Αναλυτικά οι κατηγορίες που δικαιούνται δωρεάν
είσοδο και ανανέωση της δωρεάν εισόδου
Επαναπροσδιορίζεται το ποσό των μεμονωμένων και των ενιαίων
εισιτηρίων που καταβάλλεται από το κοινό για την επίσκεψη στους
οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα
μνημεία και τα μουσεία, τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Δίνεται έμφαση και ως προς τη
δωρεάν είσοδο και ποιοι τη δικαιούνται.

Αναλυτικά
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323 – ΦΕΚ
Τεύχος B 2666/01.07.2019
Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων,
ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων – Απαλλαγή από την υποχρέωση
καταβολής αντιτίμου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντίτιμο
επίσκεψης
σε
οργανωμένους
αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους,
μνημεία και μουσεία
Καθορίζεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του ν.
3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α΄/28-6-2002), το ύψος του αντιτίμου
των μεμονωμένων και των ενιαίων εισιτηρίων που καταβάλλεται από το
κοινό για την επίσκεψη στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, τους
ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία, τα οποία ανήκουν στο
Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
σύμφωνα με τους πίνακες των Παραρτημάτων Ι και II της παρούσας
αντίστοιχα.

Άρθρο 2
Μειωμένο αντίτιμο επίσκεψης
«1. Καθορίζεται μειωμένο αντίτιμο για τα μεμονωμένα εισιτήρια, ύψους
50% περίπου του εκάστοτε κανονικού αντιτίμου, το οποίο, κατά το
διάστημα από 1η Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου, δικαιούνται να
καταβάλλουν
οι
κάτωθι:

α) τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας 6 έως 25 ετών των εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης χωρών, με την επίδειξη του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση
της
ηλικίας
και
της
χώρας
προέλευσης,
β) οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου άνω των 65
ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του
διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας
προέλευσης,
γ) οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της Α’
βάθμιας εκπαίδευσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Ευρωπαϊκού
Οικονομικού
Χώρου,
δ) οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και
ιδρυμάτων της Α’ βάθμιας, Β’ βάθμιας και Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης των
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών.
2. Κατά το διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου, το μειωμένο
αντίτιμο των μεμονωμένων εισιτηρίων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου
ισχύει για όλους τους επισκέπτες».
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/591722/12422 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3976/31.10.2019
Τροποποίηση
της
αριθμ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/
ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/27.6.2019 κοινής υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων,
ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων – Απαλλαγή από την υποχρέωση
καταβολής αντιτίμου» (ΦΕΚ 2666/Β’/1.7.2019), ως προς τα άρθρα 2 και 3.

Άρθρο 3
Ελεύθερη είσοδος – Απαλλαγή
υποχρέωση καταβολής αντιτίμου

από

την

«1. Η είσοδος στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, τους
ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία τα οποία ανήκουν στο
Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, είναι
ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, στις
εξής ημερομηνίες:
• 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη),
• 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων),
• 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων),
• τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών
Πολιτιστικής Κληρονομιάς),
• 28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή) και
• πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου.

2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής
αντιτίμου επίσκεψης οι κάτωθι:

α) τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή
του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας
προέλευσης,
β) τα παιδιά ηλικίας έως 5 ετών των εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
χωρών, με την επίδειξη του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της
ηλικίας και της χώρας προέλευσης,
γ) οι άνω των 25 ετών εκπαιδευόμενοι σε σχολεία της Β’ βάθμιας
εκπαίδευσης (εσπερινά σχολεία, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΕΠΑΛ) και
σε επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ.) των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με την
επίδειξη βεβαίωσης φοίτησης, στην οποία θα αναγράφεται η διάρκειά της,
δ) οι συνοδοί εκπαιδευτικοί κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων
και ιδρυμάτων της Α’ βάθμιας, Β’ βάθμιας και Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης των
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου,
ε) οι συμμετέχοντες στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) και τα
εξαρτώμενα από αυτούς άτομα, με την επίδειξη της αστυνομικής τους
ταυτότητας και βεβαίωσης δικαιούχου ελεύθερης εισόδου λόγω
συμμετοχής στο πρόγραμμα ΚΕΑ, για την αναγραφόμενη περίοδο
συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα, καθώς και έγκυρου εγγράφου, το
οποίο
πιστοποιεί
τα
εξαρτώμενα
από
αυτούς
άτομα,
στ) οι κάτοχοι κάρτας ανεργίας της ημεδαπής, με την επίδειξη της
αστυνομικής τους ταυτότητας και έγκυρης βεβαίωσης ανεργίας ή
πρόσφατης
ανανέωσης
αυτής,
ζ) τα άτομα με αναπηρία και ένας συνοδός αυτών (ο τελευταίος εφόσον οι
εν λόγω ανάπηροι έχουν αναπηρία άνω του 80%), ανεξαρτήτως χώρας
προέλευσης, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του
διαβατηρίου τους και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης
Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας – ΚΕ.Π.Α.) για τους κατοίκους της
ημεδαπής ή ανάλογου πιστοποιητικού από αντίστοιχο αρμόδιο φορέα της
αλλοδαπής,
η) οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης
του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν
αναπηρία, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και
πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), σε ισχύ, καθώς και Πιστοποιητικού
Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας –
ΚΕ.Π.Α.),
θ) οι γονείς τρίτεκνων οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης
του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν
αναπηρία, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και
πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, σε ισχύ, καθώς
και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης
Αναπηρίας
–
ΚΕ.Π.Α.),
ι) οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης
του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν
αναπηρία, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και

πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, σε ισχύ, καθώς
και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης
Αναπηρίας
–
ΚΕ.Π.Α.),
ια) οι πρόσφυγες, με την επίδειξη Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς
Προστασίας ή Ταξιδιωτικού Εγγράφου Σύμβασης της 28ης Ιουλίου 1951
(διαβατήριο αναγνωρισμένου πρόσφυγα) ή Ταξιδιωτικού Εγγράφου
Αλλοδαπού (διαβατήριο αναγνωρισμένου δικαιούχου επικουρικής
προστασίας)
ή
Άδειας
Διαμονής,
ιβ) οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία, με επίδειξη Δελτίου
Ταυτότητας
Οπλίτη,
σε
ισχύ,
ιγ) οι Έλληνες Ολυμπιονίκες, με την επίδειξη της αστυνομικής τους
ταυτότητας και κάρτας μέλους του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών,
ιδ) οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν
αιτήματος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου (Δ/νση/Γραφείο
Εθιμοτυπίας), μετά από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής
Κληρονομιάς,
ιε) οι κάτοχοι κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM)
και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την
επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και
της
κάρτας
μέλους
ICOM/ICOMOS,
σε
ισχύ,
ιστ) τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Αρχαιολογικών Χώρων και
Μουσείων, τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το ΥΠ.ΠΟ.Α.,
με
την
επίδειξη
της
σχετικής
κάρτας
μέλους,
σε
ισχύ,
ιζ) οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, του Μουσείου
Ακρόπολης και του Μουσείου Κανελλοπούλου, με την επίδειξη της
υπηρεσιακής
τους
ταυτότητας,
ιη) οι ειδικοί επιστήμονες στους οποίους χορηγείται άδεια με σκοπό τη
φωτογράφιση, τη μελέτη, τη σχεδίαση ή τη δημοσίευση αρχαιοτήτων, με
την
επίδειξη
της
σχετικής
άδειας,
ιθ) τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, με την
επίδειξη κάρτας μέλους, σε ισχύ,
«κ) οι ξεναγοί της ημεδαπής, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους
ταυτότητας, και οι σπουδαστές των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου
Τουρισμού, με την επίδειξη της σπουδαστικής τους ταυτότητας» (Αριθμ.
300823
–
ΦΕΚ
Τεύχος
B’
2755/28.06.2021)
κα) οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη δημοσιογραφικής ταυτότητας, σε
ισχύ,
κβ) οι κάτοχοι Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου, με την επίδειξη αυτού,
κγ) τα μέλη της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης, με την επίδειξη
θεωρημένης κάρτας μέλους.

3. Δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο Ελεύθερης
Εισόδου τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα
ανανέωσης, το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α, οι κάτωθι:

α) τα εν ενεργεία μέλη των Κεντρικών Συμβουλίων και των Τοπικών
Συμβουλίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
β) τα εν ενεργεία μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Ταμείου
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, του Μουσείου Ακρόπολης
και
του
Μουσείου
Κανελλοπούλου,
γ) οι εν ενεργεία Διευθυντές και τα μέλη των Ξένων Αρχαιολογικών
Σχολών
στην
Ελλάδα,
δ) οι συμβασιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, του
Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Κανελλοπούλου. Η ανανέωση του
Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου είναι δυνατή εφόσον συνεχίζεται η
επαγγελματική σχέση με το ΥΠ.ΠΟ.Α., το Τ.Α.Π., το Μουσείο Ακρόπολης και
το Μουσείο Κανελλοπούλου,
ε) οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, του Μουσείου
Ακρόπολης
και
του
Μουσείου
Κανελλοπούλου,
στ) οι υπηρετούντες στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο
Υπουργείο
Πολιτισμού
και
Αθλητισμού,
ζ) οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α’ βάθμιας, Β’ βάθμιας και
Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής. Στην περίπτωση των
αναπληρωτών και των ωρομισθίων καθηγητών, η ανανέωση του Δελτίου
Ελεύθερης Εισόδου είναι δυνατή εφόσον ασκούν το εκπαιδευτικό
λειτούργημα,
η) οι πτυχιούχοι Ιστορικών και Αρχαιολογικών Τμημάτων των
Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, των
Σχολών Καλών Τεχνών, των Σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης, συμπεριλαμβανομένων και των Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων
και Έργων Τέχνης, της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών – μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς
και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των σχολών
αυτών,
θ) οι πτυχιούχοι Μουσειακών Σπουδών και Σχολών και Τμημάτων
Πολιτιστικής Διαχείρισης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της
ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και οι κάτοχοι
μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των σχολών αυτών,
ι) οι φοιτούντες και απόφοιτοι του Προπαρασκευαστικού και
Επαγγελματικού
Σχολείου
Καλών
Τεχνών
Πανόρμου
Τήνου,
ια) οι υπηρετούντες αστυνομικοί στο Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς
και Αρχαιοτήτων των Διευθύνσεων Ασφάλειας»

