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Σύνοψη (1/2) 

▪ Σε συνέχεια του έργου ‘Η Ελλάδα 10 χρόνια µπροστά’, στόχος του οποίας ήταν ο καθορισµός ενός νέου µοντέλου οικονοµικής 
ανάπτυξης της Ελλάδος, αποφασίστηκε η εκπόνηση της µελέτης «Σχεδιασµός Στρατηγικής του ΤΑΠΑ µε Στόχο την Προβολή και 

Αξιοποίηση της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» µε αντικείµενο την καταγραφή των υφιστάµενων συνθηκών και πρακτικών, 
την σύγκρισή τους µε διεθνείς πρακτικές και την καταγραφή προτάσεων που να αποσκοπούν στη διασφάλιση της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς της χώρας, στην βελτίωση της εµπειρίας των επισκεπτών και στην αύξηση των εσόδων. Η µελέτη εκπονήθηκε υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού και του συλλόγου εργαζοµένων του ΤΑΠΑ µε την συµβολή διευθυντικών στελεχών του ΤΑΠΑ.

▪ Η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς σε Ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Ηνωµένο Βασίλειο, Γαλλία) στηρίζεται σε µία ολοκληρωµένη 
στρατηγική µε 3 βασικούς άξονες (Προϊόντα & Υπηρεσίες, Προβολή & ∆ίκτυο, Εµπειρία Επισκέπτη). Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι:
– Προϊόντα & Υπηρεσίες: Σύγχρονη και δυναµική προϊοντική στρατηγική βάσει 9-10 κατηγοριών προϊόντων, διαµόρφωση 

τιµολογιακής πολιτικής εισιτηρίων βάσει στατιστικών στοιχείων, παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας µε τη χρήση νέων 
τεχνολογιών, ενίσχυση χορηγιών ιδιωτών και δηµιουργία δικτύου µελών.

– Προβολή & ∆ίκτυο: Ενιαία στρατηγική προβολής πολιτιστικής κληρονοµιάς µέσω προωθητικών ενεργειών και σύγχρονων 
δικτυακών χώρων εντός και εκτός της χώρας, χρήση πολλαπλών καναλιών πώλησης, προώθησης & ενηµέρωσης επισκεπτών 
εντός & εκτός χώρων φυσικών και µη, αξιοποίηση συναφών κλάδων (π.χ., Τουρισµός) για την ευρύτερη προβολή και προώθηση. 

– Εµπειρία Επισκέπτη: Αναβάθµιση χώρων βάσει πολυετούς πλάνου, παροχή συνεχούς εκπαίδευσης, ποιοτικός έλεγχος και 
αποτίµηση εµπειρίας επισκεπτών, δηµιουργία µηχανισµών διασφάλισης εσόδων και ορισµός υπευθύνων για τη συνολική λειτουργία 
και διαχείριση χώρων (site management).

▪ Η στρατηγική αξιοποίησης Ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς παρουσιάζει σηµαντικές διαφοροποιήσεις και ελλείψεις ανά βασικό 
άξονα σε σχέση µε τις διεθνείς πρακτικές µε άµεσο αντίκτυπο στο ύψος και τον τύπο εσόδων του ΤΑΠΑ:
– Τα εισιτήρια συνεισφέρουν το 86% των εσόδων έναντι ~30% σε χώρες του εξωτερικού, λόγω µη ανάπτυξης άλλων πηγών 

εσόδων όπως: χορηγικών πακέτων, υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, πακέτων συνδροµών/µελών. Χαµηλή τιµολόγηση εισιτηρίων
– H ελλιπής προϊοντική στρατηγική, έχει ως αποτέλεσµα τα προϊόντα να στηρίζονται κυρίως σε αντίγραφα/εκµαγεία µε αποτέλεσµα 

το µέσο έσοδο ανά επισκέπτη να είναι µόλις € 0.2 ανά έτος έναντι € 6.5 σε χώρες όπως η Γαλλία (πηγή: RNM)
– Η απουσία µηχανισµού διασφάλισης εσόδων (µη χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, έλλειψη δυνατότητας προ-πώλησης, πώληση 

εισιτηρίων από µη εξειδικευµένο προσωπικό/φύλακες) οδηγεί στην αδυναµία µέτρησης και παρακολούθησης επισκεπτών & εσόδων
– Ελλιπής και µονοδιάστατη ανάπτυξη καναλιών πώλησης και προώθησης (λειτουργία µόνο πωλητηρίων εντός χώρων) µε 

αποτέλεσµα την προώθηση προϊόντων µόνο σε επισκέπτες αρχαιολογικών χώρων και µουσείων
– Η πλειονότητα των αρχαιολογικών χώρων παρουσιάζει έλλειψη βασικών υποστηρικτικών υποδοµών
– Η ευθύνη λειτουργίας χώρων είναι κατακερµατισµένη µε αποτέλεσµα την έλλειψη ενιαίου πλάνου λειτουργίας και ανάπτυξης
– Η έλλειψη µηχανισµών συλλογής/µέτρησης ικανοποίησης επισκεπτών οδηγεί στην µη «πελατοκεντρική» φιλοσοφία ανάπτυξης
– Τέλος, η οργανωτική δοµή του ΤΑΠΑ (φορέα του δηµοσίου, όπως και στο εξωτερικό) χρειάζεται σηµαντική αναβάθµιση (οργάνωση, 

νέες δεξιότητες) προκειµένου να επιτρέψει  την ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων στους 3 βασικούς άξονες στρατηγικής
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Σύνοψη (2/2)

▪ Τα έσοδα από την αξιοποίηση της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς µπορούν να ξεπεράσουν τα €300 εκ. µέσα σε µια 5-ετία 
µέσω της υλοποίησης 11 βασικών δράσεων και την ανάπτυξη των κατάλληλων υποδοµών για την υλοποίησή τους
– Προϊόντα & Υπηρεσίες

1. Αναθεώρηση χαρτοφυλακίου (διαθέσιµων ή κατόπιν παραγγελίας) υφιστάµενων προϊόντων και δηµοσιεύσεων
2. Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών µέσω της δηµιουργίας 6 προϊοντικών κατηγοριών, δηµιουργία προϊόντων περιορισµένης 
κυκλοφορίας, ειδικών προϊόντων για χώρους µεγάλης προσέλευσης, κτλ.

3. ∆ηµιουργία προγραµµάτων για την αύξηση της συµµετοχής ιδιωτών και µεγάλων επιχειρήσεων (π.χ., Πρόγραµµα «Υποστηρίξετε 
ένα Μνηµείο» στα πλαίσια της «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης»)

4. Αναθεώρηση τιµολογιακής πολιτικής εισιτηρίων & χρήση ηλεκτρονικών µέσων για την διάθεση εισιτηρίων & τη διασφάλιση εσόδων
– Προβολή & ∆ίκτυο

5. ∆ηµιουργία διαδικτυακού τόπου «Greek-heritage.com» για ενηµέρωση, προβολή, και πώληση εισιτηρίων, προϊόντων &  υπηρεσιών
6.Αύξηση φυσικών & µη καναλιών πώλησης από 40 σε ~100 σε βάθος πενταετίας. Αύξηση αριθµού πωλητηρίων εντός 
αρχαιολογικών χώρων από ~40 σήµερα σε 80, δηµιουργία 12 πωλητηρίων σε βασικά σηµεία εισόδου της χώρας και σηµείων 
µεγάλης προσέλευσης, δηµιουργία 10 πωλητηρίων εντός τουριστικών µονάδων, συνεργασία µε αεροπορικές εταιρίες

7. ∆ηµιουργία πλάνου προώθησης πολιτιστικής κληρονοµιάς στο εξωτερικό µε τη σύναψη συνεργασιών µε αντίστοιχους φορείς του 
εξωτερικού (π.χ., English Heritage, RNM) και την διοργάνωση πολιτιστικών ανταλλαγών στα πλαίσια εκθέσεων

– Εµπειρία Επισκέπτη
8. ∆ηµιουργία πενταετούς πλάνου αναβάθµισης αρχαιολογικών χώρων και µουσείων
9. Ανάπτυξη προγράµµατος εκπαίδευσης µόνιµου και εποχιακού προσωπικού σε συνεργασία µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα/φορείς 
10. Ανάπτυξη µηχανισµού/διαδικασίας συλλογής και ανάλυσης εµπειρίας επισκεπτών 
11. ∆ηµιουργία ρόλου υπευθύνων λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων/ µουσείων (site managers) ώστε να υπάρχει µονοσηµειακή 
αρµοδιότητα και ευθύνη για την λειτουργία των χώρων σε συνεργασία µε τους κατά τόπους εφορείες αρχαιοτήτων

– Το σύνολο των προσδοκώµενων εσόδων ξεπερνά τα €300 εκ. σε βάθος πενταετίας και καταµερίζεται ως εξής:
▫ Εισιτήρια: € 130 εκατοµµυρίων από € 41 εκ. σήµερα
▫ Προϊόντα: € 95 εκ. Ευρώ από ~€ 1 εκ. 
▫ Υπηρεσίες: € 50 εκ. Ευρώ από ~€ 3 εκ. 
▫ Συνδροµές µελών: € 20 εκ. έναντι µηδενικών εσόδων σήµερα
▫ Χορηγίες ιδιωτών: € 20 εκ. από ~€ 3 εκ.

▪ Η υλοποίηση της νέας στρατηγικής προβολής και αξιοποίησης πολιτιστικής κληρονοµιάς έχει ως προαπαιτούµενο την 
αναδιάρθρωση και τον εµπλουτισµό οργάνωσης του ΤΑΠΑ µε νέες λειτουργίες καθώς και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων (π.χ. ανάπτυξη
προϊόντων, προώθηση, διαχείριση καναλιών πωλήσεων). Οι δοµικές αλλαγές οδηγούν σε ένα νέο προτεινόµενο οργανωτικό σχήµα 
για το ΤΑΠΑ που προϋποθέτει την ενδυνάµωση της υφιστάµενης στελέχωσης κατά 20-30 εξειδικευµένα στελέχη
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Περιεχόµενα

Η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς σε Ευρωπαϊκές 
χώρες διέπεται από µία στρατηγική βασισµένη σε τρεις άξονες –
Προϊόντα & Υπηρεσίες, Προβολή & ∆ίκτυο, Εµπειρία Επισκέπτη –
που διασφαλίζουν την προστασία & διατήρησή της

Η στρατηγική αξιοποίησης Ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς 
παρουσιάζει σηµαντικές διαφοροποιήσεις και ελλείψεις στους 
τρεις άξονες σε σχέση µε τις διεθνείς πρακτικές µε άµεσο 
αντίκτυπο στο ύψος & τύπο εσόδων του Τ.Α.Π.Α. 

