Οι ακόλουθες κατηγορίες επισκεπτών δικαιούνται Ελεύθερη Είσοδο

The following categories of visitors are entitled to free admission

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.

Children and young people up to the age of 25, from EU member-states, upon
presentation of their ID card or passport for verification of their age and country of
origin.

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.

Children up to the age of 5, from non-European Union countries, upon presentation
of their passport for verification of their age and country of origin.

Οι άνω των 25 ετών εκπαιδευόμενοι σε σχολεία της Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης
(εσπερινά σχολεία, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΕΠΑ.Λ.) και σε επαγγελματικές
σχολές (ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ) των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με την επίδειξη βεβαίωσης φοίτησης, στην οποία
θα αναγράφεται η διάρκειά της.

Persons over 25 years, being in secondary education (evening schools, secondchance schools) and in vocational schools from EU member-states and countries of
the European Economic Area, upon presentation of attendance certificate bearing
evidence of its duration.

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και
ιδρυμάτων της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας και Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης των κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Escorting teachers during educational visits of schools and institutions of primary,
secondary and tertiary education from EU member-states and countries of the
European Economic Area.

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 Κ.Ε.Α.,
για την αναγραφόμενη περίοδο συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα, καθώς και
έγκυρου εγγράφου, το οποίο πιστοποιεί τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα.

People entitled to Social Solidarity Income and members dependent on them, upon
presentation of their ID card and certificate of free entry based on eligibility to the
programme showing the duration, as well as a valid document certifying dependent
members.

Οι κάτοχοι κάρτας ανεργίας της ημεδαπής, με την επίδειξη της αστυνομικής τους
ταυτότητας και έγκυρης βεβαίωσης ανεργίας ή πρόσφατης ανανέωσης αυτής.

Greek unemployed citizens upon presentation of their ID card and valid
unemployment card or recent renewal of it.

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.

Persons with disabilities and one escort (only in the case of 80% disability),
irrespective of the country of origin, upon presentation of their ID card or passport
and Disability Certificate issued by the Single Body of Social Insurance (decision of
the Disability Certification Center-KEPA) for Greek citizens or similar certificates
issued by a corresponding authorised foreign body.

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.).

Greek parents of families with many children, the children being up to the age of 25
and irrespective of age if they have disabilities, upon presentation of their ID card
and a valid certificate of a large family status by the Greek Supreme Confederation of
large family parents and the Disability Certificate (issued by the Disability
Certification Center).

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.).

Greek parents of families with three children, the children being up to the age of 25
and irrespective of age if they have disabilities, upon presentation of their ID card
and a valid family status certificate issued by the Municipality and the Disability
Certificate (issued by the Disability Certification Center).

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.).

Greek single parent families with children up to the age of 25 and irrespective of age
if they have disabilities, upon presentation of their ID card and a valid family status
certificate issued by the Municipality and the Disability Certificate (issued by the
Disability Certification Center).

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.

Refugees, upon presentation of the International protection applicant card or a
Travelling document of the 28th July 1951 Convention (a passport of recognized
refugee) or a Foreign travelling document (a passport of recognised holder of
subsidiary protection) or residence permit.

Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία, με επίδειξη Δελτίου Ταυτότητας
Οπλίτη, σε ισχύ.

Greek citizens performing their military service, with valid military service
identification card.

Οι Έλληνες Ολυμπιονίκες, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και
κάρτας μέλους του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.

Greek -Olympic Winners upon presentation of their ID card and membership card of
the Hellenic Olympic Winners Association.

Οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν αιτήματος του κατά Official guests of the Greek State, after request of the competent Ministry
περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου (Δ/νση/Γραφείο Εθιμοτυπίας), μετά από έγκριση (Directorate/Office for Protocol) and approval by the General Directorate of
της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Antiquities and Cultural Heritage.

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.

Members of the International Council of Museums (ICOM) and International Council
of Monuments and Sites (ICOMOS), upon presentation of their ID card or passport
and their valid membership card.

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.

Members of Societies and Associations of Friends of State Museums and
Archaeological Sites, managed by the Hellenic Ministry of Culture and Sports, upon
presentation of their valid membership card.

Οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Ταμείου Active employees of the Hellenic Ministry of Culture and Sports, the Archaeological
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, του Μουσείου Ακρόπολης και του
Resources Fund, the Acropolis Museum and the Kanellopoulos Museum, upon
Μουσείου Κανελλοπούλου, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.
presentation of their service ID card.

Οι ειδικοί επιστήμονες στους οποίους χορηγείται άδεια με σκοπό τη φωτογράφιση, Scientists licensed for purposes of photographing, studying, designing or publishing
τη μελέτη, τη σχεδίαση ή τη δημοσίευση αρχαιοτήτων, με την επίδειξη της σχετικής antiquities, upon presentation of the relevant license.
άδειας.

Τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, με την επίδειξη κάρτας
μέλους, σε ισχύ.

Members of the Chamber of Fine Arts of Greece, upon presentation of their valid
membership card.

