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ΘΕΜΑ: Ελεύθερη είσοδος σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους µε την Κάρτα Μέλους  
              της ΟΛΜΕ  
 
                            Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
 Μετά από σχετικό αίτηµα της ΟΛΜΕ προς το Υπουργείο Πολιτισµού, που έγινε 
αποδεκτό, η κάρτα µέλους της ΟΛΜΕ ισχύει και για την ελεύθερη είσοδο των 
εκπαιδευτικών σε µεµονωµένα µνηµεία, οργανωµένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς 
τόπους και µουσεία, που ανήκουν στο ∆ηµόσιο.  
 Τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ παρακαλούνται να φροντίσουν, ώστε οι κάρτες που παραδίδουν στα 
µέλη τους να έχουν σφραγίδα της ΕΛΜΕ και τη φωτογραφία του/ της κατόχου – µέλους.  
 
             Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Πολιτισµού. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Γενικός Γραµµατέας 

Αριθµ.Πρωτ.3091 
Αθήνα 4-11-2008 

Προς τους: 
1. κ. Γενικούς ∆ιευθυντές 
2. κ. ∆ιευθυντές της Κ. Υ. 
3. κ. ∆ιευθυντές των Περιφερειακών Υπηρεσιών 
4. κ. ∆ιευθυντές των Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών 
5. Προέδρους των ∆.Σ. των εποπτευόµενων Ν ,Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. 

Κοιν: Οµοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 

ΘΕΜΑ: ∆ικαίωµα Ελευθέρας Εισόδου 

Για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
διευκρινίζεται ότι η κάρτα που χορηγείται από την Οµοσπονδία Λειτουργών Μέσης 
Εκπαίδευσης επέχει θέση «∆ελτίου Ελευθέρας Κισόδου» κατά τα οριζόµενα στο Αρ. 6, Παρ. 
7, εδάφιο (δ) της αριθµ. ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΜΕΕΠ/Γ2/Φ56-Φ32/74198/1015 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Οικονοµικών και Πολιτισµού, η οποία δηµοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 1970/31-12-2003. 

Ο Γενικός Γραµµατέας του ΥΠ.ΠΟ. 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΑΒΙΛΛΑΣ 



ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΜΕΕΠ/Γ2/Φ56-Φ32/74198/1015/2003 ΦΕΚ  
1970/31/12/2003 
 
∆ικαίωµα εισόδου σε µεµονωµένα Μνηµεία, οργανωµένους Αρχαιολογικούς Χώρους, 
Ιστορικούς Τόπους και Μουσεία που ανήκουν στο ∆ηµόσιο. 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 29 του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" 
(ΦΕΚ 137/Α/26.7.1985), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 8 του 
άρθρου 7 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α'50) και του άρθρου 29Α του ιδίου Νόµου 
που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α' 154) και 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2Α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α'38). 
β) Του άρθρου 46 του Ν. 3028/2002 "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και 
εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς" (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002). 
γ) Του Π.∆. 191/03 "Οργανισµός του Υπουργείου Πολιτισµού" 
(ΦΕΚ146/Α/13.6.2003). 
δ) Την 1065956/863/Α0006/15-7-03 απόφαση ανάθεσης αρµοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Οικονοµικών (ΦΕΚ 985/Β/03) 
 
2. Το γεγονός ότι µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 
 
Άρθρο 1 
1. Για την είσοδο στα µεµονωµένα µνηµεία, οργανωµένους αρχαιολογικούς 
χώρους, ιστορικούς τόπους και µουσεία της παραγράφου 2 του άρθρου 46, 
του Ν, 3028/2002 "Πα την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς" (ΦΕΚ 153/Α/ 28.6.2002), που ανήκουν στο 
∆ηµόσιο, καταβάλλεται από όλους τους επισκέπτες το προβλεπόµενο εισιτήριο, 
καθ'όλες τις ηµέρες του έτους, µε την επιφύλαξη των όσων ορίζονται 
κατωτέρω. 
 