Τα έσοδα από την αξιοποίηση της Ελληνικής πολιτιστικής 
κληρονοµιάς µπορούν να ξεπεράσουν τα € 300 εκ. µέσα σε µια 
πενταετία µέσω της υλοποίησης 11 βασικών δράσεων και την 
ανάπτυξη των κατάλληλων υποδοµών για την υλοποίησή τους
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Η στρατηγική για την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
πρέπει να βασίζεται σε τρεις άξονες

Αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονοµιάς

Προστασία και 
διατήρηση 
πολιτιστικής 
κληρονοµιάς

▪ Εµπλουτισµός 
πολιτιστικής 
κληρονοµιάς

▪ Φύλαξη χώρων 
και εκθεµάτων

▪ Συντήρηση και 
προγραµµατισµός 
παρεµβάσεων βάσει 
πολυετούς πλάνου

Προβολή και 
διανοµή

2 Εµπειρία Επισκέπτη3Προϊόντα και 
υπηρεσίες

1

▪ Σύγχρονη & δυναµική 
προϊοντική στρατηγική 
(9-10 κατηγορίες 
προϊότων)

▪ ∆υναµική και 
πολυδιάστατη 
πολιτική εισιτηρίων 
(βάσει στατιστικών 
στοιχείων)

▪ Παροχή υπηρεσιών 
προστιθέµενης αξίας 
εντός και εκτός 
χώρων

▪ ∆ηµιουργία πακέτων 
χορηγιών & δωρεών

▪ Πολιτική χρήσης και 
προστασίας από επισκέπτες 
και εκδηλώσεις

▪ Ενιαία στρατηγική 
προβολής πολιτιστικής 
κληρονοµιάς µε αξιο-
ποίηση νέων τεχνο-
λογιών και παρουσία 
στο εξωτερικό

▪ Αξιοποίηση άλλων 
συναφών κλάδων 
(π.χ., Τουρισµός) για 
την περαιτέρω 
προβολή της 
πολιτιστικής 
κληρονοµιάς

▪ Χρήση πολλαπλών 
καναλιών διανοµής 
(εντός & εκτός χώρων), 
πώλησης, προώθησης 
και ενηµέρωσης 
επισκεπτών

▪ Αναβάθµιση 
υποστηρικτικών 
υποδοµών βάσει 
πολυετούς σχεδίου

▪ Πρόσληψη και 
συνεχής εκπαίδευση 
καταρτισµένου 
προσωπικού

▪ Συνεχής ποιοτικός 
έλεγχος & αποτίµηση 
εµπειρίας επισκεπτών 
για την ανάληψη 
βελτιωτικών δράσεων

▪ ∆ηµιουργία 
συνδροµητικών 
πακέτων και 
προσέλκυση µελών

▪ ∆ηµιουργία 
µηχανισµών και 
υποδοµών 
διασφάλισης εσόδων

▪ Ορισµός «µοναδικού» 
υπευθύνου για τη 
συνολική διαχείριση 
χώρων
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Παραδείγµατα αξιοποίησης πολιτιστικής κληρονοµίας
σε άλλες χώρες - English Heritage

ΠΗΓΗ: English heritage web site (www.english-heritage.org.uk)

Πρακτικές αξιοποίησης της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς

Ο ρόλος του English Heritage 
στη Μεγάλη Βρετανία

▪ Λειτουργεί ως εκτελεστικό 
∆ηµόσιο όργανο υπό την 
εποπτεία του Τµήµατος 
Πολιτισµού, Μέσων 
Ενηµέρωσης και Αθλητισµού
(DCMS) µε κεντρικό ρόλο στη 
διατήρηση, προώθηση και 
προβολή της πολιτιστικής 
κληρονοµίας

▪ Έχει υπό την αιγίδα του 
(λειτουργία/ συντήρηση) τις 
εθνικές συλλογές που 
περιλαµβάνουν:
– Περίπου 400 µνηµεία και 

αρχαιολογικούς χώρους
– 500.000 αντικείµενα

πολιτιστικής σηµασίας
– 12 εκατ. φωτογραφίες και 

οπτικοακουστικό υλικό 
▪ Είναι σύµβουλος της 
κυβέρνησης για το ιστορικό 
περιβάλλον, ως «Επιτροπή 
Ιστορικών Κτιρίων και Μνηµείων 
για την Αγγλία»

▪ Έως το 2010, το 75% της 
χρηµατοδότησης προέρχονταν από το 
κράτος, µε στόχο τη µείωση της 
συµµετοχής αυτής στο 65% µέχρι το 
2014/15

▪ Στοχεύεται αντιστάθµιση της κρατικής 
χρηµατοδότης µε αύξηση των εσόδων 
από συνδροµές

Λειτουργικά έσοδα (δεν περιλαµβάνεται η 
κρατική χρηµατοδότηση)
%

Οικονοµικά στοιχεία

34%

Λοιπά

Πωλήσεις

προϊόντων

18%

22%

Εισιτήρια

26%

Συνδροµές 

1 Προϊόντα και υπηρεσίες

2 Προβολή και δίκτυο

Εµπειρία επισκέπτη 3

▪ ∆ιαθέτει 10 βασικές κατηγορίες προϊόντων 
▪ ∆ιατηρεί βάση 750.000 µελών 
▪ Προώθηση ηµερήσιων εκδροµών µέσω web 

site για την αύξηση επισκεψιµότητας (‘days 
out’)

▪ ∆ιαχειρίζεται τις ενοικιάσεις χώρων για 
εκδηλώσεις

▪ ∆ιαχειρίζεται τις ενοικιάσεις διατηρητέων 
σπιτιών για διακοπές 

▪ Λειτούργει ηλεκτρονικό κατάστηµα
– Παρέχει τη δυνατότητα αγοράς 

προϊόντων & υπηρεσιών
– Αύξηση επισκεψιµότητας των χώρων 

κατά 13% από το 2010

▪ Εκτέλεση 5ετούς πλάνου για την αναβάθµιση 
των υποδοµών µε κατηγοριοποίηση και 
προτεραιότητες αναβάθµισης των χώρων

▪ Παροχή εκπαιδευτικών προγραµµάτων για το 
προσωπικό & επισκέπτες

▪ Η κύρια πηγή εσόδων είναι οι 
συνδροµές µελών 

Αναλύεται περαιτέρω
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Εγχώριοι και ξένοι επισκέπτες µπορούν µέσω του site να 
οργανώσουν µια εκδροµή όπως την επιθυµούν

O επισκέπτης µπορεί να 
επιλέξει σηµεία 
ενδιαφέροντος µέσω
▪ ∆ιαδραστικών χαρτών
▪ Εντοπίζοντας σηµεία 
ενδιαφέροντος κοντά 
στο σηµείο διαµονής 
του

▪ Επιλέγοντας σηµεία µε 
µεγάλη 
επισκεψιµότατα

1
2

3

1 2 3

O επισκέπτης ενηµερώνεται 
για εκδηλώσεις που έχουν 
προγραµµατιστεί στους 
διαφόρους χώρους

Για τους ξένους επισκέπτες 
παρέχονται επιπλέον 
πληροφορίες/ υπηρεσίες όπως: 
▪ ∆υνατότητα αγοράς 
ηλεκτρονικών εισιτηρίων

▪ Συνδυασµός εκδηλώσεων µε 
προσφορές τουριστικών 
καταλυµάτων 

ΠΗΓΗ: English heritage web site (www.english-heritage.org.uk)
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Η ενοικίαση χώρων για εκδηλώσεις πραγµατοποιείται µέσω 
του site µε προκαθορισµένες χρήσεις για κάθε χώρο

Οι διαθέσιµοι χώροι προς 
ενοικίαση είναι καθορισµένοι και 
για τον κάθε χώρο υπάρχει 
τιµολόγηση ανά εκδήλωση

Οι χώροι διατίθενται για
▪ Γαµήλιες τελετές 
▪ ∆εξιώσεις

▪ Συνέδρια

▪ Εκδηλώσεις εξωτερικού 
χώρου παντός τύπου (π.χ., 
συναυλίες)

ΠΗΓΗ: English heritage web site (www.english-heritage.org.uk)



|McKinsey & Company 8

Στο ηλεκτρονικό κατάστηµα διατίθενται 10 βασικές 
κατηγορίες προϊόντων

ΠΗΓΗ: English heritage web site (www.english-heritage.org.uk)

10 βασικές κατηγορίες 
προϊόντων:
▪ Βιβλία & άλλες εκδόσεις
▪ Οπτικοακουστικό υλικό
▪ Είδη σπιτιού και κήπου
▪ Κοσµήµατα

▪ Τρόφιµα/ποτά
▪ Είδη γραφείου
▪ Παιχνίδια

▪ Είδη ρουχισµού
▪ Συλλεκτικά αντικείµενα
▪ Συνδροµές µελών

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 2 3 4 6 7 89

10

Ο επισκέπτης µπορεί να 
επιλέξει προϊόντα… 
▪ ενός συγκεκριµένου χώρου 

(π.χ., Stonehenge gifts)
▪ µε µεγάλη ζήτηση

– Popular items
– Best sellers

▪ που µόλις κυκλοφόρησαν 
(new arrivals)

5

10



|McKinsey & Company 9

Παραδείγµατα αξιοποίησης πολιτιστικής κληρονοµίας σε 
άλλες χώρες - National Trust

ΠΗΓΗ: National trust web site

Ο ρόλος του National Trust στη 
Μεγάλη Βρετανία

▪ Προστατεύει και συντηρεί
χώρους ιστορικής σηµασίας ή 
ιδιαίτερου φυσικού κάλους των 
οποίων έχει την κυριότητα

▪ ∆ιατηρεί δίκτυο περισσότερων 
από 60.000 εθελοντών

▪ Έχει υπό την αιγίδα του 
(λειτουργία/ συντήρηση): 

– >350 οικίες και χώρους 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος, 
κήποι, πάρκα, δάση κτλ

– 1100 χµ. ακτογραµµής

– >2,5 εκατοµµύρια στρέµµατα 
γης

▪ Τα έσοδα για το 2010/11 υπερέβησαν 
τα £400 εκατοµµύρια

Κύριες πηγές εσόδων
%

▪ Η κύρια πηγή εσόδων είναι οι 
συνδροµές µελών και οι πωλήσεις 
εµπορευσίµων

▪ Τα εισιτήρια αποτελούν µόνο το 5% 
των εσόδων

▪ Καµία απευθείας κρατική επιχορήγηση 
δε λαµβάνεται για τις κύριες εργασίες 
του φορέα

Οικονοµικά στοιχεία

31

10
11

13

30

Λοιπά (συµπ. 
χορηγιών

από εταιρείες) 

Υπηρεσίες 
εστίασης

Εισιτήρια
5

Κληροδοτήµατα

Πωλήσεις

προϊόντων

Συνδροµές

µελών

Πρακτικές αξιοποίησης πολιτιστικής 
κληρονοµιάς

1 Προϊόντα και υπηρεσίες

Εµπειρία επισκέπτη 3

2 Προβολή και διανοµή / δίκτυο

▪ Λειτουργία website που παρέχει δυνατότητα:
– Αγοράς εισιτήριων
– Αγοράς προϊόντων και προ-κράτησης 

υπηρεσιών
– Αγοράς τουριστικών υπηρεσιών (π.χ., 

διαµονή)
– Ενηµέρωσης για την ιστορία και πολιτιστική 

ταυτότητα κάθε χώρου

▪ Συνεχής εκπαίδευση προσωπικού 

▪ Αναβάθµιση χώρων µέσω µακροχρόνιου 
(10ετούς) πλάνου

▪ Αποκεντρωµένη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων µε τοπικούς managers ή 
διευθυντές αρχαιολογικών χώρων υπεύθυνους 
για την αποτελεσµατική λειτουργία του χώρου

Αναλύεται περαιτέρω

▪ Εκτεταµένη γκάµα προϊόντων (π.χ., είδη για το 
σπίτι, οδηγοί, κοσµήµατα κλπ)

▪ ∆υνατότητα αγοράς διαφόρων κατηγοριών 
µηνιαίων έως και ισόβιων συνδροµών µε 
αποτέλεσµα το 30% των ετήσιων εσόδων να µη 
σχετίζονται µε την επισκεψιµότατα των χώρων
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Η χρήση συνδροµών µελών στο National Trust αποτελεί µία 
σταθερή πηγή εσόδων σε ετήσια βάση

ΠΗΓΗ: National Trust website

▪ Απεριόριστη δια βίου χρήση
▪ ∆ωρεάν είσοδος και parking σε 

εκατοντάδες σηµεία
▪ Ετήσιο εγχειρίδιο µελών
▪ 3 εκδόσεις/έτος του περιοδικού του

