ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ ΜΝΗΜΕΙΑ,
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΠΟΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. Η
αρ.
ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ42/1020/62/10-04-2012
Υ.Α.
(ΦΕΚ
1138/Β'/10.04.2012) «Έγκριση όρων και διαδικασιών για την πραγματοποίηση
κινηματογραφικών λήψεων σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς
τόπους και σε μουσεία, σύμφωνα με το συνημμένο κατάλογο».
2. Η αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28-12-2011 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 3046/Β'/30-122011) «Τέλη φωτογράφησης-κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών
έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων,
μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε
αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία».
ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών λήψεων οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να
συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο της αίτησης χορήγησης άδειας κινηματογράφησης, το
οποίο
μπορούν
να
αναζητήσουν
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=2585
Για την κινηματογράφηση σε μεμονωμένα μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους ή μουσεία,
παρακαλούμε να αποστείλετε το συμπληρωμένο έντυπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση των
αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων.
Για την κινηματογράφηση σε μνημεία UNESCO ή περισσότερα του ενός μνημεία,
αρχαιολογικούς χώρους ή μουσεία, παρακαλούμε να αποστείλετε το συμπληρωμένο
έντυπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών
της Διεύθυνσης Μουσείων: tdams.dmeep@culture.gr
Η Διεύθυνση Μουσείων είναι αρμόδια μόνο για την προώθηση του αιτήματος προς
γνωμοδότηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, καθώς και την έκδοση της σχετικής
Απόφασης. Για οποιαδήποτε άλλη συνεννόηση σχετικά με τη διαδικασία
κινηματογράφησης και την καταβολή τελών, παρακαλούμε να απευθύνεστε στις κατά
τόπους αρμόδιες Εφορείες.
Προκειμένουνα εξεταστεί ένα αίτημα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το αίτημα
πρέπει να έχει υποβληθεί τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την πραγματοποίηση της
κινηματογράφησης και να συνοδεύεται από τα εξής:
1)
2)
3)
4)

Εξιστόρηση της υπόθεσης (σενάριο).
Κατάλογο και περιγραφή του τεχνολογικού εξοπλισμού.
Κατάλογο των μελών του συνεργείου.
Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος ότι θα σεβαστεί τους όρους της κείμενης
νομοθεσίας και ότι έχει λάβει γνώση για την καταβολή των νομίμων τελών.
5) Σε περίπτωση που ο παραγωγός υποβάλλει το σχετικό αίτημα μέσω
τρίτου/εκπροσώπου, απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση.
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6) Σε περίπτωση ταινιών μυθοπλασίας, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση από τη
Διεύθυνση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, με την οποία τεκμηριώνεται
ότι το σενάριο δεν προβάλλει τη βία, το ρατσισμό ή το σεξισμό και δεν παραβιάζει
την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.
Αιτήματα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν προωθούνται προς εξέταση
στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Τα τέλη κινηματογράφησης πρέπει να καταβάλλονται πριν από την πραγματοποίηση της
κινηματογράφησης και η απόδειξη να προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία (Εφορεία
Αρχαιοτήτων ή Μουσείο).
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΟΥΣΕΙΑ
Ακρόπολη Αθηνών και
μνημεία κλιτύων της
Αρχαία Αγορά Αθηνών
Σούνιο
Βεργίνα
Δελφοί
Αρχαία Ολυμπία
Επίδαυρος, (Ασκληπιείο και
Παλαιά Επίδαυρος)
Μυκήνες
Μεσσήνη
Μυστράς
Κόρινθος
Κνωσός
Φαιστός
Παλάτι Μ. Μαγίστρου
(Ρόδος)
Λίνδος
Δήλος
Σπιναλόγκα
Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο
Βυζαντινό και Χριστιανικό
Μουσείο
Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης
Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού
Αρχαιολογικό Μουσείο
Ηρακλείου

ΤΕΛΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ
ΧΩΡΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΕΛΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ
ΧΩΡΟ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

200 € + ΦΠΑ

1600 € + ΦΠΑ
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Για όλους τους υπόλοιπους χώρους, μουσεία και μνημεία τα τέλη ανά ημέρα και χώρο
χωρίς παρεμβολή προσώπων ορίζονται στα 100 € + ΦΠΑ.
Τα τέλη ανά ημέρα και χώρο με παρεμβολή προσώπων ορίζονται στα 1600 € + ΦΠΑ.
Τα τέλη για υποβρύχια κινηματογράφηση ορίζονται στα 800 € + ΦΠΑ ανά ημέρα και
χώρο.
Τα τέλη για αεροκινηματογράφηση ορίζονται στα 800 € + ΦΠΑ ανά ημέρα.
Επισημαίνεται ότι ο αιτών υποχρεούται σε διάστημα ενός μηνός από τη λήψη της
σχετικής Απόφασης χορήγησης άδειας να αποστείλει στη Διεύθυνση Μουσείων
αντίγραφο της απόδειξης καταβολής στο ΤΑΠ των αναλογούντων τελών.
Απαλλαγή από τα τέλη κινηματογράφησης δικαιούνται μόνον οι:
1. Ανασκαφείς/ερευνητές στους οποίους έχει δοθεί σχετική άδεια.
2. Επιστήμονες, Έλληνες ή αλλοδαποί, για καθαρά επιστημονικούς/εκπαιδευτικούς
σκοπούς.
3. Οι πάσης φύσεως κινηματογραφικές παραγωγές του ΥΠΠΟΑ.
ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Μετά την πραγματοποίηση της κινηματογράφησης, ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει το
παραγόμενο οπτικοακουστικό υλικό στις αρμόδιες υπηρεσίες (Εφορείες Αρχαιοτήτων ή
Μουσεία) για καταβολή των τελών χρήσης του υλικού.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Κόστος ταινίας μικρότερο
από 50.000 €
Κόστος ταινίας από 50.001
έως 200.000 €
Κόστος ταινίας από 200.001
έως 500.000 €
Κόστος ταινίας που
υπερβαίνει τις 500.000 €

ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ/ΜΝΗΜΕΙΟΥ/ΜΟΥΣΕΙΟΥ
10 ευρώ ανά δευτερόλεπτο
20 ευρώ ανά δευτερόλεπτο
50 ευρώ ανά δευτερόλεπτο
100 ευρώ ανά δευτερόλεπτο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραπάνω τέλη μειώνονται κατά 50% σε περίπτωση που το
οπτικοακουστικό έργο έχει κυρίως εκπαιδευτικό, επιστημονικό ή πολιτιστικό χαρακτήρα,
καθώς και στις περιπτώσεις που το οπτικοακουστικό έργο προβάλλει διεθνώς την Ελλάδα
ως τουριστικό προορισμό.
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