
 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 

ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016 

Συνάδελφοι , 

σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έκανε δεκτό το 

αίτημα που είχε αποστείλει η ΕΣΠΗΤ και άλλες δημοσιογραφικές Ενώσεις και με 

την παρ. 2ιστ του άρθρου 3 της ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2173/13.7.2016)  

οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητα 

απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου εισιτηρίου στα μουσεία και τους 

αρχαιολογικούς χώρους. 

Η σχετική  απόφαση καθορίζει και σε ποιες κατηγορίες πολιτών επιτρέπεται δωρεάν 

είσοδος ή μειωμένο εισιτήριο κατά 50% στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. 

Μειωμένο εισιτήριο για όλη τη διάρκεια του έτους δικαιούνται οι: 

1) Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκ-παιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων Σχολών των εκτός της 

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

2) 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, 

3) οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της Α’ βάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Πλήρως απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου εισόδου: 

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

διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας, 

2) 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, 

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

Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους 

ταυτότητας, 

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

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

5) οι ξεναγοί, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, 

 

 



 

 

6) οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α’ βάθμιας, Β’ 

βάθμιας, Γ’ βάθμιας Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών, 

7) τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, με την επίδειξη της 

θεωρημένης κάρτας μέλους, 

8) οι αστυνομικοί του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας, 

9) οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης 

Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 

10) οι κάτοχοι Δελτίου ελεύθερης εισόδου, 

11) 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, 

12) 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, 

13) 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, 

14) οι κάτοχοι ενεργού κάρτας ανεργίας, 

15) οι κάτοχοι κάρτας αλληλεγγύης, 

16) οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας, 

17) τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και αντίστοιχων Επιμελητηρίων κρατών 

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

Μέρες ελεύθερης εισόδου για όλους 

Ταυτόχρονα ελεύθερη είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία γίνεται 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). 

Για το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ 

 

      Ο Πρόεδρος                                                Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

Θέμης Κ. Μπερεδήμας                                                   Θανάσης Αλατάς 


