεχόμενο:οι επόμενες 101-500 εικόνες: 90 € κάθε εικόνα
- οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες 501-1000 εικόνες: 85 € κάθε εικόνα
- οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες 1001-2000 εικόνες: 75 € κάθε εικόνα
- οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες 2001-3000 εικόνες: 65 € κάθε εικόνα
γ. Για αριθμό αντιτύπων 6001 και άνω:
- οπτικό περιεχόμενο: οι πρώτες 1-100 εικόνες: 160 € κάθε εικόνα
- οπτικό περιεχόμενο:οι επόμενες 101-500 εικόνες: 150 € κάθε εικόνα
- οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες 501-1000 εικόνες: 140 € κάθε εικόνα
- οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες 1001-2000 εικόνες: 130 € κάθε εικόνα
- οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες 2001-3000 εικόνες: 110 € κάθε εικόνα
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
- Τα ανωτέρω τέλη Ηλεκτρονικού τίτλου κατά εικόνα καλύπτουν την μεμονωμένη
απεικόνιση ενός (1) αντικειμένου Μουσείου ή Συλλογής ή ενός (1) Μνημείου ή Χώρου
σε στατική μορφή.
- Για τις στατικές απεικονίσεις συνόλων αντικειμένων Μουσείων, Συλλογών,
Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων (γενικές λήψεις) τα τέλη κατά εικόνα
τριπλασιάζονται.
- Εφόσον το οπτικό περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού τίτλου προέρχεται από
βιντεοσκοπημένες ή κινηματογραφημένες λήψεις σε Μουσεία, Συλλογές, Μνημεία και
Αρχαιολογικούς Χώρους σε τμήμα ή στο σύνολό του τα τέλη καθορίζονται ως εξής:
α. Για αριθμό αντιτύπων 1 έως 3000
- οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 15΄: 3000 €
- οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 30΄: 4000 €
- οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 45΄: 5000 €
- οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 60΄: 6000 €
- οπτικό περιεχόμενο διάρκειας άνω των 60΄: 12000 €
β. Για αριθμό αντιτύπων 3001 έως 6000
- οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 15΄: 4000 €
- οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 30΄: 5000 €
- οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 45΄: 6000 €
- οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 60΄: 7000 €
- οπτικό περιεχόμενο διάρκειας άνω των 60΄: 14000 €
γ. Για αριθμό αντιτύπων 6001 και άνω:
- οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 15΄: 4000 €
- οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 30΄: 5000 €

- οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 45΄: 6000 €
- οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 60΄: 7500 €
- οπτικό περιεχόμενο διάρκειας άνω των 60΄: 14500 €
ΙΙ. Για την Ελλάδα και μόνον για τις ελληνικές παραγωγές ισχύουν οι ανωτέρω τιμές
μειωμένες κατά 30% προκειμένου να ενθαρρυνθεί η εφαρμογή και η ανάπτυξη της
σύγχρονης τεχνολογίας στην ευρεία διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, καθώς και η
εγχώρια παραγωγή ηλεκτρονικών προϊόντων με ευρύ αρχαιογνωστικό περιεχόμενο.
ΙΙΙ. Λοιπές χώρες (πλην των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ορίζεται το διπλάσιο
των ανωτέρω τελών.
Συμπαραγωγές:
α. Έκδοση Ηλεκτρονικού τίτλου στην Ελλάδα με συμπαραγωγή Ελλήνων και
Ευρωπαίων: Ισχύουν οι ανωτέρω τιμές μειωμένες κατά 20% .
β. Έκδοση Ηλεκτρονικού τίτλου στην Ελλάδα με συμπαραγωγή Ελλήνων και άλλων
πλην Ευρωπαίων: Ισχύουν οι ανωτέρω τιμές μειωμένες κατά 10% .
Β΄. Γλώσσες Έκδοσης Ηλεκτρονικού Τίτλου
Τα ανωτέρω τέλη καλύπτουν την Έκδοση του Ηλεκτρονικού τίτλου σε μία (1)
γλώσσα, στην χώρα Έκδοσής του.
Εφόσον ο ηλεκτρονικός τίτλος εκδίδεται σε μία (1) χώρα και σε περισσότερες από μία
(1) γλώσσες τα τέλη κατά εικόνα προσαυξάνονται κατά 20% για κάθε επιπλέον
γλώσσα.
Γ΄. Χώρες διάθεσης του Ηλεκτρονικού Τίτλου
Για τη διάθεση του Ηλεκτρονικού τίτλου σε χώρες πέραν της χώρας έκδοσης τα τέλη
κατά εικόνα προσαυξάνονται ως εξής:
σε δύο(2) έως δέκα (10) χώρες
α. στην ίδια γλώσσα: προσαύξηση 50%
β. σε περισσότερες από μία (1) γλώσσες: προσαύξηση 100%
σε έντεκα (11) και άνω χώρες:
α. στην ίδια γλώσσα: προσαύξηση 300%
β. σε περισσότερες από μία (1) γλώσσες: προσαύξηση 500%
2.2.2. ∆ιάρκεια ισχύος τελών.