Οι ξεναγοί της ημεδαπής, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας.

Greek tourist guides, upon presentation of their professional ID card.

Οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη δημοσιογραφικής ταυτότητας, σε ισχύ.

Journalists, upon presentation of a valid journalist ID card

Οι κάτοχοι Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου, με την επίδειξη αυτού.

Holders of a three-year Free Entry Pass.

Τα μέλη της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης, με την επίδειξη θεωρημένης
κάρτας μέλους.

Members of the Association of Greek Art Historians, upon presentation of their valid
membership card.

Οι ακόλουθες κατηγορίες επισκεπτών έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν Δελτίο
Ελεύθερης Εισόδου τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης, το οποίο
εκδίδεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α.

The following categories of visitors are entitled to obtain a three-year Free Entry
Pass -retaining the right of renewal- issued by the competent Services of the
Hellenic Ministry of Culture and Sports

Τα εν ενεργεία μέλη των Κεντρικών Συμβουλίων και των Τοπικών Συμβουλίων
Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Active members of the Central Councils and Regional Councils of Monuments of the
Hellenic Ministry of Culture and Sports.

Τα εν ενεργεία μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Ταμείου Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων, του Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου
Κανελλοπούλου.

Active members of the Board of Directors of the Archaeological Resources Fund, the
Acropolis Museum and the Kanellopoulos Museum.

Οι εν ενεργεία Διευθυντές και τα μέλη των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην
Ελλάδα.

Active Directors and members of Foreign Archaeological Schools in Greece.

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.

Contract employees of the Hellenic Ministry of Culture and Sports, the
Archaeological Resources Fund, the Acropolis Museum and the Kanellopoulos
Museum. Renewal of the free pass is possible if they continue to be employed by the
Ministry of Culture and Sports, the Archaeological Resources Fund, the Acropolis
Museum and the Kanellopoulos Museum.

Οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του
Retired employees of the Hellenic Ministry of Culture and Sports, the Archaeological
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, του Μουσείου Ακρόπολης και Resources Fund, the Acropolis Museum and the Kanellopoulos Museum.
του Μουσείου Κανελλοπούλου.

Οι υπηρετούντες στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Civil Servants in the Legal Advisor Office of the Hellenic Ministry of Culture and
Sports.

Οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας και Γ΄ βάθμιας Greek active teachers in primary, secondary and tertiary education. In the case of
εκπαίδευσης της ημεδαπής. Στην περίπτωση των αναπληρωτών και των
substitute/hourly teachers, renewal of the free pass is possible if they continue to be
ωρομισθίων καθηγητών, η ανανέωση του Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου είναι δυνατή employed as teachers.
εφόσον ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα.

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.

Graduates of Departments of History and Archaeology of Schools of Philosophy, as
well as graduates from Schools of Architecture, Fine Arts, Conservation of Antiquities
and Works of Art, including Technicians of Conservation of Antiquities and Works of
Art from Greece or from equivalent Schools of EU member-states and the European
Economic Area, as well as holders of Master's or PhD Degrees from those Schools
and Departments.

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.

Graduates of Museum Studies programmes and Schools and Departments of Cultural
Management of Higher Education Institutions in Greece or equivalent Institutions of
EU member-states and the European Economic Area, as well as holders of Master's
or PhD Degrees in those studies.

Οι φοιτούντες και απόφοιτοι του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού
Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου.

Students and graduates of the Preparatory and Vocational School of Fine Arts of
Panormos Tinos.

Οι υπηρετούντες αστυνομικοί στο Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και
Αρχαιοτήτων των Διευθύνσεων Ασφάλειας.

Police officers of the Department of Cultural Heritage and Antiquities of Security
Directorates.

Οι ακόλουθες κατηγορίες επισκεπτών δικαιούνται να καταβάλουν μειωμένο
αντίτιμο των μεμονωμένων εισιτηρίων, ύψους 50% περίπου του εκάστοτε
κανονικού αντιτίμου, από 1η Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου

The following categories of visitors are entitled to 50% reduced admission in single
tickets, during the period from 1st of April to 31st of October

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.

Children and young people aged between 6 and 25 years, from non-European Union
countries, upon presentation of their passport for verification of their age and
country of origin.

Οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Senior citizens over 65 from Greece or other EU member-states and the European
Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου άνω των 65 ετών, με την επίδειξη Economic Area, upon presentation of their ID card or passport for verification of
της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της their age and country of origin.
ηλικίας και της χώρας προέλευσης.
Οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της Α΄ βάθμιας
εκπαίδευσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου.

Parents accompanying primary education schools visits from EU member-states and
the European Economic Area.

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και
ιδρυμάτων της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας και Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης των εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών.

Escorting teachers of educational visits of schools and institutions of primary,
secondary and tertiary education from non European Union countries.

Κατά το διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου το μειωμένο αντίτιμο των
μεμονωμένων εισιτηρίων ισχύει για όλους τους επισκέπτες.

From 1st of November until 31st of March, the reduced rate of single tickets is valid
for all visitors.

