
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του υποδείγματος του δελτίου υπη-
ρεσιακής ταυτότητας των υπαλλήλων της Υπηρε-
σίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κρά-
τησης.

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 8462/17-11-2016 από-
φασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μου-
σείου Ακρόπολης «Θερινό και χειμερινό ωράριο 
λειτουργίας και αντίτιμο εισόδου στο Μουσείο 
Ακρόπολης» (Β’ 4048).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 29248 (1)
Τροποποίηση του υποδείγματος του δελτίου 

υπηρεσιακής ταυτότητας των υπαλλήλων της 

Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστη-

μάτων Κράτησης .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 48 του ν. 2721/1999 «Τροποποίηση 

και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 1756/1988 
(ΦΕΚ  35 Α’), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α’) του Ποινικού Κώ-
δικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πο-
λιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),

β) του άρθρου 1 του ν. 3388/2005 «Θέματα Εξωτερι-
κών Φρουρών και άλλες διατάξεις» (Α’ 225),

γ) της παρ. 3 του άρθρου 20 του π.δ. 215/2006 «Κανο-
νισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξω-
τερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης» (Α’ 217),

δ) των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),
ε) της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 39981/27-5-2016 

κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Οπλοφορία υπαλλήλων 
εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης εκτός 
υπηρεσίας» (Β’ 1532),

στ) της παρ. 5.1 του άρθρου 2 του π.δ. 81/2019 «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί-
ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά 
υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 
18 του ν. 4625/2019 (Α’ 139),

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και του π.δ. 62/2020 «Διορισμός 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

η) της υπ’ αρ. 80/18-07-2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058),

θ) της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

ι) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και

ια) της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 131).

2. Το από 03-10-2022 εισηγητικό του Προϊσταμένου 
του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων 
Κράτησης, με θέμα: «Τροποποίηση του υποδείγματος 
του δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας των υπαλλήλων 
της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων 
Κράτησης».

3. Την ανάγκη τροποποίησης του υποδείγματος του 
δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας των υπαλλήλων της 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κρά-
τησης, όπως αυτό αποτυπώνεται στο Παράρτημα 3 του 
π.δ. 215/2006 (Α’ 217).

4. Την υπ’ αρ. 25363/17-10-2020 εισήγηση της Προϊ-
σταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών και Διοικητικής Υποστήριξης.

5. Την υπ’ αρ. 23930/27-09-2022 απόφαση έγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ 9ΜΕΥ46ΜΤΛΒ-5Β6).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη, ύψους χιλίων πεντακοσίων τριών ευρώ 
και δεκατριών λεπτών (1.503,13), η οποία θα καλυφθεί 
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για το έτος 2022 από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις της 
Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, από 
τον ειδικό φορέα 10572020000000 Α.Λ.Ε. 2410989899, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του υποδείγματος του δελτίου υπη-
ρεσιακής ταυτότητας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, όπως 
αυτό απεικονίστηκε ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 στο π.δ. 215/2006 
(Α’ 217), ως εξής:

Το δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας των υπαλλήλων 
της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων 
Κράτησης εκτυπώνεται σε κάρτα μεγέθους μορφότυ-
πουID1, τύπου πιστωτικής κάρτας, διαστάσεων 85,6 
mmx 54,0 mmx 0,75 mm, η οποία κατασκευάζεται από 
πολυανθρακικό υλικό.

Στην εμπρόσθια όψη του δελτίου εκτυπώνονται οι 
σταθερές ενδείξεις, ως κάτωθι:

- Στο άνω αριστερό τμήμα το Εθνόσημο της Ελλάδας 
και κάτωθι αυτού οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/
HELLENIC REPUBLIC.

Κάτωθεν αυτών, το έμβλημα της Υπηρεσίας Εξωτε-
ρικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης και δεξιά 
αυτού οι λέξεις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΗΣ και ακριβώς δίπλα δεξιά οι λέξεις: MINISTRY 
OF CITIZEN PROTECTION, GENERAL SECRETARIAT OF 
ANTI-CRIME POLICY, 

SERVICE OF EXTERNAL GUARD OF CORRECTIONAL 
INSTITUTIONS.

Κάτωθεν αυτών οι λέξεις: ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΑΥ-
ΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ/EXTERNAL GUARD 
ID CARD.

- Στο κάτω αριστερό τμήμα οι λέξεις: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ-
ΤΡΩΟΥ και κάτωθι πλαίσιο στο οποίο θα αναγράφεται ο 
αριθμός. Κάτωθι του πλαισίου οι λέξεις: REGISTRATION 
NUMBER.