Τα ως άνω καθοριζόμενα τέλη Ηλεκτρονικού Τίτλου ισχύουν για δύο (2) έτη.
Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος τα τέλη
αναπροσαρμόζονται.
2.2.3. Εκδοτική χρήση.
Τα τέλη Ηλεκτρονικού Τίτλου καλύπτουν μόνο την πρώτη έκδοση και μόνον τον
αριθμό αντιτύπων που δηλώνεται. Κάθε επανέκδοση νοείται ως νέα έκδοση. Τα τέλη
καθορίζονται μειωμένα κατά 50% επί των τελών που ισχύουν τον χρόνο της
επανέκδοσης.
2.2.4. Εκπαιδευτικοί-∆ιδακτικοί Ηλεκτρονικοί Τίτλοι:
Απαλλαγή τέλους Ηλεκτρονικού Τίτλου.
Από την καταβολή του τέλους Ηλεκτρονικού Τίτλου απαλλάσσονται Ηλεκτρονικοί
τίτλοι που εκδίδονται στην Ελλάδα από ελληνικούς κρατικούς φορείς όλων των
βαθμίδων εκπαίδευσης, εξυπηρετούν αποκλειστικά διδακτικούς-εκπαιδευτικούς
σκοπούς και διατίθενται δωρεάν.
Το αυτό ισχύει για τους αντίστοιχους φορείς κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για ηλεκτρονικούς τίτλους που εκδίδονται στις χώρες της Ε.Ε.
2.2.5. Ερευνητική χρήση.
Για την χρήση εικόνων σε ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται από
εποπτευόμενα κρατικά Ιδρύματα απαιτείται η σχετική έγκριση του Κεντρικού
Αρχαιολογικού Συμβουλίου έναντι της καταβολής υπέρ το ΤΑΠ από την οποία
καταβολή είναι δυνατή η απαλλαγή με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
2.2.6. Έκδοση άδειας δημοσίευσης και καταβολής των υπέρ του ΤΑΠ τελών
Ηλεκτρονικού Τίτλου.
α. Για την κυκλοφορία Ηλεκτρονικού τίτλου με αρχαιολογικό οπτικό περιεχόμενο
απαιτείται 1) η χορήγηση άδειας δημοσίευσης των εικόνων αρχαίων από τον

Υπουργό Πολιτισμού κατόπιν γνωμοδοτήσεως Συμβουλίου αφού οι αρμόδιες
∆ιευθύνσεις Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ ελέγξουν τα κείμενα του τίτλου, καθώς και 2) η
καταβολή των υπέρ του ΤΑΠ τελών.
β. Η έκδοση της άδειας δημοσίευσης είναι ονομαστική και ισχύει αποκλειστικά και
μόνο για το συγκεκριμένο τίτλο, τον αριθμό των αντιτύπων και τη διάθεση στη χώρα /
χώρες και στις γλώσσες που δηλώνεται.
γ. Ταυτόχρονα με την έκδοση του Ηλεκτρονικού τίτλου και πριν από την κυκλοφορία
του, είναι υποχρεωτική η κατάθεση ενός (1) αντιτύπου στο ΤΑΠ. και στην
εμπλεκόμενη /ες Εφορεία /Εφορείες Αρχαιοτήτων καθώς και στη ∆ιεύθυνση
Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων μαζί με ένα αντίγραφο της
σχετικής αδείας δημοσίευσης του οπτικού περιεχομένου που έχει εκδοθεί από την
αρμόδια ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.
Σε περίπτωση εντοπισμού κυκλοφορίας Ηλεκτρονικού Τίτλου χωρίς την εφαρμογή
της διάταξης αυτής, το ΥΠΠΟ και το ΤΑΠ επιφυλάσσονται να κινήσουν τις νόμιμες
διαδικασίες για την απαίτηση των δικαιωμάτων τους.
δ. Ο δανεισμός (ή η διάθεση) σε τρίτους του συνόλου ή μέρους του οπτικού
περιεχομένου Ηλεκτρονικού Τίτλου, για τον οποίο έχει εκδοθεί σχετική άδεια χρήσης
στον συγκεκριμένο Ηλεκτρονικό τίτλο, απαιτεί την προηγούμενη έγκριση του
Υπουργού Πολιτισμού κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου καθώς και την
καταβολή των σχετικών τελών στο ΤΑΠ για τη νέα χρήση.
2.2.7. Γενικές Ρυθμίσεις
α. Τα ως άνω καθοριζόμενα τέλη εφαρμόζονται μόνο για τους Ηλεκτρονικούς τίτλους
περιορισμένης καταναλωτικής διαθεσιμότητας (εκτός διευρυμένης επικοινωνίας και
δικτύωσης), δηλαδή για Εκδόσεις μιας πηγής και Υπηρεσίες Πληροφόρησης εκτός
επικοινωνιακής δικτύωσης.