National Trust
▪ Πολυτελές πακέτο που περιλαµβάνει 

χρυσή καρφίτσα

▪ ∆ωρεάν είσοδος και parking σε >300 
ιστορικές οικίες, κήπους, εξοχικά και 
παραθαλάσσια σηµεία

▪ Εγχειρίδιο µελών (πλήρης οδηγός)
▪ Τοπικό ενηµερωτικό δελτίο µε 

λεπτοµέρειες για συγκεκριµένες 
εκδηλώσεις

▪ 3 εκδόσεις/έτος του περιοδικού του
National Trust 

▪ 3 µήνες δωρεάν συνδροµές και δώρο 
για πληρωµές µέσω Direct Debit

▪ Έκπτωση 25% τον πρώτο χρόνο για 
πληρωµές

Προνόµια

Είδη συνδροµών
(ιδιώτες)

Ύψος 
συνδροµής

GBP Αφορούν

▪ Ατοµικές 53,00 ▪ Μεµονωµένους ιδιώτες

▪ Κοινές 88,50 ▪ 2 ενήλικες µε κοινή διεύθυνση κατοικίας

▪ Οικ/κές (2 ενήλικες) 93,50 ▪ 2 ενήλικες και παιδιά/εγγόνια κάτω των 18

▪ Οικ/κές (1 ενήλικας) 58,00 ▪ 1 ενήλικας και παιδιά/εγγόνια κάτω των 18

▪ Παιδικές 25,00 ▪ Παιδιά κάτω των 13 (δωρεάν για κάτω των 5 
ετών)

▪ Νέων 25,00 ▪ Νέους ηλικίας 13-25 ετών

▪ Επιπρόσθετες 35,50 ▪ Κάθε επιπλέον άτοµο σε ατοµικές ή 
οικογενειακές συνδροµές

▪ Ατοµικές 1.325,00 ▪ Μέλος +1 φίλο

▪ Κοινές 1.585,00 ▪ 2 ισόβια µέλη

▪ Οικογενειακές 1.820,00 ▪ 2 ενήλικες µε κοινή διεύθυνση κατοικίας & 
παιδιά/εγγόνια κάτω των 18 ετών

▪ Ατοµικές 
ηλικιωµένων

870,00 ▪ Μέλος άνω των 60 ετών +1 φίλο

▪ Κοινές ηλικιωµένων 1.045,00 ▪ 2 ενήλικες άνω των 60 ετών

Ισ
ό
β
ιε
ς
 σ
υ
ν
δ
ρ
ο
µ
ές

 
Ε
τή
σ
ιε
ς
 σ
υ
ν
δ
ρ
ο
µ
έ
ς
 

▪ Το 2010/11 υπήρξε ρεκόρ εγγραφής νέων µελών, µε 652.000 νέες εγγραφές και το συνολικό 
αριθµό µελών να φτάνει τα 3,8 εκατοµµύρια

▪ Τα προνόµια που παρέχονται στα µέλη περιλαµβάνουν δωρεάν είσοδο στους χώρους, 
ενηµερωτικό υλικό/ δηµοσιεύσεις και περιορισµένης κυκλοφορίας προϊόντα
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▪ Λειτουργία πολλαπλών καναλιών διανοµής 
εντός και εκτός µουσείων µέσω θυγατρικής 
ΑΕ (EPIC)

▪ Προώθηση και προβολή των δράσεων του 
RMN και της Γαλλικής πολιτιστικής κληρονοµιάς 
στα ΜΜΕ

▪ Ιστοσελίδα µε ηλεκτρονικό κατάστηµα και 1,9
εκ. µοναδικούς επισκέπτες

Παραδείγµατα αξιοποίησης πολιτιστικής κληρονοµίας σε
άλλες χώρες - Réunion des Musées Nationaux

ΠΗΓΗ: RMN web site

Ο ρόλος του RNM στη Γαλλία

▪ Υπεύθυνο για την αξιοποίηση 
των Γαλλικών µουσείων µε 
στόχο την αύξηση της 
επικσεψιµότητας και τις πωλήσεις 
προϊόντων & ανάπτυξη 
υπηρεσιών

▪ Προώθηση της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς µέσω της RMN 
photographic agency (µία από τις 
10 κορυφαίες εταιρίες παραγωγής 
οπτικοακουστικού υλικού για 
µουσεία και εκθέσεις) που είναι 
υπεύθυνη και για την 
αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση 
των εκθεµάτων

▪ Κεντρικός συντονισµός για τον 
καθορισµό της τιµολογιακής 
πολιτικής εισιτηρίων µε τη 
συµµετοχή των διευθύνσεων των 
µουσείων

Έσοδα €101 εκ. (2011), εκ των οποίων το 
60% προέρχεται από πωλήσεις 
προϊόντων

Πρακτικές αξιοποίησης πολιτιστικής 
κληρονοµιάς

▪ ∆ηµιουργία πιστών αντιγράφων µέσω των 
εργαστηρίων του

▪ Πωλήσεις 6 κατηγοριών προϊόντων 
(εφαρµογές κινητών, βιβλία, πίνακες, 
αναµνηστικά αντικείµενα, οπτικοακουστικό 
υλικό, δηµοσιεύσεις)

▪ ∆ιαχείριση εισιτηρίων µε 5 εκ. επιπλέον 
επισκέπτες σε εκθέσεις που (συν-) διοργάνωσε 
το RMN (~30 εκθέσεις ανά έτος)

Οικονοµικά στοιχεία

4

10

17 60

3

Έσοδα 
λήψης 
φωτογραφιών

Λοιπά

5

Υπηρεσίες ξεναγών
Εισητήρια

µόνιµών 
εκθέσεων

Ειδκές εκθέσεις Προϊόντα

Κύριες πηγές εσόδων 
%

1 Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

2 Προβολή και δίκτυο

Εµπειρία επισκέπτη 3

▪ ∆ιεξαγωγή ερευνών για την κατανόηση της 
εµπειρίας των επισκεπτών 

▪ Εκπαίδευση επιστηµονικού προσωπικού
που είναι υπεύθυνο για την παροχή υπηρεσιών 
ξεναγών στα Γαλλικά µουσεία

▪ Παροχή υπηρεσίας ξεναγών

Αναλύεται περαιτέρω

Το RMN είναι οικονοµικά ανεξάρτητο
και δε βασίζεται σε κρατικές επιχορηγήσεις 
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Η προώθηση εισιτηρίων γίνεται µε ιδιόκτητα και µη 
κανάλια διανοµής 

Πηγή: ∆ιαδίκτυο 

Έκδοση ηλεκτρονικών εισιτηρίων µέσω της 
ιστοσελίδας του οργανισµού (rmn.fr) µε δυνατότητα 
εκτύπωσης ή αγοράς µέσω κινητού τηλεφώνου. 

1 Αγορά εισιτηρίων από την αλυσίδα καταστηµάτων
Fnac (~150 σηµεία πώλησης στη Γαλλία) µε 
επιπλέον δυνατότητα αγοράς ηλεκτρονικού 
εισιτηρίου από την ιστοσελίδα της αλυσίδας

4

∆υνατότητα αγοράς µέσω τηλεφώνου, fax, email ή 
ταχυδροµείου και παραλαβή του εισιτηρίου από 
συγκεκριµένο σηµείο πώλησης ή µέσω ταχυδροµείου 
(µε επιπλέον χρέωση)

2

∆ιάθεση εισιτηρίων από τα ταµεία και τις ιστοσελίδες των 
µουσείων

3

∆ίκτυο φυσικών σηµείων πώλησης ανεξάρτητων 
εταιριών (Carrefour, Géant-Casino, Intermarché, 
Le Bon Marché, Magasins U) ή στρατηγικά 
επιλεγµένων φορέων και οργανισµών (π.χ. 
γραφεία πληροφοριών σε διεθνή αεροδρόµια, 
γραφεία Οργανισµού Τουρισµού στις Βερσαλλίες)

6

Text

Συνεργασία µε ανεξάρτητα ηλεκτρονικά 
καταστήµατα (Ticketnet.fr, digitick.com, 
francebillet.com)

5

Ο Γαλλικός Οργανισµός (Réunion des Musées Nationaux – RMN) προσφέρει έξι κανάλια πώλησης 
εισιτηρίων 
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Περιεχόµενα

Η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς σε Ευρωπαϊκές 
χώρες διέπεται από µία στρατηγική βασισµένη σε τρεις άξονες –
Προϊόντα & Υπηρεσίες, Προβολή & ∆ίκτυο, Εµπειρία Επισκέπτη –
που διασφαλίζουν την προστασία & διατήρησή της

Η στρατηγική αξιοποίησης Ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς 
παρουσιάζει σηµαντικές διαφοροποιήσεις και ελλείψεις στους 
τρεις άξονες σε σχέση µε τις διεθνείς πρακτικές µε άµεσο 
αντίκτυπο στο ύψος & τύπο εσόδων του Τ.Α.Π.Α. 

Τα έσοδα από την αξιοποίηση της Ελληνικής πολιτιστικής 
κληρονοµιάς µπορούν να ξεπεράσουν τα € 300 εκ. µέσα σε µια 
πενταετία µέσω της υλοποίησης 11 βασικών δράσεων και την 
ανάπτυξη των κατάλληλων υποδοµών για την υλοποίησή τους
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Η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς στην Ελλάδα 
απέχει σηµαντικά από τις διεθνείς πρακτικές

Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα σε σύγκριση µε τις διεθνείς πρακτικές

Προιόντα & 
Υπηρεσίες

1
▪ Έλλειψη προϊοντικής στρατηγικής (επικέντρωση σε εκµαγεία/ αντίγραφα, ίδια προϊόντα σε κάθε 

αρχαιολογικό χώρο)

▪ Αδυναµία διασφάλισης εσόδων εισιτήριων & παρακολούθηση επισκεψιµότητας

▪ Τιµολόγηση εισιτηρίων χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η επισκεψιµότητα & πολιτιστική αξία του χώρου

▪ Έλλειψη κεντρικού ελέγχου και συντονισµού για την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας εντός 

των χώρων (π.χ., ξενάγηση)

▪ Περιορισµένη χρήση νέων τεχνολογιών για την προώθηση νέων υπηρεσιών

▪ Απουσία πακέτων συνδροµών για την αύξηση εσόδων και επισκεψιµότητας 

▪ Γραφειοκρατική διαδικασία για την αξιοποίηση πακέτων εταιρικών και ιδιωτικών χορηγιών

Προβολή και 
δίκτυο 
διανοµής

Εµπειρία 
επισκέπτη

2

3

▪ Απουσία εξειδικευµένου µέσου (π.χ., ιστοσελίδας) για την προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς, την 

ενηµέρωση για νέες εκδηλώσεις, εκθέµατα και αρχαιολογικές ανακαλύψεις, την αναζήτηση πληροφοριών 

για την αξία και την ιστορία χώρων, καθώς και την πώληση εισιτηρίων, προϊόντων και υπηρεσιών

▪ Απουσία ηλεκτρονικού εισιτηρίου και δυνατότητας προ-πώλησης

▪ Έλλειψη καναλιών πώλησης / διανοµής εκτός αρχαιολογικών χώρων (µόνο χρήση πωλητηρίων εντός)

▪ Έλλειψη δοµηµένης διαδικασιών/ πλαισίου συνεχούς συνεργασίας µε φορείς (ιδιωτικούς & µη) 

Τουρισµού & Εµπορίου για την προώθηση πολιτιστικής κληρονοµιάς & πώληση 

προϊόντων/εισιτηρίων

▪ Έλλειψη βασικών υποστηρικτικών υποδοµών στην πλειονότητα των χώρων/ µουσείων & απουσία 

πολυετούς πλάνου αναβάθµισής τους

▪ Έλλειψη προγράµµατος εκπαίδευσης για εργαζόµενους εντός των αρχαιολογικών χώρων / µουσείων

▪ Αδυναµία εκτέλεσης συστηµατικών ελέγχων για την διασφάλιση της λειτουργίας των αρχαιολογικών 

χώρων και µουσείων εντός των συµφωνηµένων ωραρίων

▪ Απουσία µηχανισµού αξιολόγησης ικανοποίησης επισκεπτών & κατάθεσης παραπόνων

Αναλύεται περαιτέρω
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Το 86% των εσόδων εκµετάλλευσης του ΤΑΠΑ προέρχεται από εισιτήρια 
καθώς η ανάπτυξη άλλων πηγών εσόδων είναι πρακτικά αµελητέα 

1 ∆εν έχουν συµπεριληφθεί 1.2 εκ Ευρώ από έσοδα τόκων και 16.1 εκ Ευρώ από επιστροφές χρηµάτων

2011, € εκ.