- Στο άνω δεξιό τμήμα εκτυπώνεται η φωτογραφία του 
κατόχου, η οποία έχει ληφθεί με σάρωση από την αίτη-
ση και έχει υποστεί επεξεργασία και σμίκρυνση. Η προ-
σκομιζόμενη φωτογραφία είναι του ιδίου τύπου και των 
ιδίων τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για 
τις φωτογραφίες των διαβατηρίων. Στη φωτογραφία ο 
ενδιαφερόμενος φέρει την προβλεπόμενη στολή και το 
πρόσωπό του απεικονίζεται στην τωρινή του κατάσταση. 
Η φωτογραφία εμφανίζεται σε στούντιο και δεν αποτελεί 
προϊόν επεξεργασίας (μοντάζ).

Κάτωθεν της φωτογραφίας,αναγράφονται οι λέξεις: 
ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ και κάτωθι πλαίσιο στο οποίο αναγρά-
φεται η ομάδα με γραμματικά στοιχεία, το δε RHESUS 
με το ψηφίο (+) για το θετικό και (-) για το αρνητικό και 
κάτωθι του πλαισίου οι λέξεις: BLOOD TYPE.

- Στο κάτω δεξιό τμήμα οι λέξεις: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪ ΣΤΑ-
ΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ/GENERAL DIRECTOR’S 
SIGNATURE, η οποία τίθεται εντός προκαθορισμένου 
πλαισίου και ψηφιοποιείται.

Στο πάνω μέρος της οπίσθιας όψης, στο κέντρο, εκτυπώ-
νεται η ένδειξη: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑ-
ΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ/SERVICE OF EXTERNAL GUARD 
OF CORRECTIONAL INSTITUTIONS.

Κάτωθεν αυτής και στην αριστερή πλευρά, περιλαμ-
βάνονται τα υποχρεωτικά πεδία:

- ΕΠΩΝΥΜΟ (ελληνικοί χαρακτήρες 
SURNAME (λατινικοί χαρακτήρες)
- ΟΝΟΜΑ (ελληνικοί χαρακτήρες) 
NAME (λατινικοί χαρακτήρες)
- ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ (ελληνικοί χαρακτήρες) 
FATHER’ S NAME (λατινικοί χαρακτήρες)
- ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ (ελληνικοί χαρακτήρες) 
MOTHER’S NAME (λατινικοί χαρακτήρες)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ DATE OF BIRTH
Τίθεται πλήρης η ημερομηνία γέννησης, ήτοι ημέρα, 

μήνας, έτος, ως ακολούθως: η ημέρα γέννησης αναγρά-
φεται με δύο (2) αριθμητικά ψηφία, ο μήνας αναγράφεται 
με δύο (2) αριθμητικά ψηφία, το δε έτος με τέσσερα (4) 
αριθμητικά ψηφία.

- ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ελληνικοί χαρακτήρες) 
PLACE OF BIRTH (λατινικοί χαρακτήρες)
- ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ελληνικοί χαρακτήρες)
DEPARTMENT (λατινικοί χαρακτήρες)
Αναγράφεται το Τμήμα Εξωτερικής Φρούρησης Κα-

ταστήματος Κράτησης όπου υπηρετεί στον ενεστώτα 
χρόνο ο κάτοχος.

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
DATE OF ISSUE
Αναγράφεται ως ανωτέρω η ημερομηνίας γέννησης.
Στο κέντρο της κάτω πλευράς της οπίσθιας όψης 

αναγράφεται στην ελληνική γλώσσα η φράση: «Ο κά-
τοχος του παρόντος δελτίου δύναται να οπλοφορεί 
(Ν. 2721/1999)» και στην αγγλική: «The owner of this id 
card may bear arm (Law 2721/1999)». Κάτωθεν αυτού 
αναγράφεται στην ελληνική γλώσσα η φράση: «Το παρόν 
δελτίο Υπηρεσιακής Ταυτότητας αποτελεί ιδιοκτησία της 
Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής. Όποιο 
πρόσωπο βρει αυτό σε οποιαδήποτε κατάσταση, καλεί-
ται διά του παρόντος να το παραδώσει στις Ελληνικές 
Αρχές» και στην αγγλική: «This identity card belongs to 
General Secretariat Of Anti-Crime Policy. Any person 
who finds this card either missed or misused is hereby 
requested to hand it over to the Hellenic Authorities».