β. Για τη διάθεση και χρήση οποιασδήποτε φύσης υλικού φορέα εικόνων
αρχαιολογικού περιεχομένου σε προηγμένες τεχνολογικές πλατφόρμες ανάπτυξης
για την τηλεργασία και την ανταλλαγή τηλεπληροφορίας ή/και μέσα πολλαπλών
χρηστών, όπως:
- Τηλεπικοινωνίες ευρείας Ζώνης
- Προηγμένοι ∆ίαυλοι Μεταβίβασης
- Ψηφιακά ∆ίκτυα Ολοκληρωμένων Πληροφοριών και τηλεπληροφορικής
- Ευρυζωνική δορυφορική και άλλη μετάδοση Προηγμένων ∆ιεπαφών
- Επεξεργασία καλωδιακού κειμένου και εικόνας.
- Για άλλα μέσα προηγμένης τεχνολογίας που δεν κατονομάζονται ανωτέρω
απαιτείται ειδική έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και καταβολή
αναλόγου τέλους υπέρ του ΤΑΠ, που καθορίζεται κατά περίπτωση, εφόσον δοθεί
σχετική έγκριση.
γ. Οπτικό περιεχόμενο Ηλεκτρονικού Τίτλου, για το οποίο έχει εγκριθεί απαλλαγή
τέλους, απαγορεύεται να διατεθεί για εμπορικούς σκοπούς είτε στο σύνολό του είτε
τμηματικά.
δ. Απαγορεύεται να δημοσιευθούν κυκλοφορήσουν για εμπορική εκμετάλλευση τα
παράγωγα έντυπα προϊόντα (τεχνολογία εκτύπωσης) του συνόλου ή τμήματος του
ηλεκτρονικού προϊόντος και του τίτλου κατ’ επέκταση.
ε. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση ολοκλήρου ή μέρους του οπτικού
περιεχομένου Ηλεκτρονικού τίτλου σε άλλα θέματα παράγωγα, από τα οποία θα
προκύψουν νέοι τίτλοι.
στ. Η αναπαραγωγή εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου (αντικείμενα Ελληνικών
Μουσείων και Συλλογών, Μνημεία και Αρχαιολογικοί χώροι του Κράτους) από βιβλία
και έντυπες εκδόσεις τρίτων για τη δημιουργία οπτικού περιεχομένου Ηλεκτρονικού
τίτλου, στο σύνολό του ή σε τμήμα αυτού απαιτεί:
1. Την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού κατόπιν γνωμοδοτήσεως του
Συμβουλίου για την άδεια δημοσίευσης των εικόνων των αρχαίων στον συγκεκριμένο
τίτλο, και
2. Την καταβολή των υπέρ του ΤΑΠ τελών.

ζ. Οι ως άνω όροι ισχύουν και για τη χρήση σε Ηλεκτρονικό Τίτλο αρχαιολογικού
φωτογραφικού υλικού τρίτων, ήτοι: χρήση φωτογραφικών αρχείων εντός και εκτός
της Ελλάδας, τα οποία περιλαμβάνουν φωτογραφίες, slides, διαφάνειες κ.λ.π.
αντικειμένων Ελληνικών Αρχαιολογικών Μουσείων και επισκέψιμων Αρχαιολογικών
Συλλογών, Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Κράτους.
2.2.8. Εκδόσεις Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων.
Η ψηφιοποίηση και αναπαραγωγή καθώς και η κάθε μορφής χρήση του λεκτικού
περιεχομένου όλων ανεξαιρέτως των εκδόσεων του Τ.Α.Π., απαιτούν την
προηγούμενη σχετική άδεια του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Τ.Α.Π., το οποίο και
καθορίζει το καταβλητέο τέλος Ηλεκτρονικού τίτλου.Η καταβολή τέλους εξετάζεται
από το ∆.Σ. του ΤΑΠ κατά περίπτωση.
2.2.9. Γνωστοποίηση Προέλευσης.
Ο Ηλεκτρονικός τίτλος περιέχει απαραιτήτως τη γνωστοποίηση προέλευσης των
αρχαίων, που αποτελούν το οπτικό περιεχόμενό του.
Η γνωστοποίηση αυτή δηλώνεται:
α. Με τον τίτλο του Μουσείου/ της Αρχαιολογικής Συλλογής (εφόσον πρόκειται για
αντικείμενο ) ή της Εφορείας Αρχαιοτήτων (εφόσον πρόκειται για μνημείο ή χώρο).
β. Με τον τίτλο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.
Ο τίτλος του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων δηλώνει την Υπηρεσία του Υπουργείου
Πολιτισμού που εισπράττει το τέλος Ηλεκτρονικού τίτλου . Ως αρχαιολογικά θέματα
που υπόκεινται σε τέλη δημοσίευσης Ηλεκτρονικού τίτλου νοούνται εκθέματα
Μουσείων που υπάγονται στην ∆ιεύθυνση Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων, Αρχαιολογικοί Χώροι, Αρχαία και Βυζαντινά Μνημεία που υπάγονται
στις ∆ιευθύνσεις Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων/ Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, και γενικά μνημεία κινητά ή ακίνητα που
προστατεύονται από την νομοθεσία. περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής
κληρονομιάς.
2.2.10. Γνωστοποίηση Copyright.