Πηγή: Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 

86% 3% 5% 100%

Έσοδα Τ.Α.Π.Α1

47.7

Επιχορηγήσεις 
(χορηγία ΟΠΑΠ)

3.2

Εκµίσθωση κινητής/ 
ακίνητης περιουσίας

2.5

Πωλήσεις αγαθών

1.2

Εισιτήρια εισόδου 
σε χώρους/ µουσεία

40.8

6%

1
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Άλλα προϊόντα και υπηρεσίες όπως οι συνδροµές µελών δεν είναι 
ανεπτυγµένα σε σύγκριση µε άλλες χώρες του εξωτερικού

1

% συµµετοχή στα συνολικά έσοδα του φορέα

Εισιτήρια 
Προϊόντα/ 
υπηρεσίες  Συνδροµές µελών Χορηγίες/δωρεές

1 Τα ποσοστά αφορούν µόνο σε λειτουργικά έσοδα και όχι σε κρατική χρηµατοδότηση που ανέρχεται στο ~70% του προϋπολογισµού
2 Χορηγία ΟΠΑΠ

27

26

5

86

65

22

37

8

34

30

0

n/a

14

n/a (<2%)

n/a

62Τ.Α.Π.Α

National 
Trust

English 
Heritage1

RMN
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Το αντίτιµο εισόδου σε δηµοφιλή µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 
είναι χαµηλότερο από το αντίστοιχο αντίτιµο σε Ευρωπαϊκές χώρες

ΠΗΓΗ: επίσηµες ιστοσελίδες; pierreci.it; ΥΠκΤ

Τιµή εισιτηρίου

Είδος εισιτηρίουΕυρώ

Τα πιο δηµοφιλή 
µουσεία στην 
Ευρώπη χρεώνουν 
κατά µέσο όρο ~50% 
παραπάνω από τα 
Ελληνικά

8

14

18

5

6

7

11

12

12

12

Μουσείο Ακρόπολης

Επίδαυρος

Εθνικό αρχ. µουσείο

Μυκήνες

Ποµπηία

Μουσείο του Λούβρου

Μουσείο Πράντο

Κολοσσαίο

Πύργος Άιφελ

Βερσαλλίες

13.26.5

Εισιτήριο µέχρι την κορυφή

Εισιτήριο 2 ηµερών που επιτρέπει την 
είσοδο σε Palatine Hill και Roman 
Forum

Ηµερήσιο εισιτήριο για όλους τους 
χώρους

Κοινό εισιτήριο για αρχαιολογικό χώρο 
και µουσείο

Κοινό εισιτήριο για αρχαιολογικό χώρο 
και µουσείο

1
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Το µέσο έσοδο ανά επισκέπτη είναι τουλάχιστον τρεις φορές 
µικρότερο από το αντίστοιχο σε χώρες του εξωτερικού

1

€, 2011

13,2

5,9

Τ.Α.Π.Α.

Μέσος όρος 
επιλεγµένων 
Ευρωπαϊκών 
χώρων/ 
µουσείων1

6,5

0,2

Τ.Α.Π.Α.

19,7

x 3

6,1

Τρέχων µέσο 
έσοδο ανά 
επισκέπτη 
στην Ελλάδα

Ενδεικτικός 
Ευρωπαϊκός 
µέσος όρος

Μέση τιµή εισιτηρίου Μέσες πωλήσεις ανά επισκέπτη

RMN

Μέσο έσοδο ανά επισκέπτη

1 Χρήση τιµής εισιτηρίων χώρων µουσείων σε Γαλλία, Ιταλία & Ισπανία
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∆εν υπάρχει επίσηµο µέσο προβολής της πολιτιστικής κληρονοµιάς2

www.visitgreece.gr

▪ Ιστοσελίδα υπό την αιγίδα του 
ΕΟΤ

▪ Μεταξύ άλλων παρέχει 
πληροφορίες για 
αρχαιολογικούς χώρους

www.tap.gr

▪ Ιστοσελίδα του Τ.Α.Π.Α.

▪ Η ιστοσελίδα είναι ‘υπό 
κατασκευή’ χωρίς να δίνει 
πληροφορίες για µουσεία, αρχ. 
χώρους και λοιπές δράσεις του 
φορέα

www.museumshop.gr

▪ Ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Π. που 
λειτουργούσε ως ηλεκτρονικό 
κατάστηµα 

▪ Η ιστοσελίδα υφίσταται ως 
ανενεργός δικτυακός τόπος 
(δεν υπάρχει υλικό)

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδες φορέων
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Η πλειονότητα των αρχαιολογικών χώρων και µουσείων δεν πληρούν 
βασικές προδιαγραφές χώρων υποδοµής

1 Σύµφωνα µε κατηγοριοποίηση του ΥΠκΤ

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού

42

Ενδεικτικές παρεχόµενες υπηρεσίες
Ενδεικτικοί χώροι ανά 
κατηγορία

Αριθµός χώρων ανά 
κατηγορία

19

Ø

116

Κατηγορία1

▪ Ακρόπολη

▪ ∆ελφοί

▪ Κνωσός

▪ Χώρος στάθµευσης

▪ Ενηµερωτικά φυλλάδια

▪ Τουαλέτες 

▪ Καντίνα/αυτόµατοι πωλητές

▪ Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο

▪ Βυζαντινό Μουσείο

▪ Ολυµπία

▪ Επιπλέον των A3 υπηρεσιών:

▪ Πληροφορίες σε 2 γλώσσες

▪ Επίσηµος ξεναγός

▪ Πρόσβαση σε ΑΜΕΑ

▪ Τουαλέτες σε ΑΜΕΑ

▪ Σηµείο πωλήσεων

▪ Επιπλέον των A2 υπηρεσιών :

▪ Εκπαιδευτικές ενότητες

▪ Ηλεκτρονικοί ξεναγοί (audio tour)

▪ Ηλεκτρονικό εισιτήριο 

▪ Οθόνες αφής

▪ ∆ιευρυµένα ωράρια

▪ Μυκήνες

▪ Ολύµπιον 

▪ Μοναστήρι Καισαριανής

▪ ∆εν παρέχεται τουλάχιστο µια εκ των A3 
υπηρεσιών

3

Παρέχονται 
όλες οι 
βασικές 
υπηρεσίες

A3

Παρέχονται 
όλες οι 
επιθυµητές 
και βασικές 
υπηρεσίες

A2

Παρέχονται 
εξειδικευ-
µένες 
υπηρεσίες

A1

∆εν 
παρέχονται 
ούτε οι 
βασικές 
υπηρεσίες

B
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1 Ερωτώµενοι που έχουν επισκεφτεί τη χώρα ή τη γνωρίζουν ως προορισµό πολιτιστικού προορισµού

Η εµπειρία των επισκεπτών και η διάθεσή τους να επιστρέψουν στην 
Ελλάδα δεν παρακολουθείται συστηµατικά

2008, %

Πιθανό να επιστρέψουν
(loyalty) 

Έχουν επισκεφτεί
(αγορά)

Ενήµεροι1

Πολιτισµικός τουρισµός – σύγκριση µεταξύ χωρών

Ελλάδα 42 22 125452

Τουρκία 19 6 35931

Ιταλία (εκτός Ρώµης) 2547 238953

Ισπανία 2043 23 8654

Αίγυπτος 47 19 157941

Γαλλία (εκτός Παρίσιου) 34 15 149045

3
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Το υφιστάµενο οργανόγραµµα του ΤΑΠΑ δεν µπορεί να υποστηρίξει την 
αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς καθώς απουσιάζει κάθε έννοια 
εµπορικού προσανατολισµού

∆ιοικητικό Συµβούλιο

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού

Τµήµα Προσωπικού

Τµήµα Λογιστηρίου 

Τµήµα Επιθεώρησης και 
Ελέγχου

Εργαστήρια Εκµαγείων 
και Αντιγράφων

Γραφείο Γραµµατείας 
∆ιοικητικού Συµβουλίου

∆ιεύθυνση Αποτυπώσεων 
και Συντήρησης Κτιρίων

Τµήµα Αποτυπώσεων και 
Κτηµατολογίου

Τµήµα Μελετών και 
Συντήρησης Κτιρίων

∆ιεύθυνση 
∆ηµοσιευµάτων

Τµήµα Εκδόσεως 
Αρχαιολογικού ∆ελτίου

Τµήµα Εκδόσεως 
Αρχαιολογικών 
Αναλέκτων, Οδηγών και 
λοιπών εκδόσεων 

Τµήµα Τεχνικής 
Επιµέλειας Εκδόσεων

Γραφείο Αρχείου 
∆ηµοσιευµάτων

▪ Ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊοντικής στρατηγικής 
▪ Προβολή και διαχείριση πολλαπλών καναλιών πωλήσεων

Καίριες δοµικές ελλείψεις
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Περιεχόµενα

Η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς σε Ευρωπαϊκές 
χώρες διέπεται από µία στρατηγική βασισµένη σε τρεις άξονες –
Προϊόντα & Υπηρεσίες, Προβολή & ∆ίκτυο, Εµπειρία Επισκέπτη –
που διασφαλίζουν την προστασία & διατήρησή της

Η στρατηγική αξιοποίησης Ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς 
παρουσιάζει σηµαντικές διαφοροποιήσεις και ελλείψεις στους 
τρεις άξονες σε σχέση µε τις διεθνείς πρακτικές µε άµεσο 
αντίκτυπο στο ύψος & τύπο εσόδων του Τ.Α.Π.Α. 

