
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 18844 ΕΞ 2020 
     Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας αρμοδιό-

τητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

και του αντίστοιχου εντύπου που διεκπεραιώ-

νεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πο-

λιτών (Κ.Ε.Π.).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002   «Ανα-

βάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» 
(A΄ 102), όπως αυτό ισχύει,

2. τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμί-
σεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, 
τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102),

3. τις διατάξεις του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138),

4. τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέ-
σεις Κράτους-Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου 
ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75),

5. τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του 
ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45),

6. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

7. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

8. το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),

9. την υπ΄ αρ. 161/25.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄ 3017),

10. τις διατάξεις του ν. 736/1977 «Περί Οργανισμού 
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων» 
(Α΄ 316),

11. τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρο 46 του 
ν. 3028/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Για την 
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς» (Α΄ 153),

12. τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),

13. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133),

14. το π.δ. 63/2005, άρθρο 90 «Κωδικοποίηση της νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να» (Α΄ 98),

15. το π.δ. 70/2015, άρθρο 1«Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών … Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114) ,

16. το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7),

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

18. την υπ’ αρ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/ 
22-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουρ-
γού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Μετακλητού 
Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (ΥΟΔΔ 485),

19. την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/ 
247338/5874/3323/27-6-2019 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων 
αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και 
μουσείων - Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής 
αντιτίμου» (Β΄ 2666),

20. την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/591722/12422/
31-10-2019 (Β΄ 3976) κοινή υπουργική απόφαση «Τρο-
ποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ ΤΑΜΣ/
346553/247338/5874/3323/27.6.2019 κοινής υπουργι-
κής απόφασης “Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης ορ-
γανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, 
μνημείων και μουσείων - Απαλλαγή από την υποχρέωση 
καταβολής αντιτίμου” (Β΄ 2666), ως προς τα άρθρα 2 και 
3»,
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21. το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η διοικητική διαδικασία αίτησης για: «Έκδοση / Ανα-
νέωση /Αντικατάσταση (λόγω απώλειας) Δελτίου Ελεύ-
θερης Εισόδου, τριετούς διάρκειας, σε οργανωμένους 
αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία 
και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο» αρμοδιότητας 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να δι-

εκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά την προβλεπόμενη διαδικασία από 
το άρθρο 31 του ν. 3013/2002, όπως αυτό ισχύει.

Το έντυπο που αντιστοιχεί στη διαδικασία και επισυνά-
πτεται στην παρούσα απόφαση, αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της και είναι αυτό που χρησιμοποιείται από τα 
Κ.Ε.Π. και τις καθ’ ύλην αρμόδιες περιφερειακές υπηρε-
σίες ή ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
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                                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 
Περιγραφή αιτήματος: Έκδοση / Ανανέωση / Αντικατάσταση (λόγω απώλειας) Δελτίου Ελεύθερης 

Εισόδου, τριετούς διάρκειας, σε οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, 
ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο 

ΠΡΟΣ*:  
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

      

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

      
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

* Συμπληρώνεται η Περιφερειακή Υπηρεσία ή η Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α., που εδρεύει στην περιοχή που  
βρίσκεται το Κ.Ε.Π. 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 
 

Ο – Η Όνομα:       Επώνυμο:       

Όνομα Πατέρα:        Επώνυμο Πατέρα:       

Όνομα Μητέρας:       Επώνυμο Μητέρας:       

Ονοματεπώνυμο Συζύγου:       Το Γένος ( συζύγου):       

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:       Α.Φ.Μ:       

Ημερομηνία γέννησης(1):              Τόπος Γέννησης:       

Τόπος Κατοικίας:       Οδός:       Αριθ:    
   

ΤΚ:       

Τηλ:       Fax:       E – mail:       

 

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής 
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται 
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή 
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

ΟΝΟΜΑ:       ΕΠΩΝΥΜΟ:       

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:       ΑΔΤ:       

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΜΗΤΕΡΑΣ:       Επώνυμο Μητέρας:       
 

 

ΟΔΟΣ:       ΑΡΙΘ:       Τ.Κ:       

Τηλ:       Fax:       E – mail:       
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 Επιλέγεται η κατηγορία του δικαιούχου με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 
 