Ο Ηλεκτρονικός Τίτλος περιέχει απαραιτήτως τη γνωστοποίηση του Copyright του
Υπουργείου Πολιτισμού επί των αρχαίων; που αποτελούν το οπτικό περιεχόμενό του
και το οποίο ουδέποτε εκχωρείται.
Η γνωστοποίηση αυτή δηλώνεται ως εξής: COPYRIGHT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
3. ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Η/ΚΑΙ
ΕΝ∆Ο∆ΙΚΤΥΟ
Στο πλαίσιο της χρήσης νέων τεχνολογιών στον τομέα της προβολής και διάδοσης
της πολιτιστικής κληρονομιάς, το ΥΠ.ΠΟ. θεωρεί απαραίτητο τον προσδιορισμό της
διαδικασίας και του κόστους για τη χορήγηση άδειας χρήσης εικόνων αρχαιολογικού
περιεχομένου στο ∆ιαδίκτυο, ή και στο Ενδοδίκτυο φορέων, καθώς το Ελληνικό
∆ημόσιο (ΥΠ.ΠΟ) αποτελεί τον αποκλειστικό δικαιούχο των πνευματικών
δικαιωμάτων επί του περιεχομένου αυτών των εικόνων. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα
πρέπει να μεριμνούν για την εξασφάλιση τυχόν συμπληρωματικών αδειών κατά
περίπτωση, π.χ. άδεια φωτογράφησης ή κινηματογράφησης κινητών ή ακίνητων
αρχαίων, άδεια χρήσης εικόνων από λήψεις φωτογράφων που διατηρούν τα
πνευματικά δικαιώματα για τις συγκεκριμένες λήψεις κ.λ.π.
3.1. Τα τέλη χρήσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου στο ∆ιαδίκτυο ή και στο
Ενδοδίκτυο καθορίζονται από την κατηγορία χρηστών-φυσιογνωμία του αιτήματος,
από τον αριθμό των εικόνων, τον τύπο των χρήσεων τη διάρκεια χρήσης τους, από
τη γλώσσα/γλώσσες που θα δημοσιεύονται και από τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
3.1.1. Για χρήση εικόνων από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και από ιδιωτικά
εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων ή ερευνητικά ιδρύματα όπου ο
χαρακτήρας της ιστοσελίδας θα είναι ενημερωτικός, εκπαιδευτικός, ερευνητικός ή
πολιτιστικός καταβάλλονται τέλη:
Ι. Χρήση εικόνων στο ∆ιαδίκτυο:
Για έναν(1) μήνα: 20€ κάθε εικόνα
Για έξι(6) μήνες: 60€ κάθε εικόνα

Για ένα(1) έτος: 80€ κάθε εικόνα
Για δύο(2) έτη: 100€ κάθε εικόνα
ΙΙ. Χρήση εικόνων στο Ενδοδίκτυο:
Για 1-50 φωτογραφίες: ετήσια συνδρομή 80€
Για 51-500 φωτογραφίες: ετήσια συνδρομή 180€
Για 501-1500 φωτογραφίες: ετήσια συνδρομή 330€
Για 1501 και άνω φωτογραφίες: ετήσια συνδρομή 350€
3.1.2. Για χρήση εικόνων από εκδοτικούς οργανισμούς ή άλλους φορείς με
εμπορεύσιμο εκδοτικό έργο (π.χ. Πανεπιστημιακές εκδόσεις), από Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και από ιδιώτες όπου ο χαρακτήρας της ιστοσελίδας θα είναι
ενημερωτικός, εμπορικός ή πειραματικός καταβάλλονται τέλη:
Τιμολόγηση χρήσης στο ∆ιαδίκτυο:
Για ένα(1) μήνα: 130 € κάθε εικόνα
Για έξι(6) μήνες: 180 € κάθε εικόνα
Για ένα(1) έτος: 280 € κάθε εικόνα
Για δύο(2) έτη: 480 € κάθε εικόνα
3.1.3. Για χρήση εικόνων από τουριστικά γραφεία ή εταιρείες τουριστικών
ιστοσελίδων και πυλών τουριστικής πληροφόρησης, από τράπεζες εικόνων και από
διαφημιστικές εταιρείες ή άλλους οργανισμούς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) στο
πλαίσιο του διαφημιστικού τους προγράμματος όπου ο χαρακτήρας της ιστοσελίδας
θα είναι εμπορικός ή διαφημιστικός καταβάλλονται τέλη:
Τιμολόγηση χρήσης στο ∆ιαδίκτυο: Για έναν(1) μήνα: 750 € κάθε εικόνα
Για έξι(6) μήνες: 1150 € κάθε εικόνα
Για ένα(1) έτος: 1550 € κάθε εικόνα
Για δύο(2) έτη: 2150 € κάθε εικόνα
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
-Τα ανωτέρω τέλη χρήσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου στο ∆ιαδίκτυο
καλύπτουν τη δημοσίευσή τους σε μια(1) γλώσσα και μόνο για εικόνες χαμηλής
ευκρίνειας (72 dpi). Οι τιμές προσαυξάνονται κατά 50% για κάθε επιπλέον γλώσσα,
για κάθε εικόνα.