Τα έσοδα από την αξιοποίηση της Ελληνικής πολιτιστικής 
κληρονοµιάς µπορούν να ξεπεράσουν τα € 300 εκ. µέσα σε µια 
πενταετία µέσω της υλοποίησης 11 βασικών δράσεων και την 
ανάπτυξη των κατάλληλων υποδοµών για την υλοποίησή τους
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Πιθανή νέα Στρατηγική Αξιοποίησης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

Εξασφάλιση του 

µέλλοντος…

Προβολή του 

παρόντος…

Προστασία του 

παρελθόντος…

Προστασία αρχαιολογικών χώρων & µουσείων 

και ανάδειξή τους σε σύγχρονους χώρους, 

ικανούς να επιτρέψουν στον επισκέπτη να γίνει 

κοινωνός & ‘υπέρµαχος’ της πολιτιστικής µας 

κληρονοµιάς

Προβολή πολιτιστικού δυναµικού σε Ελλάδα & 

εξωτερικό & συνεχής προσπάθεια βελτίωσης 

εµπειρίας επισκέπτη πριν & κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης αρχαιολογικών χώρων & µουσείων 

∆ιασφάλιση του δηµόσιου χαρακτήρα της 

ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς µέσω της 

ανάπτυξης νέων & µεγιστοποίηση απόδοσης 

υφιστάµενων πηγών εσόδων
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Οι 11 δράσεις µπορούν να αναπτυχθούν σε ορίζοντα 5 ετών µε 
προϋπόθεση την εδραίωση φορέα σχεδιασµού & υλοποίησής τους

Προϊόντα & 
Υπηρεσίες

Προβολή και 
δίκτυο διανοµής

Εµπειρία 
επισκέπτη

Σε 2,5 χρόνια –2014

Σε 5 χρόνια – 2017

▪ Ενίσχυση ρόλου υπευθύνου αρχαιολογικού 
χώρου/ µουσείου (site manager)

▪ Αναθεώρηση χαρτοφυλακίου (διαθέσιµων 
άµεσα ή κατόπιν παραγγελίας) υφιστάµενων 
προϊόντων/δηµοσιεύσεων

▪ Ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών

▪ ∆ηµιουργία προγραµµάτων για την αύξηση της 
συµµετοχής ιδιωτών και µεγάλων 
επιχειρήσεων

1

2

▪ Greek-heritage.com5

▪ ∆ιπλασιασµός (~75) φυσικών και µη 
καναλιών – web, δίκτυο πωλητηρίων, ‘shop 
in a shop’

6

▪ Προώθηση πολιτιστικής κληρονοµίας στο 
εξωτερικό

7

▪ Ανάπτυξη προγράµµατος εκπαίδευσης9 11

▪ ∆ιασφάλιση εσόδων εισιτηρίων4

▪ Συλλογή και ανάλυση εµπειρίας επισκεπτών 10

3

▪ ∆ηµιουργία µακροχρόνιου (~5 έτη) πλάνου 
αναβάθµισης

8

▪ Τριπλασιασµός (~100) φυσικών και µη 
καναλιών – web, δίκτυο πωλητηρίων, ‘shop 
in a shop’

6

Ανάπτυξη και στελέχωση φορέα 
υπεύθυνου για το σχεδιασµό & 
υλοποίηση των παραπάνω δράσεων

12

▪ Βελτιστοποίηση τιµολογιακής πολιτικής 
εισιτηρίων

4
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▪ Αναθεώρηση χαρτοφυλακίου υφιστάµενων προϊόντων/δηµοσιεύσεων
– Μείωση αριθµού άµεσα διαθέσιµων παραγόµενων εκµαγείων/αντιγράφων (από >300 σήµερα σε λιγότερα από 100) και διάθεση 

λοιπών προϊόντων µόνο κατόπιν παραγγελίας
– Αναθεώρηση τιµολογιακής πολιτικής & κόστους παραγωγής εκµαγείων µε στόχο την δηµιουργία τριών κατηγοριών προϊόντων µε 

διαφοροποίηση σε ποιότητα και τιµή, π.χ.,
▫ Πιστά αντίγραφα µε χρήση πρωτότυπων υλικών (π.χ., µαρµάρινα)
▫ Πιστά αντίγραφα µε χρήση φθηνών πρώτων υλών (π.χ., γύψος)
▫ Τροποποιηµένα αντίγραφα µε χρήση φθηνών πρώτων υλών

▪ Ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών στα πλαίσια δηµιουργίας προϊοντικών κατηγοριών
– ∆ηµιουργία 6 προϊοντικών κατηγοριών µε ~20 προϊόντα ανά κατηγορία διαθέσιµα σε κάθε σηµείο πώλησης
– ∆ηµιουργία προϊόντων για ειδικές κατηγορίες πελατών/χώρων
– ∆ιάθεση των αρχαιολογικών χώρων για ιδιωτικές εκδηλώσεις
– ∆ηµιουργία οργάνου κεντρικής διαχείρισης, ανάπτυξης και προ-πώλησης υπηρεσιών εντός αρχαιολογικών χώρων και µουσείων 

(υπηρεσιών ξεναγών, audio tours, κτλ.)
– ∆ηµιουργία χώρων προβολής οπτικοακουστικού υλικού σε κάθε αρχαιολογικό χώρο
– ∆ιάθεση τοπικών προϊόντων (π.χ. είδη τέχνης, τρόφιµα)

Η υλοποίηση της νέας στρατηγικής αξιοποίησης πολιτιστικής 
κληρονοµιάς απαιτεί 11 συγκεκριµένες δράσεις (1/3) 
Α. Προϊόντα & Υπηρεσίες

Προτεινόµενες δράσεις

▪ ∆ηµιουργία προγραµµάτων για την αύξηση της συµµετοχής ιδιωτών και µεγάλων επιχειρήσεων στην ανάπτυξη & συντήρηση 
αρχαιολογικών χώρων 
– ∆ηµιουργία προγράµµατος συµµετοχής εταιριών στα πλαίσια της «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» - «Υιοθετήστε ένα µνηµείο»
– ∆ηµιουργία πακέτων συνδροµών µελών µε στόχο τη δηµιουργία εσόδων µη εξαρτώµενων από την επισκεψιµότητα των χώρων –

«Γίνε κοµµάτι του πολιτισµού»

1

2

▪ Αναθεώρηση τιµολογιακής πολιτικής εισιτηρίων και χρήση ηλεκτρονικών µέσων για την αύξηση πωλήσεων εισιτηρίων και τη 
διασφάλιση εσόδων
– ∆ιαφοροποίηση εισιτηρίου εισόδου αρχαιολογικών χώρων και µουσείων βάσει συγκεκριµένων παραµέτρων (π.χ., τον πολιτιστικό 

πλούτο/ αξία εκθεµάτων/χώρου, την επισκεψιµότητα του χώρου, το επίπεδο βοηθητικών υποδοµών, την εποχικότητα)
– Εγκατάσταση ηλεκτρονικών µέσων πώλησης & επικύρωσης εισιτηρίων σε όλα τα σηµεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος/ µουσεία
– Χρήση εξειδικευµένου προσωπικού /εθελοντών για την πώληση και επικύρωση εισιτηρίων σε χώρους χωρίς ηλεκτρονική υποδοµή 

µε στόχο την µη επιβάρυνση του προσωπικού φύλαξης µε αυτή την δραστηριότητα
– Καθορισµός διαδικασίας αναθεώρησης τιµολογιακής πολιτικής σε ετήσια βάση µε τη χρήση στατιστικών στοιχείων

4

3
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▪ ∆ηµιουργία διαδικτυακού τόπου «οµπρέλα» -‘Greek-heritage.com’ µε στόχο την
– Παροχή πληροφοριών για µουσεία και αρχαιολογικούς τόπους (ωράρια, ιστορικό, οδηγίες πρόσβασης)
– Παροχή οπτικοακουστικού/διαδραστικού υλικού και εφαρµογές για κινητά
– Αγορά προϊόντων/εισιτηρίων και προ-κράτηση υπηρεσιών µέσω ηλεκτρονικού καταστήµατος

▪ Σύνδεση του ‘Greek-heritage.com’ µε άλλα συναφή web sites (π.χ. Visitgreece, English-heritage)

▪ Αύξηση φυσικών και µη καναλιών πώλησης, προώθησης και ενηµέρωσης
– Πώληση προϊόντων και προ-πώληση υπηρεσιών και εισιτηρίων µέσω του ‘Greek-heritage.com’
– ∆ηµιουργία ~40 επιπλέον πωλητηρίων ώστε να υπάρχει σηµείο πώλησης εντός αρχ. χώρων που είχαν 

>10,000 επισκέπτες κατά το 2010
– ∆ηµιουργία πωλητηρίων στα βασικά σηµεία εισόδου/ εξόδου της χώρας 
– ∆ηµιουργία πωλητηρίων σε σηµεία ενδιαφέροντος/ µεγάλης προσέλευσης τουριστών 
– ∆ηµιουργία συµφωνιών µε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την προώθηση προϊόντων (‘shop-in-a-shop concept’)

Η υλοποίηση της νέας στρατηγικής αξιοποίησης πολιτιστικής 
κληρονοµιάς απαιτεί 11 συγκεκριµένες δράσεις ανά άξονα (2/3)
Β. Προβολή & ∆ίκτυο ∆ιανοµής

Προτεινόµενες δράσεις

▪ ∆ηµιουργία πλάνου προώθησης πολιτιστικής κληρονοµίας στο εξωτερικό σε συνεργασία µε αντίστοιχους 
φορείς (π.χ., µουσεία, φορείς όπως το RNM)
– Οργάνωση πολιτιστικών ανταλλαγών (π.χ. φιλοξενία εκθεµάτων/συλλογών) µε µουσεία του εξωτερικού
– ∆ηµιουργία πλαισίου συνεχούς συνεργασίας µε αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού για την παροχή κινήτρων/ 

προνοµίων & διοργάνωση εκδηλώσεων στο εξωτερικό

5

6

7
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▪ ∆ηµιουργία µακροχρόνιου (5 ετούς) πλάνου αναβάθµισης υποδοµών αρχαιολογικών χώρων/µουσείων

▪ Ανάπτυξη προγράµµατος εκπαίδευσης µόνιµου και εποχιακού προσωπικού σε συνεργασία µε 
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα/ φορείς του δηµοσίου 
– Ανάπτυξη ενός εισαγωγικού προγράµµατος εκπαίδευσης για κάθε υπάλληλο σε συνεργασία µε 

πανεπιστηµιακά ιδρύµατα
▫ Αρχαιολογία/ Ιστορία
▫ Τουριστικές επιχειρήσεις
▫ Βασικές αρχές πωλήσεων & εξυπηρέτησης πελατών

– ∆ηµιουργία ετήσιου εκπαιδευτικού προγράµµατος µε στόχο την ενηµέρωση του προσωπικού για την απόδοση 
του χώρου & την εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες/εργαλεία

Η υλοποίηση της νέας στρατηγικής αξιοποίησης πολιτιστικής 
κληρονοµιάς απαιτεί 11 συγκεκριµένες δράσεις ανά άξονα (3/3)
Γ. Εµπειρία επισκέπτη

Προτεινόµενες δράσεις

▪ Ανάπτυξη µηχανισµού/διαδικασίας συλλογής και ανάλυσης εµπειρίας επισκεπτών 
– ∆ηµιουργία ερωτηµατολογίου συλλογής εµπειρίας επισκεπτών στα πρότυπα ξένων φορέων (π.χ., RNM)
– Ανάπτυξη µηχανισµού συλλογής πληροφοριών 
– Συλλογή και ανάλυση των ερωτηµατολογίων σε µηνιαία βάση από αρµόδιο τµήµα µε στόχο την παροχή 

προτάσεων για τη βελτίωση της εµπειρίας των επισκεπτών

8

9

▪ ∆ηµιουργία ρόλου υπευθύνων λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων/ µουσείων (regional site managers) ώστε 
να υπάρχει µονοσηµειακή αρµοδιότητα & ευθύνη για την συνολική λειτουργία των χώρων σε συνεργασία µε τους 
κατά τόπους εφορείες αρχαιοτήτων

11

10
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Μέσω της υλοποίησης αυτών των δράσεων το δυναµικό της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς της Ελλάδος µπορεί να ξεπεράσει τα €300 εκατοµµύρια ευρώ 
τα επόµενα χρόνια 
Ετήσια έσοδα αξιοποίησης πολιτιστικής κληρονοµιάς,  € εκ.

