Η εισοδος στους αρχαιολογικους χωρους, τα μνημεια και τα Mουσεια ειναι ελευθερη
για όλους,
χωρις την καταβολή αντιτιμου,
την πρωτη (1η) Κυριακή καθε μήνα από 1η Νοεμβριου εως 31η Μαρτιου εκαστου ετους.
Άλλες ημέρες με ελεύθερη είσοδο:
Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβριου

Οι επετειακες και βασει διεθνων συμβασεων ημερομηνιες:
18η Απριλιου (Διεθνής Ημερα Μνημειων)
18η Μαϊου (Διεθνής Ημερα Μουσειων)
Διήμερο Ευρωπαϊκων Ημερων Πολιτιστικής
ΣαββατοΚυριακο Σεπτεμβριου εκαστου ετους)
6η Μαρτιου (Ημερα Μνήμης Μελινας Μερκουρη).
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2. Απαλλασσονται από την καταβολή αντιτιμου εισόδου οι κατωθι:
α) οι νεοι ηλικιας εως 18 ετων, με την επιδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηριου τους
για την επιβεβαιωση της ηλικιας.
β) οι φοιτητες και οι σπουδαστες των Ανωτατων Εκπαιδευτικων Ιδρυματων, Τεχνολογικων
Εκπαιδευτικων Ιδρυματων, των Στρατιωτικων Σχολων ή ισότιμων Σχολων των κρατων−μελων της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθως και των Σχολων Ξεναγων, με την επιδειξη της φοιτητικής−σπουδαστικής
τους ταυτότητας.
γ) οι υπαλληλοι του Υπουργειου Πολιτισμου και Αθλητισμου και του Ταμειου Αρχαιολογικων Πόρων και
Απαλλοτριωσεων, με την επιδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.
δ) οι κατοχοι ειδικής καρτας μελους του Διεθνους Συμβουλιου Μουσειων (ICOM) και του Διεθνους
Συμβουλιου Μνημειων και Τοποθεσιων (ICOMOS), με την επιδειξη αυτής.
ε) οι ξεναγοι, με την επιδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας.
στ) οι συνοδοι εκπαιδευτικοι στις εκπαιδευτικες επισκεψεις σχολειων και ιδρυματων της Α  ́ βαθμιας, Β  ́
βαθμιας, Γ  ́ βαθμιας Εκπαιδευσης, των Στρατιωτικων Σχολων.
ζ) τα μελη Εταιρειων και Συλλόγων Φιλων Μουσειων και Αρχαιολογικων Χωρων, με την επιδειξη της
θεωρημενης καρτας μελους.
η) οι αστυνομικοι του Τμήματος Αρχαιοκαπηλιας της Διευθυνσης Ασφαλειας.
θ) οι επισημοι φιλοξενουμενοι του Ελληνικου Δημοσιου, μετα από εγκριση της Γενικής Διευθυνσης
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιας.
ι) οι κατοχοι Δελτιου ελευθερης εισόδου.
ια) τα ατομα με αναπηρια (67% και ανω) και ενας συνοδός αυτων, με την επιδειξη βεβαιωσης
αναπηριας του Υπουργειου Υγειας ή ιατρικής γνωματευσης δημόσιου φορεα όπου θα αναγραφεται με
σαφήνεια η αναπηρια και το ποσοστό αυτής.
ιβ) οι γονεις πολυτεκνων οικογενειων, όταν τα παιδια τους ειναι εως 23 ετων και εως 25 εαν
εκπληρωνουν τις
στρατιωτικες τους υποχρεωσεις ή σπουδαζουν και ανεξαρτήτως ηλικιας εαν εχουν αναπηρια, με την
επιδειξη θεωρημενου πασου πολυτεκνων ή βεβαιωσης από το Συλλογο Πολυτεκνων ή πιστοποιητικου
οικογενειακής καταστασης από το Δήμο. Επισης οι γονεις τριτεκνων οικογενειων, όταν τα παιδια τους
ειναι εως 18 ετων και εως 24 εαν σπουδαζουν και ανεξαρτήτως ηλικιας εαν εχουν αναπηρια, με την
επιδειξη πιστοποιητικου οικογενειακής καταστασης από το Δήμο.
ιγ) οι μονογονεϊκες οικογενειες με ανήλικα τεκνα, με την επιδειξη πιστοποιητικου οικογενειακής
καταστασης από το Δήμο. Στην περιπτωση των διαζευγμενων, μόνον ο γονεας που εχει την επιμελεια
των τεκνων.
ιδ) οι κατοχοι ενεργου καρτας ανεργιας και
ιε) οι κατοχοι καρτας αλληλεγγυης.

3. Δικαιουνται να αποκτήσουν Δελτιο ελευθερης εισόδου τριετους διαρκειας, με δικαιωμα ανανεωσης, οι
κατωθι:
α) τα μελη των Κεντρικων Συμβουλιων και των Τοπικων Συμβουλιων Μνημειων του Υπουργειου
Πολιτισμου και Αθλητισμου.
β) τα μελη των Διοικητικων Συμβουλιων και οι Διευθυντες των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που
εποπτευονται από το Υπουργειο Πολιτισμου και Αθλητισμου.
γ) οι εκπαιδευτικοι λειτουργοι της Α  ́ βαθμιας, Β  ́ βαθμιας, Γ  ́ βαθμιας εκπαιδευσης (εν ενεργεια
ημεδαποι και αλλοδαποι). Στην περιπτωση των αναπληρωτων και των ωρομισθιων καθηγητων, η
εκδοση Δελτιου ελευθερης εισόδου ειναι δυνατή για το διαστημα που ασκουν το εκπαιδευτικό
λειτουργημα.
δ) οι πτυχιουχοι Ιστορικων και Αρχαιολογικων Τμηματων των Φιλοσοφικων Σχολων καθως και των
Σχολων Αρχιτεκτονικής, των Ανωτατων Σχολων Καλων Τεχνων, των Σχολων Συντήρησης Αρχαιοτήτων
και Εργων Τεχνης, συμπεριλαμβανομενων και των Τεχνικων Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων
Τεχνης, της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολων των κρατων−μελων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθως και οι
κατοχοι μεταπτυχιακων και διδακτορικων τιτλων των τμηματων και των σχολων αυτων.
ε) οι πτυχιουχοι Μουσειακων Σπουδων των Ανωτατων Εκπαιδευτικων Ιδρυματων της ημεδαπής ή
ισότιμων Σχολων των κρατων−μελων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθως και οι κατοχοι μεταπτυχιακων
και διδακτορικων τιτλων των σπουδων αυτων.
στ) οι Διευθυντες και τα μελη των Ξενων Αρχαιολογικων Σχολων στην Ελλαδα.
ζ) οι συνταξιουχοι υπαλληλοι του Υπουργειου Πολιτισμου και Αθλητισμου και του Ταμειου
Αρχαιολογικων Πόρων και Απαλλοτριωσεων.
η) οι επι συμβασει υπαλληλοι του Υπουργειου Πολιτισμου και Αθλητισμου και του Ταμειου
Αρχαιολογικων Πόρων και Απαλλοτριωσεων.
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''Περί Γνώσεως'' – Φροντιστήριο Μ.Ε.
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