
 
 
 

 

  

Μειωμένο εισιτήριο δικαιούνται να καταβάλλουν οι παρακάτω 

ομάδες με την επίδειξη της απαραίτητης ταυτότητας: 

1. 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. 

2. Οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών κρατών-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. 

3. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της 

Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης χωρών. 

4. Οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό 

Σώμα) με την επίδειξη της εν ισχύι υπηρεσιακής τους ταυτότητας και ο συνοδός τους. 

5. Οι Έλληνες σωφρονιστικοί υπάλληλοι, με την επίδειξη της εν ισχύι υπηρεσιακής τους 

ταυτότητας. 

 

Απαλλάσσονται από την καταβολή εισιτηρίου, με την επίδειξη 

της απαραίτητης ταυτότητας, οι παρακάτω ομάδες: 

1. Τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του εν ισχύι διαβατηρίου τους ή άλλου εν 

ισχύι δημοσίου εγγράφου ταυτοπροσωπίας ημεδαπής ή αλλοδαπής διοικητικής αρχής για την 

επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης. 

2. Τα παιδιά ηλικίας έως 5 ετών των εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη 

του εν ισχύι διαβατηρίου τους ή άλλου δημοσίου εγγράφου ταυτοπροσωπίας ημεδαπής ή 

αλλοδαπής διοικητικής αρχής για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης. 

3. Οι άνω των 25 ετών εκπαιδευόμενοι σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(εσπερινά σχολεία, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΕΠΑ.Λ) και σε επαγγελματικές σχολές 

(ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ.) των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, με την επίδειξη εν ισχύι βεβαίωσης φοίτησης, στην οποία θα 

αναγράφεται η διάρκειά της. 

4. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων 

και ιδρυμάτων της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των 

κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.  

5. Οι συμμετέχοντες στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) και τα εξαρτώμενα από 

αυτούς άτομα, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και της εν ισχύι βεβαίωσης 

δικαιούχου ελεύθερης εισόδου λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α., για την 

αναγραφόμενη περίοδο συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα, καθώς και έγκυρου εγγράφου, 

το οποίο πιστοποιεί τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα. 



 
 
 

 

  

6. Οι κάτοχοι εν ισχύι κάρτας ανεργίας της ημεδαπής πολίτες, με την επίδειξη της 

αστυνομικής τους ταυτότητας και της εν ισχύι βεβαίωσης ανεργίας ή πρόσφατης ανανέωσης 

αυτής. 

7. Τα άτομα με αναπηρία και ένας συνοδός αυτών, ο τελευταίος εφ’ όσον οι εν λόγω 

ανάπηροι έχουν αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, με την επίδειξη 

της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του εν ισχύι διαβατηρίου τους ή άλλου εν ισχύι δημοσίου 

εγγράφου ταυτοπροσωπίας ημεδαπής ή αλλοδαπής διοικητικής αρχής και του εν ισχύι 

Πιστοποιητικού Αναπηρίας 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. 

8. Οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους 

ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη της 

αστυνομικής τους ταυτότητας και του εν ισχύι πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της 

Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), καθώς και του εν ισχύι 

Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας - 

ΚΕ.Π.Α.). 

9. Οι γονείς τριτέκνων οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας 

των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη της αστυνομικής τους 

ταυτότητας και του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο εν ισχύι, καθώς 

και του εν ισχύι Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης 

Αναπηρίας - ΚΕ.Π.Α.).  

10. Οι συνοδοί γονείς μονογονεϊκών οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης του 

25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη της 

αστυνομικής τους ταυτότητας και του εν ισχύι πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από 

τον Δήμο, καθώς και του εν ισχύι Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου 

Πιστοποίησης Αναπηρίας - ΚΕ.Π.Α.).  

11. Οι υπηρετούντες την στρατιωτική τους θητεία, με επίδειξη Δελτίου Ταυτότητας Οπλίτη εν 

ισχύι. 

12. Οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν αιτήματος του κατά 

περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, Βουλής των Ελλήνων ή Προεδρίας της Δημοκρατίας. 

13. Oι κάτοχοι κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και του Διεθνούς 

Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την επίδειξη της αστυνομικής τους 

ταυτότητας ή του εν ισχύι διαβατηρίου τους ή άλλου δημοσίου εγγράφου ταυτοπροσωπίας 

ημεδαπής ή αλλοδαπής διοικητικής αρχής και της κάρτας μέλους ICOM/ICOMOS σε ισχύ εν 

ισχύι. 

14. Οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Οργανισμού 

Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), του Μουσείου Ακρόπολης και του 

Μουσείου Κανελλοπούλου, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας εν ισχύι. 

15. Οι ειδικοί επιστήμονες στους οποίους χορηγείται άδεια με σκοπό τη φωτογράφιση, τη 

μελέτη, τη σχεδίαση ή τη δημοσίευση αρχαιοτήτων, με την επίδειξη της σχετικής άδειας. 



 
 
 

 

  

16. Τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, με την επίδειξη κάρτας μέλους 

εν ισχύι. 

17. Οι ξεναγοί της ημεδαπής, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας εν ισχύι, 

και οι σπουδαστές των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού με την επίδειξη της εν 

ισχύι σπουδαστικής τους ταυτότητας. 

18. Οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη δημοσιογραφικής ταυτότητας εν ισχύι. 

19. Οι κάτοχοι εν ισχύι Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου του ΥΠΠΟΑ, με την επίδειξη αυτού. 

20. Τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 

21. Τα μέλη του σωματείου «Ένωση Φίλων Ακροπόλεως», με την επίδειξη της εν ισχύι 

κάρτας - μέλους του σωματείου. 

22. Οι Καθηγητές Αρχαιολογίας Α.Ε.Ι. με την επίδειξη της εν ισχύι υπηρεσιακής τους 

ταυτότητας. 