48

41

Ετήσια έσοδα

Χορηγίες 3

Συνδροµές µελών 0

Υπηρεσίες 3

Προϊόντα 1

Εισιτήρια

2011 Σε 2,5 χρόνια – 2014 Σε 5 χρόνια – 2017

34

137

74

6

5

18

96

47

316

134

20

19
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Shop in shop

Πωλήσεις σε χώρους/ 
µουσεία

€, εκατοµµύρια

Αριθµός εισιτηρίων

Μέση τιµή εισιτηρίου

Επισκέψεις 

Conversion rate

Μέσες πωλήσεις/επισκέπτη

10
30

55
n/a

2020
0

18127

7,46,25,9

840

72
1 20

Τα έσοδα από εισιτήρια και πωλήσεις προϊόντων µπορούν να
ανέλθουν σε €200-250 εκατοµµύρια µέσα σε µια πενταετία Εξυπηρετούµενοι 

επισκέπτες

Conversion rate

Μέσες πωλήσεις/επισκέπτη

Αριθµός πωλητηρίων

Πελάτες/πωλητήριο/χρόνο

Μέσες πωλήσεις/επισκέπτη

Αριθµός πωλητηρίων

Πελάτες/πωλητήριο/χρόνο

Πωλήσεις/πελάτη

Σηµεία πώλησης 

Ηλεκτρονικό κατάστηµα

Εισιτήρια 

Πωλήσεις προϊόντων

Συνολικά έσοδα  

23010842

201720142012

€, εκατοµµύρια

€, εκατοµµύρια

1347441

€, εκατοµµύρια
96341

Εκατοµµύρια

€

€, εκατοµµύρια
87311

€, εκατοµµύρια 930

€, εκατοµµύρια 7
0

7

€, εκατοµµύρια

Εκατοµµύρια

€

Εκατοµµύρια 1815
n/a

%
6040

<5

€
6,53,5<0,5

1212
0

3030
0

χιλιάδες

€
2020

0

1050

21
0

21

€ 3939
0

% Χιλιάδες 

2012 2014 2017

2012 2014 2017

2012 2014 2017 2012 2014 2017

Πωλητήρια εκτός 
µουσείων/ αρχ.χώρων

Αύξηση εισιτηρίων κατά:

▪ 100% από καταπολέµηση διαρροών
▪ 15% από θεµατικές ή άλλες προωθητικές εκδηλώσεις
▪ 15% λόγω ιστοσελίδας
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Συστεγαζόµενες υπηρεσίες3

Μέση συνδροµή 

Μεσαίοι χορηγοί 

Αριθµός συνδροµητών

Χιλιάδες 

Μεγάλοι χορηγοί 

Μέση χορηγία 

€, εκατοµµύρια

Μέση χορηγία

2500

1.000

10
50

660
1600

2828

0

1010

0

Τα έσοδα του Τ.Α.Π.Α. από υπηρεσίες, συνδροµές και χορηγίες 
µπορούν να ανέλθουν σε ~€90 εκατοµµύρια σε µια πενταετία

∆ιοργάνωση εκδηλώσεων

€, εκατοµµύρια

Υπηρεσίες προς επισκέπτες

€, εκατοµµύρια

1 Περιλαµβάνει ενοικιάσεις χώρων για φωτογραφίσεις, κινηµατογράφηση, 
διαφηµιστικούς σκοπούς κτλ

2 Γκαρνταρόµπα, audio tours κτλ
3 Εστιατόρια, καφετέρια κτλ

Ενοικιάσεις1

€, εκατοµµύρια

∆ηµόσιες εκδηλώσεις 

€, εκατοµµύρια

Ιδιωτικές εκδηλώσεις 

€, εκατοµµύρια

Υπηρεσίες προς επισκέπτες2

€, εκατοµµύρια

€, εκατοµµύρια

Υπηρεσίες 

€, εκατοµµύρια

Συνδροµές 

€, εκατοµµύρια

Συνολικά έσοδα

Χορηγίες/δωρεές 
€, εκατοµµύρια

86
296

201720142012

€, εκατοµµύρια

47
2 18

1950

2063

25
2 11

22
70

€

1,00,50

1572

520

520

1650

620

€, χιλιάδες

2012 2014 2017

2012 2014 2017

2012 2014 2017
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Η νέα στρατηγική αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς απαιτεί 
δύο δοµικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ΤΑΠΑ

Περιγραφή

Εξορθολογισµός 
& εµπλουτισµός 
οργάνωσης 
ΤΑΠΑ

▪ ∆ιαχωρισµός υποστηρικτικών και εκτελεστικών λειτουργιών 

ΤΑΠΑ

▪ ∆ηµιουργία νέων λειτουργικών µονάδων υπεύθυνων για την

▫ Ανάπτυξη & ∆ιαχείριση Προϊόντων & Υπηρεσιών

▫ ∆ιαχείριση και ανάπτυξη καναλιών προβολής, ενηµέρωσης 

& πώλησης

▫ ∆ιαχείριση λειτουργίας υποδοµών (site management)

Ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων

▪ Στελέχωση οργανωτικής δοµής µε στελέχη µε εµπειρία στην

–Ανάπτυξη & ∆ιαχείριση Προϊόντων & Υπηρεσιών (Product 

Management)

–∆ιαχείριση καναλιών πωλήσεων (channel management)

–Προβολή & δηµιουργία προωθητικών ενεργειών (marketing)

▪ Σύναψη συνεργασιών µε εταιρίες που ειδικεύονται στην

–Παραγωγή προϊόντων (εκτός πρωτοτύπων εκµαγείων)

–Οργάνωση εκδηλώσεων

–Προώθηση & επικοινωνία
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Αυτές οι δοµικές αλλαγές συνεπάγονται ένα νέο οργανωτικό σχήµα µε 
νέες δεξιότητες στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των 11 δράσεων

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο

∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικού

Τµήµα 
Προσωπικού

Τµήµα 
Λογιστηρίου 

Τµήµα 
Επιθεώρησης 
και Ελέγχου

Εργαστήρια 
Εκµαγείων και 
Αντιγράφων

Γραφείο 
Γραµµατείας 
∆ιοικητικού 
Συµβουλίου

∆ιεύθυνση 
Αποτυπώσεων 
και Συντήρησης 
Κτιρίων

Τµήµα 
Αποτυπώσεων 
και 
Κτηµατολογίου

Τµήµα Μελετών 
και Συντήρησης 
Κτιρίων

∆ιεύθυνση 
∆ηµοσιευµάτων

Τµήµα 
Εκδόσεως 
Αρχαιολογικού 
∆ελτίου

Τµήµα 
Εκδόσεως 
Αρχαιολογικών 
Αναλέκτων, 
Οδηγών και 
λοιπών 
εκδόσεων 

Τµήµα Τεχνικής 
Επιµέλειας 
Εκδόσεων

Γραφείο Αρχείου 
∆ηµοσιευµάτων

ΤΑΠΑ - Σήµερα

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο

Πιθανό µοντέλο υποστήριξης νέα στρατηγικής

▪ ∆εξιότητες στελεχών κυρίως στους τοµείς

– Καλλιτεχνική & επιστηµονική επιµέλεια

– Παραγωγής εκµαγείων & δηµοσιεύσεων

▪ Ενίσχυση υφιστάµενης στελέχωσης κατά 20-30 στελέχη

▪ Απαιτούµενες δεξιότητες

– Ανάπτυξη & ∆ιαχείριση Προϊόντων & Υπηρεσιών (Product 

Management)

– Ανάπτυξη & διαχείριση καναλιών πωλήσεων 

– Project management

Ανάπτυξη 
προϊόντων & 
υπηρεσιών

Σχεδιασµός 
επενδυτικού 
πλάνου

Εκπαίδευση & 
ποιοτικός 
έλεγχος

Site 
management

Web site 
(Greek-
heritage.com)

Πωλητήρια 
εκτός αρχ. 
χώρων 

Προβολή 
προϊόντων & 
υπηρεσιών

Προµήθειες & 
διαχείριση 
αποθεµάτων

Πωλητήρια 
εντός αρχ. 
χώρων

Συνεργαζόµενα 
δίκτυα

Υλοποίηση 
επενδυτικού 
πλάνου

Οικονοµικές 
Υπηρεσίες1

∆ιαχείριση 
προσωπικού

Νοµικές Υπ. & 
Εσωτερικός 
Έλεγχος

Στατιστικά & 
αναφορές

Προϊόντα & 
Υπηρεσίες

Υποστηρικτικές 
Υπηρεσίες

∆ιαχείριση 
υποδοµών (Site 
management)

Κανάλια 
πώλησης & 
προβολής

Γενικός ∆/ντης

1 Συµπεριλαµβανοµένου της λειτουργίας απαλλοτριώσεων

Εργαστήρια 
Εκµαγείων & 
Αντιγράφων

Υπεύθυνος για την 

υλοποίηση 

µακροχρόνιας 

στρατηγικής & 

επίτευξης οικονοµικών 

στόχων
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Ανάλυση ρόλου/ βασικών αρµοδιοτήτων νέων υπηρεσιακών λειτουργιών 
Προϊόντα & Υπηρεσίες

Λειτουργίες Περιγραφή ρόλου/ βασικών αρµοδιοτήτων Βασικές αναγκαίες δεξιότητες

Προϊόντα & 
Υπηρεσίες

▪ Σχεδιασµός στρατηγικής & διαχείρισης 
προϊόντων, υπηρεσιών & εντύπων

▪ Καθορισµός τιµολογιακής πολιτικής 
εµπορευσίµων

▪ Καλλιτεχνική επιµέλεια και σχεδιασµός 
εµπορικών/ τεχνικών προδιαγραφών 
εµπορευσίµων

▪ Στοχοθέτηση καναλιών πωλήσεων

▪ Ανάπτυξη & σχεδιασµός προϊόντων λιανικής
▪ Αναλυτικές ικανότητες
▪ Εµπειρία στη δηµιουργία επιχειρηµατικών 

πλάνων

▪ Εξειδικευµένη επιστηµονική κατάρτιση (π.χ., 
σε περιπτώσεις προϊόντων όπως τα εκµαγεία 
& αντίγραφα)

Ανάπτυξη 
προϊόντων & 
υπηρεσιών

Προβολή προϊόντων 
& υπηρεσιών

▪ ∆ηµιουργία πλάνου προώθησης 
προϊόντων/υπηρεσιών & χώρων

▪ Καθορισµός ενεργειών προώθησης προϊόντων 
& εκδηλώσεων

▪ Συντονισµός µε φορείς της Ελλάδος & του 
εξωτερικού για την συν-διοργάνωση & 
συµµετοχή σε προωθητικές ενέργειες

▪ Καθορισµός ανάπτυξης καναλιών πώλησης/ 
προώθησης

Προµήθειες & 
διαχείριση 
αποθεµάτων

▪ Έρευνα αγοράς
▪ ∆ιενέργεια διαγωνισµών & σύναψη συµβάσεων
▪ Παρακολούθηση υλοποίησης όρων σύµβασης
▪ Υλοποίηση προγράµµατος διανοµής υλικού σε 

σηµεία παρουσίας
▪ Αποθήκευση και διαχείριση αποθεµάτων
▪ Παρακολούθηση αποθεµάτων και υλοποίηση 

παραγγελιών αποστολής

▪ Ικανότητες συντονισµού οµάδων εργασίας
▪ Εµπειρία σχεδιασµού & υλοποίησης 

προωθητικών ενεργειών
▪ Ξένες γλώσσες

▪ Γνώσεις διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
▪ Ικανότητες µηχανοργάνωσης
▪ Εµπειρία σε διενέργεια διαγωνισµών & 

σύναψη συµβάσεων
▪ Γνώση ελληνικής & διεθνούς αγοράς 

προµηθευτών

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ
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Ανάλυση ρόλου/ βασικών αρµοδιοτήτων νέων υπηρεσιακών λειτουργιών 
Κανάλια πώλησης & προβολής

Λειτουργίες Περιγραφή ρόλου/ βασικών αρµοδιοτήτων Βασικές αναγκαίες δεξιότητες

Κανάλια πώλησης & 
προβολής

▪ Σχεδιασµός δικτυακού τόπου και βασικών 
λειτουργιών αυτού

▪ Λειτουργία δικτυακού τόπου
– Επιµέλεια περιεχοµένου
– Συνεργασία µε λοιπές µονάδες για την 

