
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 165276 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/

ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/

27.6.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορι-

σμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων αρχαιο-

λογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και 

μουσείων - Απαλλαγή από την υποχρέωση κατα-

βολής αντιτίμου» (Β’ 2666), ως προς το άρθρο 1. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4858/2021 «Κύρω-

ση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτή-
των και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (Α’ 220),

β) της παρ. 14 του άρθρου 45 του ν. 4761/2020 «Ανα-
διοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 
Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Δι-
αχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή 
της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις 
για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο “Φοίβος 
Ανωγειανάκης” και άλλες διατάξεις» (Α’ 248),

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

δ) του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Με-
ταφορών … Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

στ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

θ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ι) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ3/20-1-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β’ 48).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

4. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/
22-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον διορισμό 
Μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού (Υ.Ο.Δ.Δ. 485).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/
346553/247338/5874/3323/27.6.2019 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης οργανω-
μένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνη-
μείων και μουσείων - Απαλλαγή από την υποχρέωση 
καταβολής αντιτίμου» (Β’ 2666), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/
ΓΡΥΠ/591722/12422/31.10.2019 (Β’  3976), ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/606307/429732/7146/3885/
30.10.2020 (Β’ 4807), ΥΠΠΟΑ/300823/28.6.2021 (Β’ 2755) 
και ΥΠΠΟΑ/522555/1.11.2021 (Β’ 5058) κοινές υπουργι-
κές αποφάσεις.

6. Το απόσπασμα πρακτικών της 29ης/1.9.2021 συνε-
δρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 
Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

7. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαι-
ολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αρ. 
36/14.9.2021 πράξη.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της 39ης/1.12.2021 συνε-
δρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 
Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.
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9. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαι-
ολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αρ. 
52/21.12.2021 πράξη.

10. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαι-
ολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αρ. 
6/15.02.2022 πράξη.

11. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/151150/07.04.2022 ειση-
γητική - οικονομική έκθεση του Αναπληρωτή Προϊστα-
μένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του ΥΠ.ΠΟ.Α.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/27.6.2019 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αντιτίμου επί-
σκεψης οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών 
τόπων, μνημείων και μουσείων - Απαλλαγή από την υπο-
χρέωση καταβολής αντιτίμου» (Β’ 2666), ως εξής:

1. Συμπληρώνουμε το Παράρτημα Ι της ως άνω από-
φασης, ως εξής:

α. Στην ΕΦ. Α. Πόλης Αθηνών αντικαθίσταται ο αύξων 
αριθμός 8:

«8. Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, 
μεμονωμένο κύριο εισιτήριο 3€, μεμονωμένο μειωμένο 
εισιτήριο 2€».

β. Στην ΕΦ.Α. Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας προ-
στίθεται αύξων αριθμός 14:

«14. Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγί-
ου, μεμονωμένο κύριο εισιτήριο 6€, μεμονωμένο μειω-
μένο εισιτήριο 3€».

γ. Στην ΕΦ. Α. Δυτικής Αττικής αντικαθίσταται ο αύξων 
αριθμός 1:

«1. Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Ελευσίνας, με-
μονωμένο κύριο εισιτήριο 4€, μεμονωμένο μειωμένο 
εισιτήριο 2€».

δ. Στην ΕΦ. Α. Χανίων αντικαθίσταται ο αύξων αριθμός 2:
«2. Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, μεμονωμένο κύριο 

εισιτήριο 6€, μεμονωμένο μειωμένο εισιτήριο 3€».

2. Συμπληρώνουμε το Παράρτημα ΙΙ της ως άνω από-
φασης, ως εξής:

α. Προστίθεται αύξων αριθμός 10 και αναριθμούνται 
οι επόμενοι σε 11, 12, 13:

«ΙΩΑΝΝΙΝΑ
10. Αρχαιολογικός Χώρος Δωδώνης και Αρχαιολογικό 

Μουσείο Ιωαννίνων, ενιαίο εισιτήριο 10€, διάρκεια ενι-
αίου εισιτηρίου 3 ημέρες».

β. Προστίθεται αύξων αριθμός 14:
«ΦΩΚΙΔΑ
14. Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Δελφών και 

Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας,ενιαίο εισιτήριο 12€, 
διάρκεια ενιαίου εισιτηρίου 3 ημέρες».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/27.6.2019 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αντιτίμου επί-
σκεψης οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων,ιστορικών 
τόπων, μνημείων και μουσείων  - Απαλλαγή από την 
υποχρέωση καταβολής αντιτίμου» (Β’ 2666), όπως τρο-
ποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις υπό στοι-
χεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/591722/12422/31.10.2019 (Β’ 3976), 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/606307/429732/7146/
3885/30.10.2020 (Β’ 4807), ΥΠΠΟΑ/300823/28.6.2021 
(Β’ 2755) και ΥΠΠΟΑ/522555/1.11.2021 (Β’ 5058) κοινές 
υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Πολιτισμού 
Υπουργός Οικονομικών και Αθλητισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02018211304220002*


		2022-04-14T00:10:10+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