Όλα τα εικονίδια απεικονίζονται σε λευκό φόντο.
Τα ως άνω αποτυπώνονται σε υπόδειγμα, το οποίο 

αποτελεί Παράρτημα της παρούσας απόφασης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ι

    Αριθμ. 11882 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8462/17-11-2016 από-

φασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μου-

σείου Ακρόπολης "Θερινό και χειμερινό ωράριο 

λειτουργίας και αντίτιμο εισόδου στο Μουσείο 

Ακρόπολης" (Β’ 4048).

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 8 του 

ν. 3711/2008 «Ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου 
δικαίου με την επωνυμία "ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ" και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 224).

2. Τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 76 του 
ν. 4757/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση 
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 
και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοι-
νωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

3. Το π.δ. 64/2013 «Οργανισμός του Μουσείου Ακρό-
πολης» (Α’ 113).

4. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/ 
420874/07.09.2021 (ΥΟΔΔ 752) απόφαση της Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον διορισμό των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης.

5. Την υπ’ αρ. 11101/2.11.2022 εισήγηση της Διεύθυν-
σης Υποδοχής Επισκεπτών (Δ3) του Μουσείου Ακρό-
πολης.

6. Τις ανάγκες ορθολογικής χρήσης των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού του Μουσείου Ακρόπολης, επέκτα-
σης των δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης του κοινού και 
κατά το δυνατόν ενιαίας αντιμετώπισης του καθεστώτος 
ελεύθερης και μειωμένης εισόδου επισκεπτών.

6. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Ακρόπολης».

7. Την απόφαση της υπ’ αρ. 24/02.11.2022 Συνεδρίας 
του Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης, με την οποία εγκρί-
θηκε η μερική τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας 
και των δικαιούχων ελεύθερης και μειωμένης εισόδου 
στο Μουσείο Ακρόπολης.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Μουσείου Ακρόπολης, αποφασίζει:

Άρθρο 1 
Ωράριο λειτουργίας

1. Αντικαθίσταται η παρ. Ι της υπ’  αρ. 8462/2016 
(Β’ 4048) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Μουσείου Ακρόπολης ως εξής:

«Ι.Α. Καθορίζει το θερινό ωράριο λειτουργίας του κτι-
ρίου του Μουσείου Ακρόπολης, για το χρονικό διάστημα 
από 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους και το 
χειμερινό ωράριο λειτουργίας του από 1 Νοεμβρίου έως 
31 Μαρτίου εκάστου έτους, ως εξής:

α) Θερινή περίοδος (1 Απριλίου - 31 Οκτωβρίου):
i) Δευτέρα: 09:00 - 17:00 (ώρα τελευταίας εισόδου: 

16:30).
ii) Τρίτη έως Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή: 09:00 - 

20:00 (ώρα τελευταίας εισόδου: 19:30).
iii) Παρασκευή: 09:00 - 22:00 (ώρα τελευταίας εισόδου: 

21:30). 
β) Χειμερινή περίοδος (1 Νοεμβρίου - 31 Μαρτίου):
i) Δευτέρα έως Πέμπτη: 09:00 - 17:00 (ώρα τελευταίας 

εισόδου: 16:30).
ii) Παρασκευή: 09:00 - 22:00 (ώρα τελευταίας εισόδου: 

21:30).
iii) Σάββατο και Κυριακή: 09:00 - 20:00 (ώρα τελευταίας 

εισόδου: 19:30).
Β. Καθορίζει το θερινό ωράριο λειτουργίας της αρχαι-

ολογικής ανασκαφής (υπαίθριου μουσείου) στη βάση 
(υπόγειο του κτιρίου) του Μουσείου Ακρόπολης, για το 
χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου εκά-
στου έτους και το χειμερινό ωράριο λειτουργίας του από 
1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου εκάστου έτους, ως εξής:

α) Χειμερινή περίοδος (1 Νοεμβρίου - 31 Μαρτίου 
εκάστου έτους): 

Δευτέρα - Κυριακή 09:00 - 17:00 (ώρα τελευταίας ει-
σόδου: 16:30) 

β) Θερινή περίοδος (1 Απριλίου - 31 Οκτωβρίου εκά-
στου έτους):

i) Δευτέρα 09:00 - 17:00 (ώρα τελευταίας εισόδου: 16:30)
ii) Τρίτη - Κυριακή: 09:00 - 20:00 (ώρα τελευταίας ει-

σόδου: 19:30)
Γ. Το Μουσείο Ακρόπολης λειτουργεί με μειωμένο 

ωράριο:
α) την Παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτο-

χρονιάς (24 και 31 Δεκεμβρίου): 09:00 - 15:00 (τελευταία 
είσοδος 14:30), 

β) Μεγάλη Παρασκευή: 12:00- 18:00 (τελευταία είσο-
δος 17:30), 

γ) Μεγάλο Σάββατο: 09:00 - 15:00 (τελευταία είσοδος 
14:30).

