ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ

Α1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
(Clubs, Discos, Νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, Shows, μουσικές σκηνές, νυχτερινές ίστες. Bars, Beach
Clubs κλ).
Ποσοστό 10% εί των ακαθαρίστων εσόδων τους, με ελάχιστο οσό κατ’ έτος ως ακολούθως:
Έως 100 m²
101 - 200m²
201 - 300m²
301 - 400m²
401 - 500m²
501 - 700m²
701 - 900m²
901m² και άνω

3.000,00 €
4.200,00 €
5.000,00 €
5.900,00 €
6.500,00 €
7.100,00 €
8.300,00 €
8.900,00 €

Α2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Β1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ

(Καφετέριες, Café - Bars, μαρ, μυραρίες, pubs,
μουσικές ταβέρνες, μουσικά μεζεδοωλεία,
ρεμετάδικα, λαϊκά άλκα, bar – restaurants, bistrot,
μουσικά καφενεία, wine bar, lounge bars, beach
lounge bars, κλ).
Ποσοστό 5% εί των ακαθαρίστων εσόδων τους,
με ελάχιστο οσό κατ’ έτος ως ακολούθως:

(Kαφετέριες, εστιατόρια, καφενεία, αναψυκτήρια,
ταχυφαγεία, καφέ – ζαχαρολαστεία, internet
καφέ κλ).
Εφάαξ οσό κατ’ έτος ως ακολούθως:

Έως 100 m²
101 – 200 m²
201 – 300 m²
301 – 400 m²
401 – 500 m²
501 – 700 m²
701 – 900 m²
901 m² και άνω

1.500,00 €
2.100,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €
3.300,00 €
3.600,00 €
4.200,00 €
5.300,00 €

Έως 50 m²
51 - 100 m²
101 – 200 m²
201 – 300 m²
301 – 400 m²
401 – 500 m²
500 – 600 m²
601 – 700 m²
701 – 800 m²
801 – 900 m²
901 – 1000 m²
1001m² και άνω

100,00 €
150,00 €
200,00 €
250,00 €
310,00 €
400,00 €
470,00 €
530,00 €
590,00 €
650,00 €
710,00 €
770,00 €

Για τις αραάνω κατηγορίες ειχειρήσεων ισχύει:
Ειχειρήσεις ου λειτουργούν μέχρι και 7 μήνες:
Ειχειρήσεις ου λειτουργούν μέχρι και 5 μήνες:
Το 70% των ροαναφερόμενων οσών
Το 50% των ροαναφερόμενων οσών

Β2α. ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Β2β. CASINOS

(Bowling, ίστες ατινάζ, billiards, roller skating,
ice skating, αιδότοοι, κλ).
Εφάαξ οσό κατ’ έτος ως ακολούθως:

Εφάαξ οσό κατ’ έτος ως ακολούθως:

Έως
200 m²
201 – 400 m²
401 – 800 m²
800 m² και άνω

300,00 €
500,00 €
700,00 €
1.000,00 €

Έως
500 m²
501 m² – 1000 m²
Άνω των 1001 m²

1.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €

Β2γ. GAMING HALLS
Εφάαξ οσό κατ’ έτος ως ακολούθως:
Έως
250 m²
Άνω των 251 m²

Β2δ. LUNA PARKS – WATER PARKS –
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΠΙΣΤΕΣ CART –
ΙΠΠΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ κλ.
Εφάαξ οσό κατ’ έτος ως ακολούθως:
‘Εως 500 m²
501 – 1.000 m²
1.001 m² και άνω

500,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €

(Οι αράλληλοι χώροι ου λειτουργούν
ως bar, cafe, εστιατόρια κ.ο.κ. υάγονται στις
ανάλογες κατηγορίες του αρόντος).

