
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
 

ΜΕΡΟΣ IV. – ΤΕΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ. 

 
 

16. -(1)(α) Τα τέλη εισόδου που αναγράφονται στο Μέρος Ι του Τρίτου 
Παραρτήματος καταβάλλονται για την είσοδο στα Μουσεία και Αρχαία Μνημεία 
που καθορίζονται στο εν λόγω Παράρτημα: 

 
Νοείται ότι, λόγω της Τουρκικής εισβολής στη Δημοκρατία, τον Ιούλιο 

του 1974 και της,  μέχρι σήμερα συνεχιζόμενης κατοχής εδαφών της 
Δημοκρατίας από τα Τουρκικά στρατεύματα, τα Μουσεία και Αρχαία Μνημεία 
του Τρίτου Παραρτήματος που βρίσκονται μέσα στα κατεχόμενα ως άνω 
εδάφη στις πόλεις και επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και Αμμοχώστου, 

παραμένουν κλειστά για τους επισκέπτες. 

 
(β) Τα τέλη ανά επίσκεψη που καθορίζονται στο Μέρος Ι του Τρίτου 

Παραρτήματος μειώνονται κατά είκοσι τοις εκατόν (20%), εάν ο επισκέπτης 
αποτελεί μέλος ομάδας μεγαλύτερης των δέκα (10) προσώπων, που 
συμμετέχουν σε οργανωμένη εκδρομή: 

 
Νοείται ότι, εάν σε Αρχαίο Μνημείο στεγάζεται οποιοδήποτε Μουσείο, 

τότε το τέλος που καταβάλλεται για είσοδο στο Αρχαίο Μνημείο ισχύει και ως 
τέλος εισόδου στο Μουσείο αυτό: 

 
Νοείται περαιτέρω ότι, η μείωση αυτή ισχύει και για τα δελτία εισόδου 

μιας ή τριών ή επτά ημερών. 
 

(γ) Αντί των τελών, που καθορίζονται στο Τρίτο Παράρτημα ο 
Διευθυντής δύναται να εκδίδει ημερήσιο δελτίο εισόδου, το οποίο ισχύει για 
περίοδο μιας ημέρας έναντι τέλους οκτώμισι ευρώ (€8,50) ή τριήμερο δελτίο 
εισόδου, το οποίο ισχύει για περίοδο τριών (3) ημερών έναντι τέλους δεκαεπτά 
ευρώ (€17,00), ή εβδομαδιαίο δελτίο εισόδου το οποίο ισχύει για περίοδο επτά 
(7) ημερών έναντι τέλους είκοσι πέντε ευρώ (€25,00), με βάση το οποίο ο 
κάτοχός του μπορεί, κατά τη διάρκεια της ισχύος του, να επισκέπτεται 
οποιαδήποτε από τα Μουσεία και Αρχαία Μνημεία που περιέχονται στο Μέρος 
Ι του Τρίτου Παραρτήματος, νοουμένου ότι το δελτίο εισόδου δεν θα 
χρησιμοποιείται για περισσότερες από μία επισκέψεις στο ίδιο Μουσείο ή 
Αρχαίο Μνημείο. 
 

(2)  Κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Ημέρας Μνημείων και Χώρων στις 
18Απριλίου κάθε έτους και της Διεθνούς Ημέρας/Νύκτας Μουσείων στις 18 μέχρι 
19Μαΐου κάθε έτους, η είσοδος στα Αρχαία Μνημεία και Μουσεία που 
καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ του Τρίτου Παραρτήματος είναι ελευθέρα και 
δωρεάν. 

 

(3) (α) Ο Διευθυντής δύναται, στις περιπτώσεις που καθορίζονται 

στην παράγραφο (β) του παρόντος Κανονισμού, να εκδίδει δελτίο ελευθέρας 

εισόδου, κατόπιν υποβολής αίτησης σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται 

 

Τέλη εισόδου, 
Τρίτο 

Παράρτημα, 
Μέρος Ι. 

 
341/3.10.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τρίτο 
Παράρτημα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τρίτο 
Παράρτημα, 
Μέρος ΙΙ. 

341/3.10.13 
 
 

Τρίτο 
Παράρτημα, 



στο Μέρος ΙΙΙ του Τρίτου Παραρτήματος, με βάση το οποίο ο κάτοχός του 
μπορεί, κατά τη διάρκεια της ισχύος του δελτίου, να επισκέπτεται οποιαδήποτε 
από τα Μουσεία και Αρχαία Μνημεία: 

 
Νοείται  ότι  το  δελτίο  εισόδου  δεν  δύναται  να  χρησιμοποιείται  

για περισσότερες από μια επισκέψεις στο ίδιο Μουσείο ή Αρχαίο Μνημείο. 