Δ. Το Μουσείο Ακρόπολης λειτουργεί με εκτεταμένο 
ωράριο (έως τις 24:00):

α) κατά την Πανσέληνο του Αυγούστου και 
β) την Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων.
Ε. Το Μουσείο Ακρόπολης παραμένει κλειστό:
α) την 1 Ιανουαρίου, 
β) την Κυριακή του Πάσχα, 
γ) την 1η Μαΐου, 
δ) στις 25 και 26 Δεκεμβρίου.
ΣΤ. α) Ώρα τελευταίας εισόδου: μισή ώρα πριν τη λήξη 

του ωραρίου λειτουργίας.

argyro
Highlight
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β) Ώρα αποχώρησης: η αποχώρηση των επισκεπτών 
αρχίζει δεκαπέντε (15) λεπτά πριν την λήξη του ισχύο-
ντος ωραρίου λειτουργίας του Μουσείου.

Ζ. Οι παραπάνω ημέρες και ώρες λειτουργίας των αι-
θουσών του κτιρίου του Μουσείου Ακρόπολης ισχύουν 
και για τα εντός αυτού πωλητήρια, τα οποία παύουν να 
δέχονται επισκέπτες δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την 
λήξη του ωραρίου λειτουργίας του Μουσείου.

Η. Το αναψυκτήριο (καφέ) του ισογείου και το εστια-
τόριο του 2ου ορόφου του κτιρίου του Μουσείου λει-
τουργούν τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Μουσείου. 
Κάθε Παρασκευή και Σάββατο το εστιατόριο του 2ου 
ορόφου λειτουργεί έως τα μεσάνυκτα. Το εστιατόριο του 
κτιρίου επί των οδών Μακρυγιάννη και Χατζηχρήστου 
λειτουργεί κατά τις νόμιμες ώρες λειτουργίας καταστη-
μάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Θ. Το κτίριο της βιβλιοθήκης του Μουσείου (επί της 
οδού Μητσαίων και Χατζηχρήστου) λειτουργεί για το 
κοινό κατόπιν συνεννόησης των ενδιαφερόμενων με το 
Μουσείο Ακρόπολης.».

2. Προστίθενται στο τέλος της παρ. ΙΙ της υπ’ αρ. 8462/ 
17-11-2016 (Β’ 4048) απόφασης του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Μουσείου Ακρόπολης περιπτώσεις που έχουν 
ως εξής:

«δ) Εστιατόριο (κτίριο Μακρυγιάννη και Χατζηχρή-
στου): αυτοτελείς είσοδοι κτιρίου από οδούς Μακρυγιάν-
νη και Χατζηχρήστου, ε) Βιβλιοθήκη (κτίριο Μητσαίων 
και Χατζηχρήστου): Κεντρική Πύλη κοινού (οδός Διον. 
Αρεοπαγίτου) ή Πύλη κοινού οδού Μητσαίων».

Άρθρο 2 
Αντίτιμο εισόδου

Η περ. 1 της παρ. ΙΙΙ της υπ’  αρ. 8462/17-11-2016 
(Β’ 4048) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Μουσείου Ακρόπολης αντικαθίσταται ως εξής: 

«III. Καθορίζει το αντίτιμο εισόδου ως εξής:
1) Για το διάστημα από 1 Απριλίου έως και 31 Οκτω-

βρίου: 
α) Γενικό αντίτιμο εισόδου: 15 ευρώ
β) Μειωμένο αντίτιμο εισόδου: 10 ευρώ
2) Για το διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως και 31 Μαρ-

τίου: 
α) Γενικό αντίτιμο εισόδου: 10 ευρώ,
β) Μειωμένο αντίτιμο εισόδου: 5 ευρώ».

