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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                           ΠΡΟΣ:  

         ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  

        ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ  

   

Α Ι Τ Η Σ Η  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ  
{Βάσει του άρθρου 46 του Ν. 3028/02, του άρθρου 2, παρ. 3  της υπ’ αρ. πρωτ. 

ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/25/4746/23-1-2004 (ΦΕΚ 88/Β/23-1-2004) ΥΑ «Πρόσβαση & χρήση 

μνημείων, αρχαιολογικών χώρων & ιστορικών τόπων», της υπ’ αρ. 

ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ42/1017/61/10-4-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 1189/B/10-4-2012) «Έγκριση όρων & 

διαδικασιών για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και 

ιστορικών τόπων για πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις», ως προς τους γενικούς όρους 

παραχώρησης των μνημείων και της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28-12-2011 

ΚΥΑ (ΦΕΚ 3046/Β/30-12-2011) «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», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/12569/7-02-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 648/Β/7-03-2012)} 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

 

Ονοματεπώνυμο : ………………………………………………………………………….  

Φορέας  :…………………………………………………………………………..  

Διεύθυνση  : ………………………………………………………………………….  

Τηλέφωνο  : ………………………………………………………………………….  

Τηλεομοιότυπο (FAX):………………………………………………………………………  

E mail   : ………………………………………………………………………….  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

 

Τίτλος:  

………………………………………………………………………………………………….  

Είδος (μουσική, θεατρική κλπ):   

…………………………………………………………………………………………………..  

Αιτούμενη ημερομηνία:………………………………………………………………….  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: 

 

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

 

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………… 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΚΗΝΙΚΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

Συνημμένα υποβάλλονται: 

1. Υπεύθυνη δήλωση ή ενυπόγραφη επιστολή του καλλιτεχνικού υπευθύνου (ερμηνευτή, 

σκηνοθέτη, επικεφαλής μουσικού συγκροτήματος, διευθυντή ορχήστρας, χορευτή κλπ) 

ότι είναι σε γνώση του η προτεινόμενη από τη συγκεκριμένη εταιρεία ή διοργανωτή 

εκδήλωση για τις προτεινόμενες ημερομηνίες. 

2. Βεβαίωση του φορέα που υπηρετεί κοινωφελή σκοπό ότι θα λάβει το σύνολο των 

εσόδων της εκδήλωσης (σε περίπτωση διάθεσης του συνόλου των εσόδων της 

εκδήλωσης για κοινωφελή σκοπό).  

3. Φάκελος σκηνικών και τεχνική περιγραφή σκηνικών (μακέτες, σχέδια κλπ). 

Ο/Η Αιτ… 

(Υπογραφή, σφραγίδα)  

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ : Ο υπογράφων/ Η υπογράφουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι:  

1. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί όπως περιγράφεται στο αίτημα και 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθορισθούν από 

το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.  

2. Πριν από την εκδήλωση θα καταβάλλω τα υπέρ του Τ.Α.Π.  

αναλογούντα τέλη στο όνομα του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων & 

Απαλλοτριώσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμό  026786/4, 

ή εφόσον η καταβολή των τελών γίνει μέσω άλλης τραπέζης, στον 

λογαριασμό  ΙΒΑΝ GR 2201000240000000000267864 της Τράπεζας τη ς 

Ελλάδος. (ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28 -12-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

3046/Β/30-12-2011) «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», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/12569/7-02-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 648/Β/7-03-2012)).  

Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα υποβληθεί στην αρμόδια ΕΦΑ 

ΑΘΗΝΩΝ δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την εκδήλωση.  

3. Γνωρίζω ότι η μη τήρηση των ανωτέρω αίρει την εγκριτική απόφαση.                                                                                                                      

                                                                                                     Ο/Η ΔΗΛ… 

                                                                                                                     (Υπογραφή, σφραγίδα) 
 

 

 