-Για τη χρήση μη στατικών εικόνων ( δισδιάστατες, τρισδιάστατες απεικονίσεις)
καθώς και εικόνων υψηλότερης ευκρίνειας (άνω των 72 dpi και κάτω των 300dpi)
προβλέπεται επιβάρυνση 60% για κάθε εικόνα.
3.2. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ
3.2.1. Από την καταβολή των τελών άδειας χρήσης εικόνων αρχαιολογικού
περιεχομένου στο ∆ιαδίκτυο απαλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν.
3028/2002 το ∆ημόσιο, το Τ.Α.Π. και ο Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού
Α.Ε. υπό την προϋπόθεση ότι θα τους χορηγηθεί η άδεια του ΥΠΠΟ.
3.3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
3.3.1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο στην
αρμόδια ∆ιεύθυνση του ΥΠ.ΠΟ (∆ιεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων, Τμήμα μη ∆ημοσίων Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών,
Αρχαιοπωλείων και ∆ίωξης Αρχαιοκαπηλίας) ή στις αρμόδιες κατά περίπτωση
Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. (Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων και Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων).
3.3.2. Η άδεια χορηγείται από τον Υπουργό Πολιτισμού κατόπιν γνωμοδοτήσεως του
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Το ΚΑΣ θα εξετάζει και περιπτώσεις που
απαιτούν ειδικές ρυθμίσεις μη προβλεπόμενες στην παρούσα Απόφαση.
3.3.3. Οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής στοιχεία:
- Σύντομη αλλά περιεκτική περιγραφή του φορέα ή ιδιώτη που υποβάλλει το αίτημα.
- Περιγραφή του προγράμματος για το οποίο ζητείται η χρήση εικόνας (σκοπός,
στόχοι, δομή, περιεχόμενο, χαρακτήρας του προγράμματος π.χ. εμπορικός,
εκπαιδευτικός, κ.α.).
- Πλήρη κατάλογο των μουσειακών αντικειμένων, αρχαιολογικών χώρων ή/και

μνημείων για τα οποία ζητείται η άδεια για τη χρήση των φωτογραφιών τους, τον
αριθμό ευρετηρίου τους (όταν πρόκειται για μουσειακά αντικείμενα) καθώς και τα
κείμενα ή λεζάντες που θα συνοδεύουν τις εικόνες.
- Τύπος εικόνων (π.χ. στατικές, δισδιάστατες, κινούμενες, κ.λ.π.).
- Τρόπο πρόσβασης στην ιστοσελίδα (π.χ. εάν ο ενδιαφερόμενος χρήστης θα
καταβάλει τέλος για την πρόσβαση στην Πύλη και το ποσό χρέωσης).
- ∆ιάρκεια χρήσης του σχετικού υλικού στην υπό κατασκευή ιστοσελίδα.
- Σε πόσες και ποιες γλώσσες προβλέπεται να προβάλλεται η ιστοσελίδα.
- Χρήση υδατοσήμανσης.
- Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο αιτών χρήσιμο για την πληρέστερη
παρουσίαση του αιτήματος.
3.3.4. Η καταβολή των τελών χρήσης των εικόνων θα πραγματοποιείται πριν την
παρουσίαση των εικόνων στο ∆ιαδίκτυο ή/και Ενδοδίκτυο. Τα τέλη θα καταβάλλονται
υπέρ του Τ.Α.Π. στον λογαριασμό Τραπέζης που αναφέρεται στο τέλος της
παρούσης Απόφασης.
3.3.5. Ο φορέας θα πρέπει να ενημερώνει εγκαίρως το Υπουργείο Πολιτισμού για την
έναρξη και λήξη λειτουργίας της ιστοσελίδας.
3.4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
- Η άδεια χορηγείται μόνο για συγκεκριμένη χρήση και για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
- ∆εν επιτρέπεται η μεταβίβαση άδειας χρήσης από τον αιτούντα σε τρίτο.
- Ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται να καταθέτει αντίγραφο του ψηφιοποιημένου
αποθέματος εικόνων στο ΥΠ.ΠΟ. για εμπλουτισμό της σχετικής βάσης του.
- Την ευθύνη για την ποιότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας φέρει αποκλειστικά
και μόνο ο φορέας που τη διαχειρίζεται και σε καμία περίπτωση το ΥΠ.ΠΟ.
- Η χορήγηση της άδειας δεν συνιστά οποιασδήποτε μορφής συνεργασία με το
ΥΠ.ΠΟ. εκτός εάν αλλιώς προβλέπεται στη σχετική άδεια.
- Οι εικόνες θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντομα κείμενα (λεζάντες) τα οποία θα
έχουν την έγκριση του ΥΠ.ΠΟ. με τα εξής στοιχεία:
α) Για τα ακίνητα μνημεία:
Όνομα Μνημείου-Θέση-(και προαιρετικά Χρονολογία και Χρήση)
β) Για τα κινητά αρχαία:
Όνομα αντικειμένου-Θέση (Μουσείο, Συλλογή)- Αριθμός ευρετηρίου- (και προαιρετικά
Χρονολογία και Χρήση).