Άρθρο 3
Δικαιούχοι ελεύθερης εισόδου και μειωμένου 
αντιτίμου εισόδου

1. Η περ. 2 της παρ. ΙΙΙ της απόφασης υπ’ αρ. 8462/2016 
(Β’ 4048) του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου 
Ακρόπολης αντικαθίσταται ως εξής: κάτωθι: 

«2.Α. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής 
αντιτίμου εισόδου οι κάτωθι:

α) τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών των κρα-
τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επίδειξη της 
αστυνομικής τους ταυτότητας ή του εν ισχύι διαβατηρί-
ου τους ή άλλου εν ισχύι δημοσίου εγγράφου ταυτοπρο-
σωπίας ημεδαπής ή αλλοδαπής διοικητικής αρχής για 
την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης,

β) τα παιδιά ηλικίας έως 5 ετών των εκτός της Ευρω-
παϊκής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη του εν ισχύι δια-
βατηρίου τους ή άλλου δημοσίου εγγράφου ταυτοπρο-
σωπίας ημεδαπής ή αλλοδαπής διοικητικής αρχής για 
την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης,

γ) οι άνω των 25 ετών εκπαιδευόμενοι σε σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εσπερινά σχολεία, Σχο-
λεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΕΠΑ.Λ) και σε επαγγελματικές 
σχολές (ΕΠΑ.Σ. Δ.ΥΠ.Α.) των κρατών-μελών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με 
την επίδειξη εν ισχύι βεβαίωσης φοίτησης, στην οποία 
θα αναγράφεται η διάρκειά της,

δ) οι συνοδοί εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι 
κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμά-
των της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,

ε) οι συμμετέχοντες στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγ-
γύης (Κ.Ε.Α.) και τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα, με 
την επίδειξη i) της αστυνομικής τους ταυτότητας, ii) της 
εν ισχύι βεβαίωσης δικαιούχου ελεύθερης εισόδου λόγω 
συμμετοχής στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α., για την αναγραφόμε-
νη περίοδο συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα, καθώς 
και iii) έγκυρου εγγράφου, το οποίο πιστοποιεί τα εξαρ-
τώμενα από αυτούς άτομα,

στ) οι κάτοχοι εν ισχύι κάρτας ανεργίας της ημεδαπής 
πολίτες, με την επίδειξη i) της αστυνομικής τους ταυτότη-
τας και ii) της εν ισχύι βεβαίωσης ανεργίας ή πρόσφατης 
ανανέωσης αυτής,

ζ) τα άτομα με αναπηρία και ένας συνοδός αυτών, ο 
τελευταίος εφ’ όσον οι εν λόγω ανάπηροι έχουν αναπη-
ρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, με 
την επίδειξη i) της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του 
εν ισχύι διαβατηρίου τους ή άλλου εν ισχύι δημοσίου 
εγγράφου ταυτοπροσωπίας ημεδαπής ή αλλοδαπής 
διοικητικής αρχής και ii) του εν ισχύι Πιστοποιητικού 
Αναπηρίας e-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,

η) οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών της ημεδαπής 
μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων 
ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επί-
δειξη i) της αστυνομικής τους ταυτότητας, ii) του εν ισχύι 
πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανώτατης 
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), καθώς 
και iii) του εν ισχύι Πιστοποιητικού Αναπηρίας e-Ε.Φ.Κ.Α. 
(απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας - ΚΕ.Π.Α.),

θ) οι γονείς τριτέκνων οικογενειών της ημεδαπής μέ-
χρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή 
ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη 
i) της αστυνομικής τους ταυτότητας και του πιστοποιη-
τικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο εν ισχύι, 
καθώς και ii) του εν ισχύι Πιστοποιητικού Αναπηρίας 
e-Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπη-
ρίας - ΚΕ.Π.Α.),

ι) οι συνοδοί γονείς μονογονεϊκών οικογενειών της 
ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας 
των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, 
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με την επίδειξη i) της αστυνομικής τους ταυτότητας, 
ii) του εν ισχύι πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστα-
σης από τον Δήμο, καθώς και iii) του εν ισχύι Πιστοποι-
ητικού Αναπηρίας e-Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστο-
ποίησης Αναπηρίας - ΚΕ.Π.Α.),

ια) οι υπηρετούντες την στρατιωτική τους θητεία, με 
επίδειξη Δελτίου Ταυτότητας Οπλίτη εν ισχύι,

ιβ) οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημο-
σίου κατόπιν αιτήματος του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργείου, της Βουλής των Ελλήνων ή της Προεδρίας 
της Δημοκρατίας,

