
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/ 
606307/429732/7146/3885 
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/

ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/

27.6.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Κα-

θορισμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων 

αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνη-

μείων και μουσείων - Απαλλαγή από την υπο-

χρέωση καταβολής αντιτίμου» (B΄ 2666), όπως 

τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ 

ΓΡΥΠ/591722/12422/31-10-2019 κοινή υπουρ-

γική απόφαση (Β΄ 3976). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 3028/2002 «Για την 

προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς» (Α’ 153),

β) του ν. 736/1977 «Περί Οργανισμού Ταμείου Αρχαιο-
λογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων» (Α’ 316),

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

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

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

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

η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του

ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων 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 Υ44/5-8-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3299).

4. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/
346553/247338/5874/3323/ 27.6.2019 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμέ-
νων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων 
και μουσείων - Απαλλαγή από την υποχρέωση κατα-
βολής αντιτίμου» (B΄ 2666), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/591722/12422/
31-10-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3976).

5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιο-
λογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αρ. 40/
27-10-2020 πράξη.

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/586642/56119/
37768/21.10.2020 Εισηγητική - Οικονομική Έκθεση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με την οποία από 
τις από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται απώ-
λεια εσόδων το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσ-
διοριστεί επακριβώς, καθότι εξαρτάται από πραγματικά 
γεγονότα, αποφασίζουμε:

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/ 
5874/3323/27.6.2019 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β΄ 2666), όπως αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία 
ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/591722/12422/31-10-2019 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (Β΄ 3976), αντικαθίσταται η περίπτωση ζ) 
ως εξής:

«ζ) τα άτομα με αναπηρία και ένας συνοδός αυτών,
ο τελευταίος εφόσον οι εν λόγω ανάπηροι έχουν ανα-
πηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, 
με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του 
διαβατηρίου τους και του Πιστοποιητικού Αναπηρίας 
Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας-
ΚΕ.Π.Α.) για τους κατοίκους της ημεδαπής ή ανάλογου 
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πιστοποιητικού από αντίστοιχο αρμόδιο φορέα της αλ-
λοδαπής».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/27.6.2019
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αντιτίμου 
επίσκεψης οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστο-
ρικών τόπων, μνημείων και μουσείων - Απαλλαγή από 
την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου» (B’ 2666), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/
ΓΡΥΠ/591722/12422/31-10-2019 κοινή υπουργική από-
φαση (Β΄ 3976).

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Πολιτισμού και Αθλητισμού
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