Διαδικασία αναγνώρισης μουσείου σύμφωνα
με την Υπουργική Απόφαση αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682
«Ίδρυση και αναγνώριση μουσείου κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του Ν. 3028/2002»

Όλα τα μουσεία που έχουν συμπληρώσει 3 χρόνια λειτουργίας
μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

1ο Βήμα
Υποβολή εντύπου προελέγχου

Ο υποψήφιος για αναγνώριση φορέας στέλνει την αίτηση και το
έντυπο προελέγχου συμπληρωμένα, μαζί με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Μουσείων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Θεμιστοκλέους 5, 106 77 Αθήνα

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
email: anagnorisi@culture.gr

Αιτήσεις υποβάλλονται 2 φορές ανά έτος:
Μάρτιο και Οκτώβριο

Ο φορέας ενημερώνεται εγγράφως εντός 60 ημερών μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων, για το αν μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.
Στην αντίθετη περίπτωση, του γίνονται συστάσεις για τις βελτιώσεις που ενδείκνυται να
εφαρμόσει και του δίνεται η δυνατότητα επανυποβολής της αίτησης αναγνώρισης
ύστερα από ένα έτος από την ημερομηνία της έγγραφης ενημέρωσής του.
.

2ο Βήμα
Υποβολή εντύπου ελέγχου

Ο υποψήφιος για αναγνώριση φορέας στέλνει το έντυπο ελέγχου
συμπληρωμένο, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στη
Διεύθυνση Μουσείων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Θεμιστοκλέους 5, 106 77 Αθήνα

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
email: anagnorisi@culture.gr

Αιτήσεις ελέγχου υποβάλλονται μετά την
έγκριση του εντύπου προελέγχου

Έλεγχος – Αξιολόγηση
Το συμπληρωμένο έντυπο και τα συνημμένα δικαιολογητικά ελέγχονται από τις συναρμόδιες
Διευθύνσεις του ΥΠ.ΠΟ.Α.
Σημειώνεται ότι κατά περίπτωση είναι δυνατή η διενέργεια αυτοψίας στους χώρους του
μουσείου, και σε περίπτωση ελλείψεων ο φορέας δύναται να ειδοποιηθεί για την προσκόμιση
συμπληρωματικών δικαιολογητικών.
Τέλος η αίτηση με τις εισηγήσεις των αρμόδιων Διευθύνσεων υποβάλλεται στο Συμβούλιο
Μουσείων.

Απόφαση
Το Συμβούλιο Μουσείων εξετάζει το φάκελο κάθε υποψηφίου και διατυπώνει αιτιολογημένη
γνώμη προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος ακολούθως εκδίδει απόφαση
αναγνώρισης του μουσείου ή απορρίπτει το αίτημα.
- Αν η αίτηση αναγνώρισης γίνει δεκτή, ο φορέας εγγράφεται σε ειδικό μητρώο αναγνωρισμένων
μουσείων, που τηρείται στο ΥΠ.ΠΟ.Α. Παράλληλα, του αποστέλλεται σε ψηφιακή μορφή το
ειδικό σήμα της αναγνώρισης, προκειμένου να το χρησιμοποιεί σε οποιεσδήποτε εκδόσεις
ψηφιακής ή συμβατικής μορφής, ενημερωτικά φυλλάδια, εισιτήρια, λοιπά παραστατικά, κτλ.
- Αν η αίτηση αναγνώρισης απορριφθεί, ο φορέας μπορεί να υποβάλει νέο σχετικό αίτημα μετά
την παρέλευση ενός έτους από την έκδοση της απορριπτικής απόφασης, εφόσον προσκομίσει
νέα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων αναγνώρισης.

Τα αναγνωρισμένα μουσεία ελέγχονται ανά πενταετία από την αρμόδια κατά περίπτωση
Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως προς την τήρηση των
προϋποθέσεων που ορίζονται με τη σχετική Υπουργική Απόφαση
(ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682/30-9-2011, ΦΕΚ 2385/Β′/26.10.2011).