500,00 €
1.000,00 €

Β3. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
Εφάαξ οσό κατ’ έτος ως ακολούθως:
Έως 200 m²
201 – 400 m²
401 – 800 m²
800 m² και άνω

300,00 €
500,00 €
700,00 €
1.000,00 €

(Εξαιρούνται οι δημόσιες και οι κρατικές
κατασκηνώσεις)
(Οι αράλληλοι χώροι ου λειτουργούν ως bar,
cafe, εστιατόρια κ.ο.κ. υάγονται στις ανάλογες
κατηγορίες του αρόντος.)
Β4β. ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΗΠΕΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Β4α. ΠΟΛΥΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Ποσοστό 5% εί των ακαθαρίστων εσόδων τους,
με ελάχιστο οσό κατ’ έτος 3.000,00 €
Β4γ. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
Ποσοστό 5% εί των ακαθαρίστων εσόδων τους,
με ελάχιστο οσό κατ’ έτος
ως ακολούθως:
Έως 200 m²
300,00 €
201 m2 – 400 m²
500,00 €
401 m2 – 800 m²
700,00 €
801 m2 – 1200 m²
1.000,00 €
1201 m2 – 1600 m²
1.500,00 €
Για κάθε ειλέον 500 m²
+ 300,00 €

0,01€ ανά εισιτήριο
Ελάχιστη αμοιβή κατ’ έτος: 3.000,00€
(Στα γήεδα εξαιρούνται οι ερασιτεχνικές
κατηγορίες)
(Σε ερίτωση αδυναμίας διαίστωσης του
αριθμού των εισιτηρίων, κατ’αοκοή οσό ίσο με
την ελάχιστη κατ’έτος αμοιβή).

Β4δ. ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ & DANCE STUDIOS
Ποσοστό 7% εί των ακαθαρίστων εσόδων τους, με
ελάχιστο οσό κατ’ έτος: 500,00€

Β5. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Εφάαξ οσό κατ’ έτος ως
ακολούθως:
Αθήνας
Θεσσαλονίκη
Νησιωτικές Περιοχές
Ηειρωτική Ελλάδα

5.000,00 €
5.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ1. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Γ2. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Εφάαξ οσό κατ’ έτος ως ακολούθως:

Εφάαξ οσό κατ’ έτος ως ακολούθως:
Έως 400 m²
401 - 500 m²
501 - 700 m²
701 - 1000 m²
Για κάθε ειλέον 300m²

Έως 500 m²
501 - 1000 m²
1001 - 1500 m²
Για κάθε 500 m² ειλέον

200,00 €
300,00 €
400,00 €
+100,00 €

(Οι αράλληλοι χώροι ου λειτουργούν ως bar, cafe,
εστιατόρια κλ, υάγονται στις ανάλογες κατηγορίες του
αρόντος. Κατά την ερίτωση διοργάνωσης
εκδηλώσεων εφαρμόζεται ειλέον αμοιβή βάσει της
κατηγορίας Ε του αμοιβολογίου)

400,00 €
500,00 €
600,00 €
700,00 €
+100,00€

Γ3. SUPER MARKETS

Γ4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εφάαξ οσό κατ’ έτος ως ακολούθως:
Έως 100 m²
100,00 €
101 - 200 m²
150,00 €
201 - 400 m²
200,00 €
401 - 800 m²
250,00 €
801 - 1600 m²
350,00 €
Για κάθε ειλέον 500 m²
+100,00 €

(Καταστήματα Ένδυσης, Υόδησης, Διακόσμησης,
Καλλυντικών, Κομμωτήρια, Φαρμακεία, Καταστήματα
Ηλεκτρονικών Ειδών)
Εφάαξ οσό κατ’ έτος ως ακολούθως:

Γ5. ΠΛΑΖ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ
Ποσοστό 1% εί των ακαθαρίστων εσόδων τους

Έως 50 m²
51 - 100 m²
101 - 200 m²
201 - 300 m²
301 - 400 m²
401 - 500 m²
501 - 700 m²
701 - 1000 m²
Για κάθε ειλέον 300 m²

