
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός της 21ης εκάστου μήνα του έτους 
2021 ως ημέρας ελευθέρας εισόδου για το κοινό 
στα Μουσεία του ΥΠ.ΠΟ.Α., στο πλαίσιο του εορ-
τασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανά-
σταση του 1821.

2 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).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

   Αριθμ. 300350 (1)
Καθορισμός της 21ης εκάστου μήνα του έτους 

2021 ως ημέρας ελευθέρας εισόδου για το κοινό 

στα Μουσεία του ΥΠ.ΠΟ.Α., στο πλαίσιο του εορ-

τασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επα-

νάσταση του 1821.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

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

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

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

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

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

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

θ) το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση 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 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

ι) την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/
22-7-2019 απόφασης «Διορισμός Μετακλητού Γενικού 
Γραμματέα Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 485).

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/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/
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ΓΡΥΠ/591722/12422/31-10-2019 (Β’ 3976) και ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/606307/429732/7146/3885/
30.10.2020 (Β’ 4807) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαι-
ολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αρ. 
48/22.12.2020 πράξη.

6. Το απόσπασμα πρακτικών της 6ης συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης 
και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων της 17.2.2021.

7. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/129690/30-3-2021 
(ορθή επανάληψη 21-4-2021) εισηγητική - οικονομική 
έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της προτεινόμε-
νης διάταξης προκαλείται απώλεια εσόδων σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Οργανισμού Διαχείρισης και 
Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, το ύψος της οποίας δε 
δύναται να προσδιοριστεί επακριβώς καθότι εξαρτάται 
από πραγματικά γεγονότα, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την 21η εκάστου μήνα του έτους 2021, 
εξαιρουμένων των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγού-
στου, ως ημέρα ελευθέρας εισόδου για το κοινό στα 
Μουσεία του ΥΠ.ΠΟ.Α., στο πλαίσιο του εορτασμού των 
200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, με 
την προϋπόθεση ότι τα ως άνω μουσεία θα λειτουργούν 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο κατά περίπτωση ωράριο, 
την συγκεκριμένη ημέρα. Η ελεύθερη είσοδος ισχύει και 
για τους αρχαιολογικούς χώρους, εφ’ όσον αυτοί έχουν 
κοινό εισιτήριο με τα αντίστοιχα μουσεία.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Πολιτισμού 
Υπουργός Οικονομικών και Αθλητισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ      

Ι

 Αριθμ. 300823 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/

ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/

27.6.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθο-

ρισμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων αρ-

χαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημεί-

ων και μουσείων - Απαλλαγή από την υποχρέωση 

καταβολής αντιτίμου» (Β’ 2666). 

 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) 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, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
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. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

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

θ) 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/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) και ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/606307/429732/7146/3885/
30.10.2020 (Β’ 4807) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

6. Το απόσπασμα πρακτικών της 12ης/08.04.2021 συ-
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 
Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

7. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαι-
ολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αρ. 
16/20.04.2021 πράξη.

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/196784/29.4.2021 ειση-
γητική - οικονομική έκθεση της Προϊσταμένης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., 
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σύμφωνα με την οποία προκαλείται απώλεια εσόδων η 
οποία εκτιμάται στο ποσό των 50.000 ευρώ ετησίως κατ’ 
ανώτατο όριο, 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, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/591722/
12422/31-10-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3979) και 
συμπληρώθηκε με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/
606307/429732/7146/3885/30.10.2020 (Β’ 4807) κοινή 
υπουργική απόφαση, αντικαθίσταται η περίπτωση κ) 
ως εξής:

«κ) οι ξεναγοί της ημεδαπής, με την επίδειξη της επαγ-
γελματικής τους ταυτότητας, και οι σπουδαστές των 
Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού, με την 
επίδειξη της σπουδαστικής τους ταυτότητας».

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 υπο-
χρέωση καταβολής αντιτίμου» (Β’ 2666), όπως τροπο-
ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις υπό στοιχεία 
ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/591722/12422/31-10-2019 (Β’ 3976) και 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/606307/429732/7146/
3885/30.10.2020 (Β’ 4807) 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, 28 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Πολιτισμού 
Υπουργός Οικονομικών και Αθλητισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ   
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*02027552806210004*

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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