Α/Α 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ 

ΘΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ 

ΝΑ 
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3) 

 

 

1 

Τα εν ενεργεία μέλη των 
Κεντρικών Συμβουλίων 
και των Τοπικών 
Συμβουλίων Μνημείων 
του Υπουργείου 
Πολιτισμού και 
Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) 

Απόφαση σε ισχύ, 
ορισμού τους ως μελών 
των εν λόγω Συμβουλίων 
του Υπουργείου 
Πολιτισμού και 
Αθλητισμού  

   

Δύο (2) φωτογραφίες 
   

 

 

2 

Τα εν ενεργεία μέλη των 
Διοικητικών Συμβουλίων 
του Ταμείου 
Αρχαιολογικών Πόρων 
και Απαλλοτριώσεων 
(Τ.Α.Π.), του Μουσείου 
Ακρόπολης και του 
Μουσείου 
Κανελλοπούλου 

Απόφαση σε ισχύ, 
ορισμού τους ως μελών 
των Διοικητικών 
Συμβουλίων των εν λόγω 
Οργανισμών 

   

 

Δύο (2) φωτογραφίες    

 
 
 

3 

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

Βεβαίωση της ιδιότητάς 
τους ως Διευθυντών ή 
μελών Ξένων 
Αρχαιολογικών Σχολών 
στην Ελλάδα 

   

Δύο (2) φωτογραφίες 
   

 
 
 
 
 
 

4 

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 

Σύμβαση εργασίας ή 
βεβαίωση της σχέσης 
εργασίας τους με το 
Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και τους 
λοιπούς φορείς κατά 
περίπτωση 

   

 
 
 
Δύο (2) φωτογραφίες 

   

 
 
 
 
 
 

5 

Οι συνταξιούχοι 
υπάλληλοι του 
Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, 
τουΤαμείου 
Αρχαιολογικών Πόρων 
και Απαλλοτριώσεων, 
τουΜουσείου Ακρόπολης 
καιτου Μουσείου 
Κανελλοπούλου 

Απόφαση 
συνταξιοδότησης ή άλλο 
σχετικό έγγραφο, από το 
οποίο προκύπτει ρητά η 
πριν τη συνταξιοδότηση 
εργασιακή σχέση τους με 
το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και τους 
λοιπούς φορείς κατά 
περίπτωση 

   

 
Δύο (2) φωτογραφίες    
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6 

Οι υπηρετούντες στο 
Γραφείο Νομικού 
Συμβούλου τουΚράτους 
στο 
ΥπουργείοΠολιτισμού και 
Αθλητισμού 

Βεβαίωση από την 
Κεντρική Υπηρεσία του 
Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους 

   
 
Δύο (2) φωτογραφίες 
    

 
 
 
 

7 

Οι εν ενεργεία 
εκπαιδευτικοί λειτουργοί 
της Α΄ βάθμιας, Β΄ 
βάθμιας και Γ΄ 
βάθμιαςεκπαίδευσης της 
ημεδαπής. Στην 
περίπτωση των 
αναπληρωτών και 
τωνωρομισθίων 
καθηγητών, η ανανέωση 
του Δελτίου Ελεύθερης 
Εισόδου είναι 
δυνατήεφόσον ασκούν το 
εκπαιδευτικό 
λειτούργημα 
 

Βεβαίωση από το 
σχολείο ή εν γένει το 
εκπαιδευτικό ίδρυμα στο 
οποίο εργάζονται 

   
 
 
 
 
 
Δύο (2) φωτογραφίες 

   

 
 
 
 
 
 

8 

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 
 
 

Τίτλος σπουδών (πτυχίο, 
μεταπτυχιακός τίτλος, 
διδακτορικό δίπλωμα 
κατά περίπτωση) των 
αντίστοιχων 
Σχολών/Τμημάτων  

   

 

 

 

 

 

Δύο (2) φωτογραφίες 
   

 
 
 

9 

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 
 

Τίτλος σπουδών (πτυχίο, 
μεταπτυχιακός τίτλος, 
διδακτορικό δίπλωμα 
κατά περίπτωση) των 
αντίστοιχων 
Σχολών/Τμημάτων 