Επίσης, θα αναγράφεται ότι το Copyright των εικόνων ανήκει στο ΥΠ.ΠΟ. Η
γνωστοποίηση αυτή δηλώνεται ως εξής: «Το Copyright επί των απεικονιζόμενων
αρχαίων ανήκει στο Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού (ν.3028/2002)»
- Οι εικόνες για τις οποίες δίδεται η άδεια δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται με τρόπο
που αλλοιώνει το περιεχόμενό τους (σύνθεση, επικάλυψη κ.λ.π.), χωρίς
προηγούμενη ειδική άδεια από το ΥΠ.ΠΟ.
- Η μη τήρηση της προαναφερθείσας διαδικασίας επισύρει τις κατά Νόμο κυρώσεις.
4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.
4.1. Για τη πραγματοποίηση εκδηλώσεων εντός αρχαίων Θεάτρων, Ωδείων κ.λ.π.
προκαταβάλλονται τέλη υπέρ του ΤΑΠ από 3000 έως 5000 € ημερησίως και 1500 €
για κάθε πρόβα. Το ακριβές ποσό των τελών για τις προαναφερόμενες εκδηλώσεις
προσδιορίζεται από το είδος της εκδηλώσεως και το αιτούμενο Μνημείο και
καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού κατόπιν γνωμοδoτήσεως του
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Για την πραγματοποίηση κοινωνικών
εκδηλώσεων, εντός αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, έστω και αν αυτές
συνοδεύονται από καλλιτεχνικό ή πολιτιστικό πρόγραμμα, τα τέλη καθορίζονται με
Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Κεντρικού
Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
Η παραχώρηση των αρχαίων Θεάτρων, Ωδείων κ.λ.π. αρχαιολογικών χώρων
μείζονος σημασίας, καθώς και αρχαιολογικών χώρων και Μνημείων εν γένει

πραγματοποιείται μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου
και απόφαση Υπουργού Πολιτισμού.
4.2. Από την καταβολή των ανωτέρω τελών απαλλάσσονται οι ακόλουθοι φορείς:
- Τα Εθνικά θέατρα
- Τα ∆ημοτικά Περιφερειακά θέατρα (∆Η.ΠΕ.ΘΕ.)
- Η Εθνική Λυρική Σκηνή
- Η Κρατική Ορχήστρα
- Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου
- Σχολικές εκδηλώσεις
- Φορείς που πραγματοποιούν εκδηλώσεις για αποδεδειγμένα φιλανθρωπικούς
σκοπούς.
4.3. Σε όλες τις περιπτώσεις παραχώρησης των ανωτέρω μνημείων είτε με την
καταβολή τελών είτε ατελώς είναι υποχρεωτική η τήρηση των παρακάτω όρων από
τους φορείς στους οποίους γίνεται η παραχώρηση:
- Η καταβολή της υπερωριακής αμοιβής του αναγκαίου φυλακτικού προσωπικού ή σε
περίπτωση ανάγκης ενίσχυσής του, της αμοιβής των επιπλέον επιτηρητών.
- Η φροντίδα για τον καθαρισμό των χώρων πριν και μετά τις εκδηλώσεις.
- Η φροντίδα για την καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών κ.λπ. εγκαταστάσεων των
χώρων υγιεινής κ.λ.π. και η επισκευή τους, εφόσον υπάρξουν βλάβες.
- Άλλοι επιπλέον όροι, οι οποίοι ορίζονται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες για την
προστασία των μνημείων Εφορείες Αρχαιοτήτων και τα Αρχαιολογικά Συμβούλια.
4.4. Η φωτογράφηση, κινηματογράφηση, βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων εντός
αρχαίων μνημείων υπόκεινται στην καταβολή των υπέρ του ΤΑΠ αντιστοίχων τελών
φωτογράφησης, κινηματογράφησης, βιντεοσκόπησης μνημείων και αρχαιολογικών
χώρων, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο πραγματοποίησης των εκδηλώσεων.
5. ΕΚΜΑΓΕΙΑ- ΛΟΓΟΤΥΠΟ
5.1. Τα τέλη για εκμαγεία, αντίγραφα και απεικονίσεις ακινήτων και κινητών μνημείων
που ανήκουν στο ∆ημόσιο καθορίζονται ad hoc μετά από γνωμοδότηση του
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και απόφαση Υπουργού Πολιτισμού.
5.2.1 Τα τέλη για χρήση σε δισδιάστατη ή τρισδιάστατη μορφή κινητών και ακινήτων
μνημείων σε λογότυπο θα καθορίζονται ad hoc μετά από γνωμοδότηση του
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
Όλα τα προαναφερόμενα τέλη θα καταβάλλονται στο όνομα του Ταμείου
Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος στον
λογαριασμό 026786/4 πριν την έναρξη οποιασδήποτε εγκριθείσας εργασίας.
Εάν η καταβολή των τελών γίνει μέσω άλλης Τραπέζης αυτά θα καταβληθούν στον
Λογαριασμό IBAN GR 2201000240000000000267864 της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2005
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟικονομΙας ΚΑΙ ΟικονομικΩν ΠολιτισμοΥ
Πέτρος ∆οΥκας ΠΕτρος ΤατοΥλης
F
Aριθμ. Α1/ 44351/3608
(7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707/Β΄/5.9.1991)
κανονιστικής απόφασης.
Ο ΥΠΟΥΡΓOΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄) «Οργάνωση του τομέα παροχής
ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229 Β) «Τροποποίηση του ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282
Α), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις».
3. Την ανάγκη προσαρμογής των προϋποθέσεων χορήγησης ΦορτηγώνΙΧ
αυτοκινήτων σε εταιρίες ταχυμεταφορών (courier), προς τις διατάξεις, που διέπουν τη
λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.
4. Το γεγονός ότι τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος της
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. H παράγραφος 6 του κεφαλαίου Γ της κανονιστικής απόφασης
Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707/Β΄/5.9.1991) αντικαθίσταται ως εξής:
« 6. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο εργασιών την
παραλαβή, συγκέντρωση, συσκευασία και ταξινόμηση μικροδεμάτων, εγγράφων και
αντικειμένων επειγούσης διαβίβασης (courier) επιτρέπεται η χορήγηση αδειών
κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων κοινού φόρτου και μικτού βάρους μέχρι 4.000
χιλιογράμμων, εφόσον από τη βεβαίωση της οικονομικής εφορίας την οποία
υποχρεούται να υποβάλει, προκύπτει το παραπάνω περιγραφόμενο αντικείμενο
εργασιών.
Κατά τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας οι παραπάνω επιχειρήσεις
υποχρεούνται να υποβάλουν επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο
Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων του ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/ Α/18.12.1998 όπως τροποποιήθηκε με
το ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229 Α).
Στις χορηγούμενες άδειες κυκλοφορίας αναγράφεται υποχρεωτικά ότι με το παρόν
όχημα επιτρέπεται η παραλαβή, συγκέντρωση και συσκευασία μικροδεμάτων και
αντικειμένων βάρους μέχρι 20 χιλιογράμμων και εγγράφων επειγούσης διαβίβασης.
Επίσης αναγράφεται η διάρκεια ισχύος που σύμφωνεί με την αναγραφόμενη στη
βεβαίωση της Ε.Ε.Τ.Τ.
Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του φορτηγού ΙΧ υποβάλλεται εκ νέου η
βεβαίωση εγγραφής της ΕΕΤΤ.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 12 Οκτωβρίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑλησ ΛΙΑΠΗΣ
Αριθμ. 2566
(8)
Απαγόρευση Κυνηγιού στη Ν. ΣΠΕΤΣΕΣ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969 που προστέθηκε με το
άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 “περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως
διατάξεων τινών του Νομοθετικού ∆ιατάγματος 86/1969 περί ∆ασικού Κώδικα”.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (Φ.Ε.Κ 757/Β/18.12.1985) κοινής
απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού
Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πανίδας».
3. Το άρθρο 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),
4. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ 40/Α/;;;;722.3.1993) “περί καθορισμού
αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή
όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας”.
5. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 ∆ιοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση Περιφέρειας.
6. Την υπ’αριθμ. 777/16.1.1984 απόφασή μας περί Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων.
7. Την υπ’αριθμ. 1346/16.8.2005 εισήγηση του ∆ασαρχείου Πόρου σε συνδυασμό με
την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγιού για την προστασία, ανάπτυξη,
αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας
της χώρας μας, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια από 15.9.2005
μέχρι 15.9.2008 για την προστασία του θηραματικού κεφαλαίου στην περιοχή του
∆ασαρχείου Πόρου καθώς και τον φυσικό πολλαπλασιασμό του και ειδικότερα της
πέρδικας και του λαγού στην περιοχή της νήσου Σπετσών που κάηκε από πυρκαγιά
το έτος 2005 για τρία (3) χρόνια σε έκταση εμβαδού 1.360,00 στρ. (Χιλίων
τριακοσίων εξήντα στρε{ίμάτων) περίπου με όρια τα εξής: “Αρχίζει από την θάλασσα
στο ακρωτήριο Φώκιες και ακολουθεί την περίμετρο της φωτιάς στην κορυφογραμμή
Μπούρμπουλα κατέρχεται στην διασταύρωση των ρεμάτων της Αγίας Παρασκευής
και κατόπιν ανέρχεται στην κορυφογραμμή Τουλούμι την οποία ακολουθεί μέχρι την
θάλασσα στους Αγίους Αναργύρους, όπου ακολουθεί την γραμμή του αιγιαλού μέχρι
το σημείο που άρχισε στο ακρωτήριο Φώκιες”.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει
από το κυνηγετικό έτος 2005-2006.
Πειραιάς, 18 Οκτωβρίου 2005
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
Αριθμ. 4469
(9)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3573/2.9.1999 (ΦΕΚ 1821/29.9.1999 τ. Β) απόφασης
«Σύσταση - Συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΝΠ∆∆ Ν. Κιλκίς».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1 .-Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 36 παρ. 1 & 43 του π.δ/τος 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α’) & της παρ. Β4
του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81/Α’).
β) 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).
γ) Του ν. 2503/1997 “∆ιοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις.”