2. Η είσοδος για όλους τους επισκέπτες σε κρατικά µουσεία και συλλογές είναι 
ελεύθερη κατά το χρονικό διάστηµα από 1ης Νοεµβρίου 2003 έως και 31 
Μαρτίου 2004. Επίσης καθορίζονται ως ηµέρες ελευθέρας εισόδου η 6η 
Μαρτίου (Μνήµη Μελίνας Μερκούρη), η 18η Απριλίου (∆ιεθνής Ηµέρα 
Μνηµείων), η 18η Μαΐου (∆ιεθνής Ηµέρα Μουσείων), η 5η Ιουνίου 
(Παγκόσµιος Ηµέρα Περιβάλλοντος), το ∆ιήµερο Ευρωπαϊκών Ηµερών 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεµβρίου εκάστου 
έτους), οι επίσηµες αργίες του Κράτους, κατά τις οποίες τα µεµονωµένα 
µνηµεία, οι οργανωµένοι αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι και τα µουσεία 
που ανήκουν στο ∆ηµόσιο, παραµένουν ανοικτά, καθώς και η πρώτη Κυριακή 
κάθε µήνα των µηνών Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Οκτωβρίου. Όταν η πρώτη 
Κυριακή είναι αργία, ως ηµέρα ελευθέρας εισόδου καθορίζεται η δεύτερη 
Κυριακή. Οµοίως, καθορίζονται ως ηµέρες ελευθέρας εισόδου το διήµερο του 
εορτασµού των Ανοιχτών Ηµερών και του ευρωπαϊκού θεσµού της Άνοιξης 
των Μουσείων, κατά τις ηµεροµηνίες που καθορίζονται εκάστοτε και για 
συγκεκριµένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, µεµονωµένα 
µνηµεία και µουσεία που ανήκουν στο ∆ηµόσιο. 
 
3. Καθορίζεται ως "µειωµένο εισιτήριο", το εισιτήριο του οποίου η τιµή 
ανέρχεται στο 50% περίπου της εκάστοτε εγκεκριµένης τιµής. 
 
4. Όσοι από τους επισκέπτες δικαιούνται να καταβάλλουν µειωµένο εισιτήριο 
για την είσοδο στα µεµονωµένα µνηµεία, οργανωµένους αρχαιολογικούς 
χώρους, ιστορικούς τόπους και µουσεία που ανήκουν στο ∆ηµόσιο, ή 



απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή τούτου, οφείλουν να επιδεικνύουν 
το προβλεπόµενο αποδεικτικό στοιχείο. 
 
5. Απαλλάσσονται από την καταβολή εισιτηρίου οι κατωτέρω: 
α) Τα µέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, β) Οι νέοι ηλικίας έως 19 ετών, µε 
την επίδειξη Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου για την επιβεβαίωση της 
ηλικίας. 
γ) Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, ή Ισοτίµων Σχολών των Κρατών - 
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Σχολών Ξεναγών, µε την 
επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας. 
δ) Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία, µε την επίδειξη της 
στρατιωτικής τους ταυτότητας. 
ε) Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισµού, του Ταµείου Αρχαιολογικών 
Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), του Ταµείου ∆ιαχείρισης Πιστώσεων 
για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε.) και του Οργανισµού 
Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού (Ο.Π.Ε.Π.), µε την επίδειξη της υπηρεσιακής 
τους ταυτότητας. 
στ) Οι κάτοχοι ειδικής κάρτας µέλους του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Μουσείων 
(ICOM) ή του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Μνηµείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), µε 
την επίδειξη αυτής. 
ζ) Οι ξεναγοί, µε την επίδειξη ταυτότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
η) Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις επισκέψεις σχολείων και ιδρυµάτων της Α' 
βάθµιας, Β' βάθµιας και Γ βάθµιας εκπαίδευσης. 
θ) Οι δηµοσιογράφοι, µε την επίδειξη της δηµοσιογραφικής τους ταυτότητας. 
ι) Τα µέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών 
Χώρων σε όλη την Ελλάδα, µε την επίδειξη της θεωρηµένης κάρτας - µέλους. 
ία) Οι επίσηµοι φιλοξενούµενοι του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µετά από έγκριση 
του Γενικού ∆ιευθυντού Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 
ιβ) Οι συνοδοί τυφλών και ατόµων µε κινητικά προβλήµατα. 
ιγ) Οι κάτοχοι δελτίου ελευθέρας εισόδου. 
ιδ) Οι κάτοχοι της "Κάρτας Πολιτισµού". 
 