διεκπεραίωση λειτουργιών δικτυακού τόπου 
(π.χ., ολοκλήρωση πωλήσεων)

▪ Ευθύνη για την επίτευξη στόχου πωλήσεων 
καναλιού

▪ Κατανόηση αρχών e-commerce 
▪ Εµπειρία στην λειτουργία δικτυακών 

καταστηµάτων

▪ Ικανότητα επίτευξης επιχειρησιακών στόχων

Web site (Greek-
heritage.com)

Πωλητήρια εντός αρχ. 
χώρων

Πωλητήρια εκτός αρχ. 
χώρων 

Συνεργαζόµενα δίκτυα

▪ Επιµερισµός στόχων πωλήσεων ανά κανάλι και 
ανά κατηγορία εµπορευσίµων

▪ Επιθεώρηση απόδοσης καναλιών πωλήσεων
▪ Στελέχωση και παρακολούθηση προσωπικού 

πωλήσεων

▪ ∆ιαχείριση κύκλου εργασιών καναλιών 
πωλήσεων

▪ Ανάπτυξη νέων συνεργατών & αγορών

▪ Γνώση τεχνικών πωλήσεων
▪ Εµπειρία διαχείρισης καναλιών πωλήσεων
▪ ∆υνατότητα µετακινήσεων σε περιοχές εκτός 

έδρας για την ανάπτυξη/ επιθεώρηση 
πωλήσεων

▪ Ικανότητα επίτευξης επιχειρησιακών στόχων

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ
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Ανάλυση ρόλου/ βασικών αρµοδιοτήτων νέων υπηρεσιακών λειτουργιών 
∆ιαχείριση υποδοµών (site management)
Λειτουργίες Περιγραφή ρόλου/ βασικών αρµοδιοτήτων Βασικές αναγκαίες δεξιότητες

∆ιαχείριση 
υποδοµών (Site 
management)

▪ Μέρος αρµοδιοτήτων υφιστάµενης ‘∆ιεύθυνσης 
Αποτυπώσεων και Συντήρησης Κτιρίων’ και 
επιπλέον εκπόνηση µακροχρόνιου 
οικονοµικοτεχνικού πλάνου αναβάθµισης 
υποδοµών κτιρίων & χώρων

▪ Οικονοµοτεχνικές γνώσεις/ σπουδές
▪ Εµπειρία στη δηµιουργία επιχειρηµατικών 

πλάνων

▪ Εµπειρία κοστολόγησης έργων & δηµιουργία 
πλάνου ανάκτησης πόρων

Σχεδιασµός 
επενδυτικού πλάνου

Υλοποίηση 
επενδυτικού πλάνου

Εκπαίδευση & 
ποιοτικός έλεγχος

Site management

▪ Μέρος αρµοδιοτήτων υφιστάµενης ‘∆ιεύθυνσης 
Αποτυπώσεων και Συντήρησης Κτιρίων’ και 
επιπλέον 
– Συντονισµός έργων &διαχείριση εργολάβων
– Ευθύνη υλοποίησης επενδυτικού πλάνου 

(εντός προθεσµίας και εντός 
προϋπολογισµού)

▪ Οικονοµοτεχνικές γνώσεις/ σπουδές
▪ Εµπειρία στην οργάνωση & συντονισµό 

πολλαπλών µερών
▪ ∆υνατότητα µετακινήσεων σε περιοχές εκτός 

έδρας για την επιθεώρηση έργων σε εξέλιξη
▪ Εµπειρία στην διαχείριση προϋπολογισµού

▪ ∆ηµιουργία πλάνου εκπαίδευσης
▪ Εποπτεία υλοποίησης πλάνου εκπαίδευσης
▪ Αξιολόγηση προσωπικού
▪ Καταγραφή διαδικασιών
▪ Έλεγχος συµµόρφωσης µε διαδικασίες

▪ Εµπειρία στην ανάπτυξη προγραµµάτων 
εκπαίδευσης

▪ Ικανότητες µεταφοράς γνώσεων
▪ Κλασσικές σπουδές (όπου κρίνεται απαραίτητο)
▪ Εµπειρία στην καταγραφή & σχεδιασµό 

διαδικασιών

▪ Ευθύνη λειτουργίας 5-10 αρχαιολογικών χώρων/ 
µουσείων (σε συνεργασία µε τοπικές εφορείες)
– Σχεδιασµός και υλοποίησης πλάνου 

λειτουργίας χώρου
– Επίβλεψη πλάνου αναβάθµισης υποδοµών
– Εµπορική αξιοποίηση χώρων
– Υλοποίηση δράσεων για την βελτίωση 

εµπειρίας επισκέπτη

▪ Εµπειρία σε θέσεις ευθύνης
▪ Εµπειρία στην διαχείριση πολλαπλών 

stakeholders
▪ ∆υνατότητα µετακινήσεων σε περιοχές εκτός 

έδρας για την επιθεώρηση έργων σε εξέλιξη

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Προϊόντα & υπηρεσίες – Λεπτοµερείς ανάλυση δράσεων

Αναθεώρηση χαρτοφυλακίου 

υφιστάµενων προϊόντων/ 

δηµοσιεύσεων1

▪ Μείωση αριθµού άµεσα διαθέσιµων στα σηµεία πώλησης εκµαγείων/ αντιγράφων από >300 
σήµερα σε 50-100 βάσει ιστορικών στοιχείων ζήτησης & επισκεψιµότητα χώρων

▪ ∆ηµιουργία καταλόγου προϊόντων διαθέσιµων κατόπιν παραγγελίας και υποστηρικτικών 
υπηρεσιών (π.χ. για σύντοµους χρόνους παράδοσης, για αποστολή παραγγελιών σε εσωτερικό 
και εξωτερικό)

▪ Αναθεώρηση τιµολογιακής πολιτικής & κόστους παραγωγής εκµαγείων µε στόχο την 
δηµιουργία τριών κατηγοριών προϊόντων µε διαφοροποίηση σε ποιότητα & τιµή
– Πιστά αντίγραφα µε χρήση πρωτότυπων υλικών (π.χ., µαρµάρινα)
– Πιστά αντίγραφα µε χρήση φθηνών πρώτων υλών (π.χ., γύψος)
– Ελαφρώς τροποποιηµένα αντίγραφα µε χρήση φθηνών πρώτων υλών

Περιγραφή

Ανάπτυξη νέων προϊόντων & 

υπηρεσιών

2

▪ ∆ηµιουργία 5 προϊοντικών κατηγοριών µε ~20 προϊόντα ανά κατηγορία τα οποία θα διατίθενται 
σε κάθε σηµείο πώλησης (απαιτείται ένας Product manager ανά κατηγορία υπεύθυνος για το 
σχεδιασµό, υλοποίηση και προώθηση προϊόντων µέσω των καναλιών πωλήσεων)
– Είδη ρουχισµού
– Κοσµήµατα

– Είδη σπιτιού
– Παιχνίδια

– Οπτικοακουστικό υλικό/ Έντυπες εκδόσεις
▪ ∆ηµιουργία προϊόντων για ειδικές κατηγορίες πελατών/χώρων

– Είδη δώρων/προϊόντων για εταιρίες/οργανισµούς/συλλόγους/χορηγούς
– Συλλογές περιορισµένης κυκλοφορίας
– Ετήσια αναµνηστικά για Έλληνες του εξωτερικού (π.χ., γούρια)
– Ειδικά προϊόντα για τους top 20 χώρους σε επισκεψιµότητα (π.χ., σειρά προϊόντων Επιδαύρου)

▪ ∆ιάθεση των αρχαιολογικών χώρων για ιδιωτικές εκδηλώσεις: πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
νυχτερινές ξεναγήσεις, δεξιώσεις

▪ ∆ηµιουργία οργάνου κεντρικής διαχείρισης, ανάπτυξης και προ-πώλησης υπηρεσιών εντός 
αρχαιολογικών χώρων και µουσείων
– Κεντρικός συντονισµός ελευθέρων επαγγελµατιών (π.χ., ξεναγών, φωτογράφων)
– Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 

▫ Audio tours
▫ 3d tours
▫ Υπηρεσιών virtual περιήγησης/ ξενάγησης µέσω εφαρµογών (π.χ., i-phone apps)

▪ ∆ηµιουργία χώρων προβολής οπτικοακουστικού υλικού σε κάθε αρχαιολογικό χώρο µε χρήση 
του υλικού που έχει ήδη παραχθεί από ιδιώτες/ δηµοσίους φορείς 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
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Προϊόντα & υπηρεσίες – Λεπτοµερείς ανάλυση δράσεων

∆ηµιουργία προγραµµάτων για την 

αύξηση της συµµετοχής ιδιωτών και 

µεγάλων επιχειρήσεων στην 

ανάπτυξη & συντήρηση αρχ. χώρων
3

▪ ∆ηµιουργία προγράµµατος συµµετοχής εταιριών στα πλαίσια της «Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης» - «Υιοθετήστε ένα µνηµείο»
– Επιλογή 20-30 αρχαιολογικών χώρων για συµµετοχή στο πρόγραµµα
– ∆ηµιουργία πολλαπλών επιπέδων χορηγιών ανάλογα µε το επίπεδο της χορηγίας µε παροχή 

συγκεκριµένων προνοµίων ανά επίπεδο χορηγίας σε ότι αφορά τη δυνατότητα χρήσης των 
ονοµάτων των χώρων για διαφηµιστικές ή προωθητικές ανάγκες των εταιριών 

▪ ∆ηµιουργία πακέτων συνδροµών µελών µε στόχο τη δηµιουργία εσόδων µη εξαρτώµενων 
από την επισκεψιµότητα των χώρων – «Γίνε κοµµάτι του πολιτισµού»
– Ετήσιες συνδροµές µε παροχή ελεύθερης πρόσβασης σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους
– ∆ια βίου συνδροµές µελών (life memberships) µε στόχο την δηµιουργία εσόδων από τον 

απόδηµο Ελληνισµό

Περιγραφή

▪ ∆ιαφοροποίηση εισιτηρίου εισόδου αρχαιολογικών χώρων και µουσείων µε βάσει
– Τον πολιτιστικό πλούτο/ αξία εκθεµάτων/χώρου
– Την επισκεψιµότητα του χώρου (high/low season/hours)
– Το επίπεδο βοηθητικών υποδοµών που παρέχονται (π.χ., χώροι στάθµευσης)
– Τη δυνατότητα επίσκεψης περισσοτέρων του ενός χώρου εντός της ηµέρας
– Τον τύπο επισκέπτη (π.χ., µαθητές, τουρίστες)

▪ Εγκατάσταση ηλεκτρονικών µέσων πώλησης & επικύρωσης εισιτηρίων σε όλα τα σηµεία 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος/ µουσεία
– Χρήση αυτόµατων πωλητών εισιτηρίων σε όλους τους χώρους
– Εγκατάσταση ηλεκτρονικών µηχανηµάτων επικύρωσης εισιτηρίων στους top40 αρχ. 