ιγ) οι κάτοχοι κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου 
Μουσείων (ICOM) και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνη-
μείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την επίδειξη i) της 
αστυνομικής τους ταυτότητας ή του εν ισχύι διαβατηρί-
ου τους ή άλλου δημοσίου εγγράφου ταυτοπροσωπίας 
ημεδαπής ή αλλοδαπής διοικητικής αρχής και ii) της 
κάρτας μέλους ICOM/ICOMOS εν ισχύι,

ιδ) οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), του Οργανισμού Διαχεί-
ρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), του 
Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Κανελλοπού-
λου, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας 
εν ισχύι,

ιε) οι ειδικοί επιστήμονες στους οποίους χορηγείται 
άδεια με σκοπό τη φωτογράφιση, τη μελέτη, τη σχεδί-
αση ή τη δημοσίευση αρχαιοτήτων, με την επίδειξη της 
σχετικής άδειας,

ιστ) τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών 
Ελλάδος, με την επίδειξη κάρτας μέλους εν ισχύι,

ιζ) οι ξεναγοί της ημεδαπής, με την επίδειξη της επαγ-
γελματικής τους ταυτότητας εν ισχύι, και οι σπουδαστές 
των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού με την 
επίδειξη της εν ισχύι σπουδαστικής τους ταυτότητας,

ιη) οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη δημοσιογραφι-
κής ταυτότητας, εν ισχύι,

ιθ) οι κάτοχοι εν ισχύι Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου του 
ΥΠΠΟΑ, με την επίδειξη αυτού,

κ) Τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
κα) Τα μέλη του σωματείου «Ένωση Φίλων Ακροπό-

λεως», με την επίδειξη της εν ισχύι κάρτας - μέλους του 
σωματείου,

κβ) Οι Καθηγητές Αρχαιολογίας Α.Ε.Ι. με την επίδειξη 
της εν ισχύι υπηρεσιακής τους ταυτότητας.

Β. Μειωμένο αντίτιμο εισόδου καταβάλλουν οι κατω-
τέρω, με την επίδειξη της απαραίτητης ταυτότητας:

α) τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας 6 έως 25 ετών των εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη του εν 
ισχύι διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας 
και της χώρας προέλευσης,

β) οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών κρα-
τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 65 ετών, με 

την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του εν 
ισχύι διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας 
και της χώρας προέλευσης,

γ) οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επι-
σκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών,

δ) Οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας (Ελληνική 
Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα) με την 
επίδειξη της εν ισχύι υπηρεσιακής τους ταυτότητας και 
ο συνοδός τους,

ε) Οι Έλληνες σωφρονιστικοί υπάλληλοι, με την επίδει-
ξη της εν ισχύι υπηρεσιακής τους ταυτότητας,

Γ. Ημέρες ελεύθερης εισόδου για όλο το κοινό: α) 
καθ’ όλο το ωράριο: 6 Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελί-
νας Μερκούρη) 25 Μαρτίου, 18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα 
Μουσείων), 28 Οκτωβρίου, β) για μέρος του ωραρίου: Ευ-
ρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, (τελευταίο 
Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου εκάστου έτους), κατόπιν 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.»

2. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περ. 3 της παρ. ΙΙΙ 
της υπ’ αρ. 8462/17-11-2016 (Β’ 4048) απόφασης του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης που 
έχει ως εξής: «Απρόβλεπτη ανάγκη που ανακύπτει και 
επιβάλλει την ανωτέρω μεταβολή μεταξύ των συνεδρι-
άσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντιμετωπίζεται με 
ειδική απόφαση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 
του Μουσείου Ακρόπολης».

Άρθρο 4 
Έναρξη ισχύος

1. Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως έως και την 31η.12.2022 εξακολουθεί 
να ισχύει το γενικό και μειωμένο αντίτιμο εισόδου κοι-
νού (5 ευρώ και 3 ευρώ), που καθορίσθηκε δυνάμει της 
υπ’ αρ. 8983/18-12-2018 (Β’ 5995) απόφασης του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης, όπως ισχύ-
ει πριν την τροποποίησή της με την παρούσα απόφαση.

2. Οι διατάξεις των ανωτέρω άρθρων 1, 3 και του πα-
ρόντος άρθρου αρχίζουν να ισχύουν από τη δημοσίευση 
της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως. Το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης αρχίζει να 
ισχύει από 1ης.1.2023.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι την αντικατάστα-
σή της με νεώτερη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2022 

Ο Προεδρεύων 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΡΙΖΟΣ   
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*02061380312220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2022-12-03T14:34:29+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