   

 

 

 

Δύο (2) φωτογραφίες    
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10 

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

Βεβαίωση φοίτησης / 
τίτλος αποφοίτησης κατά 
περίπτωση του 
Προπαρασκευαστικού 
και Επαγγελματικού 
Σχολείου Καλών Τεχνών 
Πανόρμου Τήνου 

   

Δύο (2) φωτογραφίες 
   

 
 

11 

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

Βεβαίωση υπηρεσίας 
στο εν λόγω Τμήμα των 
Διευθύνσεων Ασφάλειας 

 
   

Δύο (2) φωτογραφίες 
   

 
      12  
Για την Ανανέωση του Δελτίου απαιτείται πέραν των κατά περίπτωση ανωτέρω 
δικαιολογητικών η προσκόμιση του Δελτίου που έχει λήξει.   
 
     13 
Για Αντικατάσταση λόγω απώλειας απαιτείται πέραν των κατά περίπτωση ανωτέρω 
δικαιολογητικών και υπεύθυνη δήλωση για την απώλεια του Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου 
(συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση5).                                                                                                         

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

 1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση       
 2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας       
 3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο.      
 4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας       

 
 
ΧΡΟΝΟΣ : Ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία και ξεκινά από την περιέλευση του 
αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσίας. 
 
ΚΟΣΤΟΣ: Μηδέν 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
(3) 
(4) εάν απαιτείται 
(5) εάν απαιτείται 

 
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου. 

(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να 
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος). 

(5) Έχω απωλέσει το Δελτίο Ελεύθερης Εισόδου τριετούς διάρκειας, σε 
οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία που 
ανήκουν στο Δημόσιο 

…….……………..20………….. 
 

(Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 
1969 γράφεται αριθμητικά: 070269 
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του 
ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». 
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                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

Αίτημα: Έκδοση / Ανανέωση / Αντικατάσταση (λόγω απώλειας) Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου, 
τριετούς διάρκειας, σε οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, 
μνημεία και μουσεία που  ανήκουν στο Δημόσιο 

Υπηρεσία Υποβολής:       

Αριθμ. Πρωτοκόλλου:       Ημ/νια αιτήματος:       

Αρμόδιος Υπάλληλος:  Όνομα:       Επώνυμο:       

Αιτών: Όνομα:       Επώνυμο:       
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 Επιλέγεται η κατηγορία του δικαιούχου με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 
 

Α/Α 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ 

ΘΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ 

ΝΑ 
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3) 

 

 

1 

Τα εν ενεργεία μέλη των 
Κεντρικών Συμβουλίων 
και των Τοπικών 
Συμβουλίων Μνημείων 
του Υπουργείου 
Πολιτισμού και 
Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) 

Απόφαση σε ισχύ, 
ορισμού τους ως μελών 
των εν λόγω Συμβουλίων 
του Υπουργείου 
Πολιτισμού και 
Αθλητισμού  

   

Δύο (2) φωτογραφίες 
   

 

 

2 

Τα εν ενεργεία μέλη των 
Διοικητικών Συμβουλίων 
του Ταμείου 
Αρχαιολογικών Πόρων 
και Απαλλοτριώσεων 
(Τ.Α.Π.), του Μουσείου 
Ακρόπολης και του 
Μουσείου 
Κανελλοπούλου 

Απόφαση σε ισχύ, 
ορισμού τους ως μελών 
των Διοικητικών 
Συμβουλίων των εν λόγω 
Οργανισμών 

   

 

Δύο (2) φωτογραφίες    

 
 
 

3 

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

Βεβαίωση της ιδιότητάς 
τους ως Διευθυντών ή 
μελών Ξένων 
Αρχαιολογικών Σχολών 
στην Ελλάδα 

   

Δύο (2) φωτογραφίες 
   

 
 
 

 
4 

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 

Σύμβαση εργασίας ή 
βεβαίωση της σχέσης 
εργασίας τους με το 
Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και τους 
λοιπούς φορείς κατά 
περίπτωση 

   

 
 
 
 