δ) της παρ. 1γ του άρθρου 158, της παρ. 3 του άρθρου 159, των παρ. 2, 4, 5 του
άρθρου 160, της παρ. 2 του αρθρ. 161, του άρθρου 162, των παρ. 1, 2 του άρθρου
163 του και των παρ. 9 & 17 του άρθρου δεύτερου του ν. 2683/1999
(ΦΕΚ19/Α’)”Κύρωση του Κώδικα κατάστασης ∆ημοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆ και άλλες διατάξεις” όπως τροποποιήθηκαν και
συμπληρώθηκαν με τις όμοιες των άρθρων 4 και 15 του ν. 2839/2000.
ε) Των άρθρων 12 και 14 του ν. 2880/2001 για τον εκσυγχρονισμό της ∆ημόσιας
∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες οι Κρατικοί Παιδικοί και
Βρεφονηπιακού Σταθμοί καθώς και οι ∆ημοτικοί και Κοινοτικοί χώροι άθλησης
αντίστοιχα υπάγονται πλέον στην εποπτεία των ∆ήμων και Κοινοτήτων στην
διοικητική περιφέρεια των οποίων λειτουργούν.
στ) Της παρ. 1Βγ του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 “Αναδιοργάνωση του Εθνικού
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις” σύμφωνα με τις οποίες ο
Οίκος Ευγηρίας - Θεραπευτήριο Χρνίων Παθήσεων Κιλκίς, αποτελεί μονάδα του Α’
Πε.Σ.Υ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας.
2.- Την 3573/2.9.1999 απόφασή μας «Σύσταση - Συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Κιλκίς» η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1821/29.9.1999 τ. Β’.
3.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού των ΝΠ∆∆ του Νομού που ασκούμε εποπτεία, ούτε του
Κρατικού Προϋπολογισμού γιατί με την παρούσα σύσταση δεν μεταβάλλεται ο
αριθμός των μελών του υφιστάμενου κατά την έναρξη ισχύος του ν. 2683/1999
Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 3573/2.9.1999 (ΦΕΚ 1821/29.9.1999 τ.Β’) απόφασή
μας ως προς την παράγραφο 1 αυτής ως εξής:

Συγκροτούμε πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το προσωπικό,
πλην των υπαλλήλων με βαθμό Γενικού ∆ιευθυντή, των ΝΠ∆∆ Νομού Κιλκίς που
ασκούμε εποπτεία, με έδρα το Επιμελητήριο Κιλκίς.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 3573/2.9.1999 απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κιλκίς, 31 Αυγούστου 2005
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
Αριθμ. Ο--11615
(10)
Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας
λόγω Ειδικού Τέλους του άρθρου, 40 παρ. 3 περ. γ΄ του ν. 2773/1999, για το έτος
2005.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 20 του
ν. 3175/2003 (ΦΕΚ Α΄ 207/29.8.2003).
2. Το από 12.1.2005 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας της Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας της Ελλάδος με αρ. πρωτ. ΡΑΕ/Ι-24614/13.1.2005 με θέμα «Ανακοίνωση
για το ∆ΤΚ περιόδου Ιανουαρίου 2004 – ∆εκεμβρίου 2004».
3. Η από 27.4.2004 απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ/Ο-6432 με θέμα
«Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των Πελατών ηλεκτρικής
ενέργειας λόγω Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ’ του ν. 2773/1999, για
το έτος 2004».
4. Την από 11.10.2005 συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ.
Σκέφτηκε ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3175/2003 (άρθρο 23 παράγραφος 20) η ετήσια
επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης λόγω του Ειδικού Τέλους του άρθρου
40 παρ. 3 περ. γ’ του ν. 2773/1999 (Ειδικό Τέλος ΑΠΕ) δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000€). Το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται
ετησίως με μέριμνα της ΡΑΕ σύμφωνα με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών
καταναλωτή, όπως δημοσιεύεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.
Το ως άνω όριο αναπροσαρμόστηκε για το έτος 2004 σε 618.600 € (εξακόσιες δέκα
οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ) με την από 27.4.2004 απόφαση της ΡΑΕ.
Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, με το από 12.1.2005 έγγραφό της, ενημέρωσε τη
ΡΑΕ ότι ο Γενικός ∆είκτης Τιμών Καταναλωτή εντός της περιόδου Ιανουαρίου 2004 –
∆εκεμβρίου 2004 παρουσίασε αύξηση κατά 3,1% (τρία και ένα δέκατο τοις εκατό).
Για τους λόγους αυτούς, η ΡΑΕ αποφασίζει:
Την αναπροσαρμογή, κατά το άρθρο 23 παράγραφος 20 εδάφια (3) και (4) του ν.
3175/2003, του ορίου της μέγιστης ετήσιας επιβάρυνσης Πελάτη κατά θέση
κατανάλωσης για το έτος 2004 λόγω του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.
γ’ του ν. 2773/1999 (Ειδικό Τέλος ΑΠΕ), σε 637.776,6 € (εξακόσιες τριάντα επτά
χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτά).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2005
Ο Πρόεδρος
Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
Για τη ΡΑΕ,
Μ. Καραμανής
Πρόεδρος