6. Μειωµένο εισιτήριο καταβάλλουν οι κατωτέρω: 
α) Οι φοιτητές Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και Ισοτίµων Σχολών των 
εκτός της ΕΕ χωρών, µε την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας. 
β) Οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών Κρατών- Μελών της ΕΕ άνω 
των 65 ετών, µε την επίδειξη Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου. 
γ) Οι συµµετέχοντες σε διεθνή συνέδρια, µετά από σχετική έγκριση του 
Γενικού ∆ιευθυντού Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 
δ) Οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων Α' βάθµιας 
εκπαίδευσης. 
ε) Οι συµµετέχοντες στα προγράµµατα εκδροµών που διοργανώνει ο 
Οργανισµός Εργατικής Εστίας. 
 
7. ∆ικαιούνται να αποκτήσουν "∆ελτίο ελεύθερης εισόδου" τριετούς διάρκειας 
µε δικαίωµα ανανέωσης οι κατωτέρω: 
α) Τα µέλη των Κεντρικών Συµβουλίων του Υπουργείου Πολιτισµού και των 
Τοπικών Συµβουλίων Μνηµείων. 
β) Τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και οι ∆ιευθυντές των Ν.Π.∆.∆. και 
Ν.Π.Ι.∆. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισµού. 
γ) Οι Ακαδηµαϊκοί. 
δ) Οι Εκπαιδευτικοί λειτουργοί Γ βάθµιας, Β' βάθµιας και Α' βάθµιας 
εκπαίδευσης (ηµεδαποί και αλλοδαποί, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, Ιδιωτικού 
και ∆ηµοσίου τοµέα). Στην περίπτωση των αναπληρωτών και ωροµισθίων 
καθηγητών, η έκδοση δελτίου ελευθέρας εισόδου είναι δυνατή για το διάστηµα 
που ασκούντα εκπαιδευτικό λειτούργηµα. 



ε) Οι πτυχιούχοι Αρχαιολογικών και Ιστορικών Τµηµάτων Φιλοσοφικών 
Σχολών, καθώς και των Σχολών Αρχιτεκτονικής. 
στ) Οι ∆ιευθυντές και τα µέλη των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην 
Ελλάδα. 
ζ) Τα µέλη του Ελληνικού Καλλιτεχνικού και Εικαστικού Επιµελητηρίου. 
θ) Οι έχοντες λάβει νόµιµη άδεια από το ΥΠ.ΠΟ. συντηρητές αρχαιοτήτων και 
έργων τέχνης. 
ι) Τα µέλη των διπλωµατικών αποστολών. 
ιβ) Οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισµού, του Ταµείου 
Αρχαιολογικών Πόρων (Τ.Α.Π.) και του Ταµείου ∆ιαχείρισης Πιστώσεων για 
την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε.). 
ιγ) Οι επί συµβάσει υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισµού, του Ταµείου 
Αρχαιολογικών Πόρων (Τ. Α. Π.), του Ταµείου ∆ιαχείρισης Πιστώσεων για την 
Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε.) και του Οργανισµού Προβολής 
Ελληνικού Πολιτισµού Α.Ε. (Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε.) 
ιδ) Οι αστυνοµικοί του Τµήµατος Αρχαιοκαπηλίας της ∆ιεύθυνσης Ασφαλείας. 
ιέ) Οι υπάλληλοι των εποπτευοµένων από το Υπουργείο Πολιτισµού Ιδιωτικών 
Αρχαιολογικών Μουσείων καθώς και του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, 
του Μουσείου Ελληνικών Μουσικών Οργάνων Φ. Ανωγειανάκη, του 
Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης και του 
Μουσείου Ζυγοµολά. 
 
Άρθρο 2 
Οι τιµές πωλήσεως εισιτηρίων εισόδου σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους 
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσης έχουν ως εξής: 
(βλ. οικείο φεκ) 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 


