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                                                                                ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Αθήνα,  7 - 7 - 2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ                            Αρ. Πρωτ.
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ        ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ32- 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ                                Φ56/226261/135785/7473/4873     
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22                      Προς: το Εθνικό Τυπογραφείο
Ταχ. Κώδικας: 106 82 Αθήνα                                  
Πληροφορίες: Ε. Δούμα                                               
Τηλ.: 210 3321779                                                    
Fax: 210 3801840
E-mail: tdams.dmeep@culture.gr

ΘΕΜΑ: Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς 
χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 736/1977 «Περί Οργανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών 

Πόρων και Απαλλοτριώσεων» (ΦΕΚ 316/Α/15-10-1977)

2. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 

γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», άρθρο 46 παρ. 2 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-

2002)  

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και 

άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010)

4. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα», άρθρο 90 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005)

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα 

άρθρα 31 και 39 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014) 
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6. Το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 

178/Α/29-8-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών … Ανάπτυξης και Τουρισμού», άρθρο 

1 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015)  

8. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015)

9. Την αριθμ. Υ 29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο 

Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β/9-10-2015)

10. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/33659/30330/

23405/6-10-2015 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Πολιτισμού και Αθλητισμού για το διορισμό Μετακλητού Γενικού Γραμματέα 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/706/6-10-2015)

11. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/149177/18112/10-5-2016 εισήγηση της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.

12. Τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ομόφωνη ως 

προς τον καθορισμό νέων τιμών εισιτηρίων και κατά πλειοψηφία ως προς τον 

καθορισμό μειωμένης τιμής κατά 50% την περίοδο Νοεμβρίου-Μαρτίου 

εκάστου έτους, όπως διατυπώθηκε στην αρ. 27/13-10-2015 Πράξη του

13. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως 

διατυπώθηκε στην αρ. 29/27-10-2015 Πράξη του

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Αντίτιμο επίσκεψης σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία

Για την είσοδο στα μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, 

ιστορικούς τόπους και μουσεία της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του Ν. 3028/2002 

«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 

(ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002), που ανήκουν στο Δημόσιο, καθορίζεται εισιτήριο σύμφωνα 

με τους πίνακες των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας.
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Άρθρο 2
Μειωμένες τιμές

1. Καθορίζεται ως μειωμένο εισιτήριο, το εισιτήριο του οποίου η τιμή 

ανέρχεται στο 50% περίπου της εκάστοτε καθορισμένης τιμής. 

2. Η ως άνω περιγραφόμενη μειωμένη τιμή των μεμονωμένων εισιτηρίων του 

άρθρου 1 της παρούσας ισχύει για όλους τους επισκέπτες κατά το διάστημα από 1η 

Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους. 

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μειωμένη τιμή στα μεμονωμένα καθώς και 

στα ενιαία εισιτήρια του άρθρου 1 της παρούσας δικαιούνται οι κάτωθι:

α) οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων Σχολών των εκτός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.

β) οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 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.

Άρθρο 3

Ελεύθερη είσοδος

1. Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία είναι 

ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η  

Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους. 

Επίσης καθορίζονται ως ημέρες ελεύθερης εισόδου η Εθνική Εορτή της 28ης 

Οκτωβρίου, οι επετειακές και βάσει διεθνών συμβάσεων ημερομηνίες - η 18η 

Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων), η 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων), το 

Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (το τελευταίο 

σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου εκάστου έτους) - , και η 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης 

Μελίνας Μερκούρη).

2. Απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου εισόδου οι κάτωθι:

α) οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή 

του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας.
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β) οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών ή ισότιμων 

Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Σχολών 

Ξεναγών, με την επίδειξη της φοιτητικής-σπουδαστικής τους ταυτότητας.

γ) οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου 

Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους 

ταυτότητας.

δ) οι κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) 

και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την επίδειξη 

αυτής.

ε) οι ξεναγοί, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας.

στ) οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων 

της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας, Γ΄ βάθμιας Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών.

ζ) τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, με 

την επίδειξη της θεωρημένης κάρτας μέλους.

η) οι αστυνομικοί του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας.

θ) οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από έγκριση της 

Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

ι) οι κάτοχοι Δελτίου ελεύθερης εισόδου.

ια) τα άτομα με αναπηρία (67% και άνω) και ένας συνοδός αυτών, με την επίδειξη 

βεβαίωσης αναπηρίας του Υπουργείου Υγείας ή ιατρικής γνωμάτευσης δημόσιου 

φορέα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία και το ποσοστό αυτής.

ιβ) οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών και τα παιδιά τους έως 23 ετών ή 25 ετών εάν 

σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και ανεξαρτήτως 

ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη θεωρημένου πάσου πολυτέκνων της 

Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Επίσης οι γονείς 

τρίτεκνων οικογενειών και τα παιδιά τους έως 23 ετών ή 24 ετών εάν σπουδάζουν και 

ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη πιστοποιητικού 

οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο.  

ιγ) οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, με την επίδειξη πιστοποιητικού 

οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο. Στην περίπτωση των διαζευγμένων, μόνον ο 

γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων.  

ιδ) οι κάτοχοι ενεργού κάρτας ανεργίας.

ιε) οι κάτοχοι κάρτας αλληλεγγύης. 

ιστ) οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας. 
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ιζ) τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και αντίστοιχων   

Επιμελητηρίων κρατών μελών της Ε.Ε., με την επίδειξη της κάρτας μέλους.

3. Δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο ελεύθερης εισόδου τριετούς διάρκειας, 

με δικαίωμα ανανέωσης, οι κάτωθι:

α) τα μέλη των Κεντρικών Συμβουλίων και των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

β) τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και οι Διευθυντές των Ν.Π.Δ.Δ. και των 

Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

γ) οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας, Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης 

(εν ενεργεία και συνταξιούχοι). Στην περίπτωση των αναπληρωτών και των 

ωρομίσθιων καθηγητών, η έκδοση Δελτίου ελεύθερης εισόδου είναι δυνατή για το 

διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα.

δ) οι πτυχιούχοι Ιστορικών και Αρχαιολογικών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών 

καθώς και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, των Ανώτατων 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, καθώς και οι κάτοχοι 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των τμημάτων και των σχολών αυτών.

ε) οι πτυχιούχοι Μουσειακών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της 

ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 

και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των σπουδών αυτών.

στ) οι Διευθυντές και τα μέλη των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην Ελλάδα.

ζ) οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του 

Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.  

η) οι επί συμβάσει υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του 

Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

Άρθρο 4

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας κάθε άλλη σχετική διάταξη καταργείται. 

                                                                  Άρθρο 5

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ32-

Φ56/370862/218709/12209/7831/24-12-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Δικαίωμα 
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εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς 

τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο» (ΦΕΚ 2916/Β/31-12-2015) 

ακυρώνεται.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Συνημμένα: τρεις (3) πίνακες

Οι Υπουργοί

Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών                                     Πολιτισμού και Αθλητισμού
     Γεώργιος Χουλιαράκης                                                      Αριστείδης Μπαλτάς

         

Εσωτερική Διανομή:                                
Γραμματεία ΚΑΣ και ΣΜ                                     
Δ/νση Μουσείων-ΤΑΜΣ
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