Δύο (2) φωτογραφίες 
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δυνατή εφόσον 
συνεχίζεται η 
επαγγελματική σχέση με 
το ΥΠ.ΠΟ.Α., το Τ.Α.Π., 
το Μουσείο Ακρόπολης 
και το Μουσείο 
Κανελλοπούλου 

 
 
 
 
 
 

5 

Οι συνταξιούχοι 
υπάλληλοι του 
Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, 
τουΤαμείου 
Αρχαιολογικών Πόρων 
και Απαλλοτριώσεων, 
τουΜουσείου Ακρόπολης 
καιτου Μουσείου 
Κανελλοπούλου 

Απόφαση 
συνταξιοδότησης ή άλλο 
σχετικό έγγραφο, από το 
οποίο προκύπτει ρητά η 
πριν τη συνταξιοδότηση 
εργασιακή σχέση τους με 
το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και τους 
λοιπούς φορείς κατά 
περίπτωση 

   

 
Δύο (2) φωτογραφίες    

 
 
 

6 

Οι υπηρετούντες στο 
Γραφείο Νομικού 
Συμβούλου τουΚράτους 
στο 
ΥπουργείοΠολιτισμού και 
Αθλητισμού 

Βεβαίωση από την 
Κεντρική Υπηρεσία του 
Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους 

   
 
Δύο (2) φωτογραφίες    

 
 
 
 

7 

Οι εν ενεργεία 
εκπαιδευτικοί λειτουργοί 
της Α΄ βάθμιας, Β΄ 
βάθμιας και Γ΄ 
βάθμιαςεκπαίδευσης της 
ημεδαπής. Στην 
περίπτωση των 
αναπληρωτών και 
τωνωρομισθίων 
καθηγητών, η ανανέωση 
του Δελτίου Ελεύθερης 
Εισόδου είναι 
δυνατήεφόσον ασκούν το 
εκπαιδευτικό 
λειτούργημα 

Βεβαίωση από το 
σχολείο ή εν γένει το 
εκπαιδευτικό ίδρυμα στο 
οποίο εργάζονται 

   
 
 
 
 
 
Δύο (2) φωτογραφίες    

 
 
 
 
 
 

8 

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 

Τίτλος σπουδών (πτυχίο, 
μεταπτυχιακός τίτλος, 
διδακτορικό δίπλωμα 
κατά περίπτωση) των 
αντίστοιχων 
Σχολών/Τμημάτων  

   

 

 

 

 

Δύο (2) φωτογραφίες 
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9 

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 
 

Τίτλος σπουδών (πτυχίο, 
μεταπτυχιακός τίτλος, 
διδακτορικό δίπλωμα 
κατά περίπτωση) των 
αντίστοιχων 
Σχολών/Τμημάτων 

   

 

 

 

Δύο (2) φωτογραφίες    

 
 
 
 

10 

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

Βεβαίωση φοίτησης / 
τίτλος αποφοίτησης κατά 
περίπτωση του 
Προπαρασκευαστικού 
και Επαγγελματικού 
Σχολείου Καλών Τεχνών 
Πανόρμου Τήνου 

   

Δύο (2) φωτογραφίες 
   

 
 

11 

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

Βεβαίωση υπηρεσίας 
στο εν λόγω Τμήμα των 
Διευθύνσεων Ασφάλειας 

 
   

Δύο (2) φωτογραφίες 
   

 
12 
Για την ανανέωση του Δελτίου απαιτείται πέραν των κατά περίπτωση ανωτέρω 
δικαιολογητικών η προσκόμιση του Δελτίου που έχει λήξει.  
13 
Για Αντικατάσταση λόγω απώλειας απαιτείται πέραν των κατά περίπτωση ανωτέρω 
δικαιολογητικών και υπεύθυνη δήλωση για την απώλεια του Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου 
(συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα αίτηση) 
                                                                                                                              

 
ΧΡΟΝΟΣ: Ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία και ξεκινά από την περιέλευση του 
αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσίας.  
 
ΚΟΣΤΟΣ: μηδέν 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:      
 

 
 Ο Υπάλληλος 

 
(υπογραφή) 

 
 

(Ημερομηνία) 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Καλλιθέα, 7 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Πολιτισμού και Υφυπουργός
Αθλητισμού Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ   
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*02030212107200012*

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,
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