 

(β) Ο Διευθυντής δύναται να εκδίδει δελτίο ελευθέρας εισόδου σε 
οποιοδήποτε Μουσείο ή Αρχαίο Μνημείο, η περίοδος ισχύος του οποίου να 
μην υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(i) Σε επίσημους προσκεκλημένους του Κράτους ή των 
ημικρατικών οργανισμών, 

(ii) σε πρεσβείες, 

(iii) σε οποιοδήποτε αρχαιολόγο ή σπουδαστή της αρχαιολογίας, 

(iv)  σε οργανωμένες ομάδες διδασκάλων, ανθρώπων των 
γραμμάτων, επιστημόνων, καλλιτεχνών, δημοσιογράφων ή 
αθλητών, 

(v) σε οργανωμένες ομάδες αξιωματικών ή οπλιτών 
οποιασδήποτε ναυτικής, στρατιωτικής ή αεροπορικής δύναμης 
φιλικής, 

(vi) σε  ομάδες  σπουδαστών  ή  φοιτητών  ημεδαπών  ή       
αλλοδαπών 

εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων,  οι  οποίοι  συνοδεύονται  από  
τους εκπαιδευτικούς τους, και 

(vii)    σε άτομα ή ομάδες ατόμων που συμμετέχουν σε συνέδρια και 
είναι προσκεκλημένοι κυβερνητικών τμημάτων ή ημικρατικών 
οργανισμών ή δημοτικών αρχών. 

 

(γ) Ο Υπουργός δύναται, όταν κατά την κρίση του το δημόσιο 
συμφέρον το απαιτεί, να επιτρέπει την δωρεάν είσοδο στα Μουσεία και στα 
Αρχαία Μνημεία σε άτομα ή ομάδες ατόμων. 
 

Μέρος ΙΙI. 
341/3.10.13 

 
 
 

   1079/15.11.56 
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89/26.5.78 

341/3.10.13 
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17. Ένα έντυπο δελτίο θα εκδίδεται για κάθε πρόσωπο το οποίο πληρώνει για είσοδο 

στα μουσεία και αρχαία μνημεία που αναφέρονται πιο πάνω. 

 

18. Οι παρόντες Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται για τις ακόλουθες 
κατηγορίες προσώπων για τις οποίες ισχύουν τα πιο κάτω: 

 
(α) Δωρεάν είσοδο στα Μουσεία και Αρχαία Μνημεία 

δικαιούνται: 
 
(i) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επισκέπτεται αυτά τα 

Μουσεία ή Αρχαία Μνημεία κάτω από κάποια νόμιμη 
επαγγελματική ιδιότητα για εξυπηρέτηση αναγκών 
συντήρησης ή διαχείρισής τους. 

(ii) παιδιά κάτω των δώδεκα (12) ετών, όταν συνοδεύονται 
από ένα κηδεμόνα, 

Μη εφαρμογή των 
κανονισμών για 
συγκεκριμένες 

κατηγορίες 
προσώπων. 

 

 
 

756/15.9.67 
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(iii) οργανωμένες σχολικές ομάδες και οι δάσκαλοι που τις 
συνοδεύουν, 

(iv) εθνοφρουροί, μαθητές, φοιτητές και άνεργοι, 

(v) άτομα που έχουν κατοχή τους κάρτα μέλους ICOM 
(International Council of Museums) ή κάρτα μέλους 
ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) με 
πληρωμένα ετήσια τέλη όπου αυτά προβλέπονται, 

(vi)     πολύτεκνες οικογένειες, 
(vii)   άτομα που έχουν στην κατοχή τους Ευρωπαϊκή Κάρτα 

Αναπηρίας και οι συνοδοί των ατόμων που έχουν στην 
κατοχή τους Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας με σήμανση “A”, 

(viii)  λήπτες δημοσίου βοηθήματος ή/και λήπτες Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος. 

 
(β) Πενήντα  τοις  εκατόν  (50%)  μείωση  στο  τέλος  

εισόδου  στα Μουσεία και Αρχαία Μνημεία δικαιούνται: 
 

(i) οικογένειες με τρία παιδιά  
(ii) συνταξιούχοι.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
     5094/15.06.18 
 

5157/03.05.19 
      

 


