ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Η έρευνα της κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων παράγει αποτελέσματα από το
έτος 1970, με συγκέντρωση από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
(TAΠΑ) του Υπουργείου Πολιτισμού των στοιχείων που αναφέρονται στον αριθμό των
επισκεπτών και στις εισπράξεις από τα διατεθέντα εισιτήρια στα Μουσεία και τους
Αρχαιολογικούς χώρους.
Για το Νέο Μουσείο Ακρόπολης διαθέτουμε στοιχεία επισκεπτών και εισπράξεων από το
μήνα Δεκέμβριο του 2009.
Η παρούσα έρευνα από το έτος 1970 είναι συνεχής και παράγει μηνιαία στοιχεία και κατ΄
επέκταση ετήσια, τα οποία στηρίζονται στην ΚΥΑ 15189/Β379/73. Η ΕΛΣΤΑΤ προβαίνει
στην πινακοποίηση των στοιχείων που αφορούν 150 Μουσεία και 120 Αρχαιολογικούς
χώρους σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Από τον Ιανουάριο του έτους 2002, θεωρούνται επισκέπτες Μουσείων και Αρχαιολογικών
χώρων, εκτός των ατόμων που αγοράζουν εισιτήριο εισόδου, και τα άτομα στα οποία
χορηγείται εισιτήριο ελεύθερης εισόδου. Για την είσοδο στα Μουσεία και τους
Αρχαιολογικούς χώρους καταβάλλεται από 16.06.1996 το προβλεπόμενο εισιτήριο από
όλους ανεξαιρέτως τους επισκέπτες, Έλληνες και αλλοδαπούς, καθ’ όλες τις ημέρες του
έτους, εκτός από τις ακόλουθες κατά τις οποίες η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους:
1.Τις εθνικές επετείους (25η Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου)
2.Την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα κατά το διάστημα 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου
3.Την 6η Μαρτίου (Μνήμη Μελίνας Μερκούρη)
4.Την 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων)
5.Την 18η Μαϊου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)
6.Την 5η Ιουνίου (Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος)
7.Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής
Κληρονομιάς)
Από την καταβολή του εισιτηρίου απαλλάσσονται :
1.Όλοι οι νέοι έως 18 ετών από τις χώρες της ΕΕ με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας
2.Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων ή ισότιμων σχολών των χωρών της ΕΕ καθώς και των σχολών Ξεναγών
με επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας
3.Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού με επίδειξη υπηρεσιακής ταυτότητας
4.Οι κάτοχοι κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και του Διεθνούς
Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS)
5.Οι ξεναγοί με επίδειξη ταυτότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης
6.Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α΄βάθμιας,
Β΄βάθμιας και Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης
7.Οι δημοσιογράφοι με επίδειξη δημοσιογραφικής ταυτότητας
8.Τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
9.Οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου μετά από σχετική έγκριση
10.Οι συνοδοί τυφλών και ατόμων με κινητικά προβλήματα
11.Οι κάτοχοι Δελτίου ελευθέρας εισόδου
12.Οι κάτοχοι της Κάρτας Πολιτισμού
Από τον Απρίλιο 1999, εκτός του καθιερωμένου εισιτηρίου, άρχισε να καταβάλλεται ενιαίο
εισιτήριο σε ορισμένα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών
χώρων μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της EΛΣΤΑΤ (www.statistics.gr).
Επιπλέον, λεπτομέρειες για την παρούσα καθώς και για παλαιότερες χρονολογικές σειρές
διατίθενται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