100,00 €
150,00 €
200,00 €
300,00 €
400,00 €
500,00 €
600,00 €
700,00 €
+100,00 €

Γ6. ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Ανά εισιτήριο:
Αερολάνα Γραμμές Εσωτερικού:
0,06 €
Αερολάνα Γραμμές Εξωτερικού
0,30 €
Λεωφορεία ΚΤΕΛ, Τρένα, Πλοία Ακτ/κών Συγκοινωνιών: 0,01 €
Κρουαζιερόλοια (ανά άτομο, ανά διανυκτέρευση):
0,50 €
Τουριστικά Λεωφορεία (Πούλμαν) ανά άτομο:
0,02 €
Τουριστικά Σκάφη ημερήσιων διαδρομών, ενοικιαζόμενα σκάφη - Εφάαξ οσό κατ’ έτος: 1.000,00 € ανά σκάφος
Λιμένες, Σταθμοί Υεραστικών Λεωφορείων, Σιδηροδρομικοί σταθμοί και σταθμοί αστικών συγκοινωνιών, σταθμοί ΜΕΤΡΟ
Εφάαξ οσό κατ’ έτος: 500,00 €

Μεταφορικό Μέσο

Ανά Εισιτήριο Ανά ημερήσιο αεριορίστων διαδρομών

Μετρό / ΗΣΑΠ/ Τραμ

0,01 €

Λεωφορεία/ Τρόλεϊ /
Τελεφερίκ

0,01 €

Ανά μηνιαία Κάρτα

0,03 €

0,50 €
0,50 €

Γ7. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ – ΙΑΤΡΕΙΑ –
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Εφάαξ οσό κατ’ έτος ως ακολούθως:
Ιατρεία: 200,00 €
Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Νοσοκομεία,
Ιδιωτικές κλινικές: 1.500,00€
(Εξαιρούνται τα δημόσια νοσοκομεία. Για τα κυλικεία
των νοσοκομείων -ιδιωτικών και δημοσίων- ισχύει ότι
και στην κατηγορία Β1 του αρόντος.)

Γ8. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ SPA:
Εφάαξ οσό κατ’ έτος ως ακολούθως:
Ινστιτούτα: 1.500,00€
Spa: 500,00€
Γ9. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ -ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
3,00€ ανά κατάστημα ανά ημέρα λειτουργίας.
Γ10. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ:
Εφάαξ οσό κατ’ έτος: 1.500,00 €

Δ. ΠΟΛΥΧΩΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ1. ΘΕΑΤΡΑ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ – ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
(αίθουσες και κοινόχρηστοι χώροι για αρουσίαση στο κοινό θεατρικών αραστάσεων και κινηματογραφικών
ταινιών). Εφάαξ οσό κατ’ έτος ως ακολούθως:
0 - 500 θέσεις
200,00€
501-1000 θέσεις
400,00€
1001-2000 θέσεις
800,00€
2001- 3000 θέσεις
1.000,00€
για κάθε 1000 ερισσότερες θέσεις +200,00€
(Οι αράλληλοι χώροι ου λειτουργούν ως bar, café, εστιατόρια κ.ο.κ., υάγονται στις ανάλογες κατηγορίες του
αρόντος αμοιβολογίου. Για οοιαδήοτε άλλη χρήση εφαρμόζεται ειλέον αμοιβή βάσει της εκάστοτε
δραστηριότητας.)
(Οι αράλληλοι χώροι ου λειτουργούν ως
Δ2. ΜΟΥΣΕΙΑ-GALLERIES
bar, cafe, εστιατόρια κ.ο.κ. υάγονται στις
ανάλογες κατηγορίες του αρόντος. Κατά την
(αίθουσες και κοινόχρηστοι χώροι)
ερίτωση διοργάνωσης εκδηλώσεων
Εφάαξ οσό κατ’ έτος: 500,00€
εφαρμόζεται ειλέον αμοιβή βάσει της
κατηγορίας Ε του αμοιβολογίου)

Δ3. ΠΟΛΥΧΩΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
0,01€ ανά εισιτήριο
Ελάχιστη αμοιβή κατ’ έτος: 3.500,00€
Σε ερίτωση αδυναμίας διαίστωσης του αριθμού των εισιτηρίων, οσοστό 5% εί των ακαθαρίστων εσόδων
με ελάχιστο κατ’αοκοή οσό ίσο με την ελάχιστη κατ’έτος αμοιβή.
(Οι αράλληλοι χώροι ου λειτουργούν ως bar, cafe , εστιατόρια κ.ο.κ. υάγονται στις ανάλογες κατηγορίες
του αρόντος αμοιβολογίου).
(Για την αρουσίαση DJ ή MC sets εφαρμόζεται ειλέον αμοιβή βάσει της κατηγορίας εκδηλώσεων του
αρόντος).
Ε. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & EVENTS ΜΕ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Ποσοστό 5% εί των ακαθαρίστων εσόδων τους, με ελάχιστο οσό κατ’ έτος ως ακολούθως:
Open-air festivals, Festivals, Concerts:
500,00€ ανά ημέρα εκδήλωσης
Dance festivals, DJ/MC sets:
1.000,00€ ανά ημέρα εκδήλωσης
Φιλανθρωικές Εκδηλώσεις:
100,00€ ανά ημέρα εκδήλωσης
Εκθεσιακά κέντρα – Εκθεσιακοί Χώροι - Εκθέσεις:
1.500,00€ ανά έκθεση
Διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων (private parties, sailing parties, fashion shows, parties με dj, θεματικές
βραδιές, amination, γάμοι, βαφτίσεις κλ):
100,00€ ανά εκδήλωση
Εκδηλώσεις ολιτικών κομμάτων, δήμων και λοιών κρατικών Οργανισμών:
300,00€ ανά εκδήλωση
Καρναβαλικές Παρελάσεις:
2.000,00€ ανά ώρα αρέλασης με ελάχιστο οσό κατ’ εκδήλωση 2.000,00€
Λοιές εκδηλώσεις (αοκριάτικες και χριστουγεννιάτικές εκδηλώσεις, τσίρκο, τελετές έναρξης και λήξης,
δρώμενα κλ): 1.500,00€ ανά εκδήλωση
ΣΤ. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Θερμοκήια, Ανθοκήια κλ
Εφάαξ οσό κατ’ έτος: 300,00€

Αίθουσες αναμονής - αίθουσες υοδοχής:
Εφάαξ οσό κατ’ έτος 100€ ανά αίθουσα
Γραφεία ειχειρήσεων με χρήση ηχογραφημένης
μουσικής εκτός χώρων εξυηρέτησης
ελατών-εισκετών:
Εφάαξ οσό κατ’ έτος 50,00€ για κάθε 300 m²

Ζ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Εφάαξ οσό κατ’ έτος ως ακολούθως:
Έως 5 γραμμές
150,00 €
Αό 6-20 γραμμές
200,00 €
21-50 γραμμές
250,00 €
51 και άνω
300,00 €
•
•
•
•

Στις ανωτέρω αναφερόμενες αμοιβές δεν εριλαμβάνεται ο εκάστοτε αναλογών ΦΠΑ
Οι αράλληλοι χώροι των Ξενοδοχειακών ειχειρήσεων εντάσσονται στις ανάλογες κατηγορίες του
αρόντος.
Σε ερίτωση μη καταβολής της εντός του έτους ου αφορά, η εύλογη αμοιβή ροσαυξάνεται με τα
ειλέον διαχειριστικά και τυχόν δικαστικά έξοδα του Οργανισμού.
Για ειχειρήσεις με άνω του ενός υοκαταστήματα, οι άνω αναφερόμενες αμοιβές αφορούν το κάθε
μεμονωμένο υοκατάστημα.