Χώρους

– Χρήση εξειδικευµένου προσωπικού /εθελοντών για την πώληση και επικύρωση 
εισιτηρίων σε χώρους χωρίς ηλεκτρονική υποδοµή µε στόχο την µη επιβάρυνση του 
προσωπικού φύλαξης µε αυτή την δραστηριότητα

▪ Καθορισµός διαδικασίας αναθεώρησης τιµολογιακής πολιτικής σε ετήσια βάση µε τη χρήση 
– Στατιστικών στοιχείων επισκεψιµότητας χώρων
– Πλάνου αναβάθµισης υποδοµών
– Υφιστάµενης βάσης και στόχων αύξησης µελών/συνδροµών

Αναθεώρηση τιµολογιακής πολιτικής 

εισιτηρίων και χρήση ηλεκτρονικών 

µέσων για την πώληση/ 

παρακολούθηση αριθµού επισκεπτών 

ανά χώρο  

4
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Προβολή και δίκτυο – Λεπτοµερείς ανάλυση δράσεων

∆ηµιουργία διαδικτυακού τόπου 
οµπρέλας -‘Greek-heritage.com’
- για την προβολή και αξιοποίηση 
πολιτιστικής κληρονοµιάς & 
σύνδεση µε δηµόσιους/ιδιωτικούς 
διαδικτυακούς χώρους

5

Περιγραφή

Αύξηση φυσικών και µη 

καναλιών πώλησης, 

προώθησης και ενηµέρωσης6

▪ ∆ηµιουργία διαδικτυακού τόπου ανάλογου µε αυτού των φορέων του εξωτερικού µε 
στόχο την παροχή υπηρεσιών προβολής και προώθησης, όπως:
– Πληροφορίες για µουσεία και αρχαιολογικούς τόπους (ωράρια, ιστορικό, οδηγίες 

πρόσβασης)
– Παροχή οπτικοακουστικού/διαδραστικού υλικού και εφαρµογές για κινητά
– Ηλεκτρονικό κατάστηµα µε δυνατότητα αγοράς προϊόντων/εισιτηρίων και προ-

κράτησης υπηρεσιών
▪ Σύνδεση του ‘Greek-heritage.com’ µε άλλα συναφή web sites (π.χ. visitgreece)

▪ Πώληση προϊόντων και προ-πώληση υπηρεσιών και εισιτηρίων µέσω του ‘Greek-
heritage.com’

▪ ∆ηµιουργία ~40 επιπλέον πωλητηρίων ώστε να υπάρχει σηµείο πώλησης εντός αρχ. 
χώρων µε >10,000 επισκεπτών ετησίως

▪ ∆ηµιουργία πωλητηρίων στα βασικά σηµεία εισόδου/ εξόδου της χώρας (π.χ. 
Ελευθέριος Βενιζέλος, Αεροδρόµιο Μακεδονία, Αερ. Ηρακλείου, Αερ. Μυκόνου, Αερ. Ρόδου, 
Λιµάνι Πατρών)

▪ ∆ηµιουργία πωλητηρίων σε σηµεία ενδιαφέροντος/ µεγάλης προσέλευσης τουριστών
(Πλατεία Συντάγµατος, Πλατεία Αριστοτέλους, Εντός σταθµών µετρό)

▪ ∆ηµιουργία συµφωνιών µε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την προώθηση προϊόντων 
(‘shop-in-a-shop concept’)
– Μεγάλα ξενοδοχεία (π.χ., Starwood – Costa Navarino)
– Εκδοτικούς οίκους/ βιβλιοπωλεία (π.χ., Public)
– Αεροπορικές εταιρίες (duty free κατάλογοι)

∆ηµιουργία πλάνου προώθησης 

πολιτιστικής κληρονοµίας στο 

εξωτερικό7

▪ Οργάνωση πολιτιστικών ανταλλαγών (π.χ. φιλοξενία εκθεµάτων/συλλογών) µε µουσεία 
του εξωτερικού

▪ ∆ηµιουργία πλαισίου συνεχούς συνεργασίας µε αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού, 
π.χ.:
– Παροχή προνοµίων από όλους τους συνεργαζόµενους φορείς σε όλους τους 

συνδροµητές των φορέων (π.χ. µειωµένο εισιτήριο για τα µέλη του ‘Greek-
heritage.com’ σε µουσεία του RMN)

– ∆ιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο εξωτερικό (π.χ. Ελληνική Εβδοµάδα στο 
Βρετανικό Μουσείο)
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Εµπειρία επισκέπτη – Λεπτοµερείς ανάλυση δράσεων

∆ηµιουργία µακροχρόνιου (~5 

έτη) πλάνου αναβάθµισης

αρχαιολογικών χώρων/µουσείων

8

▪ ∆ηµιουργία 5 έτους πλάνου αναβάθµισης  υποδοµών χώρων

Περιγραφή

∆ηµιουργία προγράµµατος 

εκπαίδευσης µόνιµου και 

εποχιακού προσωπικού9

▪ Ανάπτυξη ενός εισαγωγικού προγράµµατος εκπαίδευσης για κάθε υπάλληλο σε 
συνεργασία µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα
– Αρχαιολογία/ Ιστορία
– Τουριστικές επιχειρήσεις
– Βασικές αρχές πωλήσεων & εξυπηρέτησης πελατών

▪ ∆ηµιουργία ετήσιου εκπαιδευτικού προγράµµατος µε στόχο την
– Ενηµέρωση του προσωπικού για τον απολογισµό της κίνησης του χώρου την 

προηγούµενη περίοδο καθώς και τους στόχους για τη νέα περίοδο
– Εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες/εργαλεία που ενσωµατώνονται στη λειτουργία του 

χώρου κάθε χρόνο

∆ηµιουργία µηχανισµού/ 

διαδικασίας συλλογής και 

ανάλυσης εµπειρίας επισκεπτών 10

▪ ∆ηµιουργία ερωτηµατολογίου συλλογής εµπειρίας επισκεπτών στα πρότυπα ξένων 
φορέων (π.χ.,, RNM)

▪ Ανάπτυξη µηχανισµού συλλογής πληροφοριών είτε µέσω της συµπλήρωσης 
ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου στη διαδικτυακή διεύθυνση του ταµείου (η οποία θα 
αναγράφετε στα εισιτήρια) είτε µέσω της κατάθεσης χειρόγραφα συµπληρωµένου 
ερωτηµατολογίου σε ειδικά κουτιά στους χώρους

▪ Συλλογή και ανάλυση των ερωτηµατολογίων σε µηνιαία βάση από αρµόδιο τµήµα 
µε στόχο την παροχή προτάσεων για τη βελτίωση της εµπειρίας των επισκεπτών

∆ηµιουργία ρόλου υπευθύνων

λειτουργίας αρχαιολογικών 

χώρων/ µουσείων (regional site 

manager)
11

▪ ∆ηµιουργία ρόλου υπευθύνων λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων/ µουσείων 
(regional site managers) ώστε να υπάρχει µονοσηµειακή αρµοδιότητα & ευθύνη για την 
συνολική λειτουργία των χώρων σε συνεργασία µε τους κατά τόπους εφορείες 
αρχαιοτήτων

– Σχεδιασµός και υλοποίησης πλάνου λειτουργίας χώρου
– Την επίβλεψη πλάνου αναβάθµισης υποδοµών χώρου
– Την λειτουργία & συντήρηση
– Την εµπορική αξιοποίηση του χώρου
– Την υλοποίηση δράσεων για την βελτίωση εµπειρίας επισκέπτη
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Υποθέσεις για την επίτευξη του στόχου των > €300 εκατοµµυρίων εσόδων

Ενδεικτικές πρακτικές/παραδείγµατα Κύριες δράσεις  

▪ 100% αύξηση αριθµού εισιτηρίων µέσω της εφαρµογής µηχανισµών/διαδικασιών πάταξης διαρροών και 
παράνοµης εισόδου (π.χ. ηλεκτρονικό εισιτήριο, αυτόµατα µηχανήµατα έκδοσης εισιτηρίων)

▪ 15% επιπρόσθετη αύξηση εισιτηρίων µέσω αύξησης σηµείων/ καναλιών πώλησης (π.χ. Web) – ίδια 
ποσοστό αύξησης µε αυτή που επιτεύχθηκε από το English Heritage µόνο µε την χρήση web

▪ 15% επιπρόσθετη αύξηση εισιτηρίων µέσω της διοργάνωσης εβδοµάδων προβολής/θεµατικών ενοτήτων  
- ίδιο ποσοστό αύξησης µε RNM

▪ 25% µεσοσταθµική αύξηση τιµής εισιτηρίων (τοποθετηµένη κυρίως στη δεύτερη τριετία) που θα οδηγήσει 
σε µείωση της διαφοράς κατά 50% έναντι του αντιτίµου εισόδου µνηµείων του εξωτερικού

Εισιτήρια

▪ ~€6,5 πωλήσεις ανά επισκέπτη στο ~60% των επισκεπτών σε µουσεία/αρχ. χώρους - ίδιες 
πωλήσεις/επισκέπτη µε το RMN

▪ 12 ιδιόκτητα καταστήµατα σε στρατηγικά σηµεία (αεροδρόµια, λιµάνια, πλατείες κτλ) µε ~30.000 
πελάτες/κατάστηµα/έτος και ~€20 πωλήσεις/πελάτη

▪ 10 shops-in-shop (π.χ. σε ΠΟΤΑ ή ΚΑΕ) µε >20.000 πελάτες/κατάστηµα/έτος και ~€40 
πωλήσεις/πελάτη

▪ Ιστοσελίδα µε ~10 εκ. επισκέψεις, 5% εκ των οποίων αγοράζουν προϊόντα αξίας ~€20

Πωλήσεις 
προϊόντων

▪ ~€25 εκ. έσοδα από εκδηλώσεις που προέρχονται από ενοικίαση ~200 περιουσιακών στοιχείων µε µέσο 
µηνιαίο έσοδο >€6.000 και εκµετάλλευση ~40 χωρών 1 φορά το µήνα για ανοικτές και 2 φορές το µήνα 
για ιδιωτικές εκδηλώσεις (µε µέσο έσοδο €10.000 και €5.000 αντίστοιχα) 

▪ ~€16-17 εκ. έσοδα από σταδιακή αύξηση παροχής υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας προς επισκέπτες
– όπου το 30% των επισκεπτών που θα καταναλώνει ~€2 για υπηρεσίες (π.χ., audio tours, αυτόµατοι 

πωλητές) κατά την περιήγηση σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 
– και το 2% των επισκεπτών που θα καταναλώνει ~€15 για συστεγασµένες στους χώρους υπηρεσίες 

(π.χ., εστιατόρια, καφετέρια)

Έσοδα από 
υπηρεσίες

▪ ~660 χιλ συνδροµητές ή περίπου ~6% του πληθυσµού - παρόµοιο ποσοστό µε αυτό του National Trust
▪ ~€28 µέση συνδροµή - ίση µε τη µέση συνδροµή του National Trust κανονικοποιηµένη για το PPP µέσο 

ελληνικό εισόδηµα

Συνδροµές 
µελών

▪ Μεγάλες χορηγίες από 10 «µεγάλους» χορηγούς µε µέση συνεισφορά ~€1.000.000
▪ Μικρές/µεσαίες χορηγίες από 1000 χορηγούς µε µέση συνεισφορά ~€10.000

Χορηγίες
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Τα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων µπορούν να ξεπεράσουν
τα €90 εκατοµµύρια µέσα σε µια 5-ετία

Σύνολο 78

Ηλεκτρονικό

κατάστηµα
1

Shop-in-shop 5

Πωλητήρια εκτός
αρχ. χώρων &
µουσείων

12

Σηµεία σε µουσεία/
αρχαιολογικούς

χώρους

6038 22

Υφιστάµενα

34

3

4

7

20

103

1

10

12

80

9

8

7

96

72

Σηµεία 
πωλήσεων

Πωλήσεις 
€ εκατοµµύρια

Σηµεία 
πωλήσεων

Πωλήσεις 
€ εκατοµµύρια

Σε 2,5 χρόνια (2014) Σε 5 χρόνια (2017)

Πωλήσεις/ 
σηµείο 
πώλησης

€ εκατοµµύρια

Πωλήσεις/ 
σηµείο 
πώλησης 
€ εκατοµµύρια

3,1

0,8

0,6

0,3

9,3

0,8

0,6

0,9
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