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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ  

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 

 

Σήμερα, Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022, έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με μεικτό σύστημα (τηλεδιάσκεψης και φυσικής παρουσίας), όπως 

προβλέπεται και στο άρθρο 15 του Καταστατικού του Σωματείου. 

 

Παρόντες - συνδεδεμένοι ήσαν οι κ.κ.: 

1. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος, παρών με φυσική παρουσία, 

2. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης, 

3. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας, παρών με φυσική παρουσία, 

4. Παναγιώτης Νταής, ταμίας, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης, 

5. Γιώργος Κουρουπός, μέλος, παρών με φυσική παρουσία, 

6. Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης, 

7. Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος, παρούσα μέσω τηλεδιάσκεψης, 

8. Άρτεμις Τσολάκη, μέλος, παρούσα μέσω τηλεδιάσκεψης, 

9. Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος, παρών με φυσική παρουσία. 

 

Συμμετείχαν, επίσης, ο κ. Νίκος Ορφανός, αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς και τα στελέχη του Σωματείου κ.κ. Μαρία Σοφικίτου, 

Διευθύντρια, Ευδόκιμος Φρέγκογλου, Συντονιστής Προγραμμάτων και Χρήστος Χιώτης, 

Σχεδιαστής Οπτικής Επικοινωνίας, Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ψηφιακών 

Εφαρμογών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και συνεργάτης του D-Hub. Τέλος, το Διοικητικό 

Συμβούλιο παρακολούθησαν με φυσική παρουσία ο κ. Thomas Greve, Δρ. Αρχιτέκτονας 

Μηχανικός, μελετητής της Εταιρείας PLAN Ε.Ε., και μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ. Νίκος Σμίτ, 

μελετητής της Εταιρείας PLAN Ε.Ε. και Νίκος Ιωσήφ, C.E.O. και ιδρυτής της Εταιρείας BRAINS 

ICS. 
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Ι. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  

ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

1. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το πρόγραμμα 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

O πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ότι μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησης όλων των μελετών, οι οποίες 

είχαν ανατεθεί από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της 

Βόρειας Εύβοιας, αλλά και της παράδοσής τους στους αρμόδιους φορείς, ξεκίνησε δυναμικά η 

μάχη της υλοποίησης. 

 

«Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” πλέον παρακολουθεί συστηματικά την εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος 

και την υλοποίηση των έργων και των δράσεων. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε την αρχή της 

“επικουρικότητας”, δηλαδή ό,τι μπορεί να γίνεται σε χαμηλότερο επίπεδο διοίκησης να 

πραγματοποιείται εκεί.  

 

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.), μέσω του Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027, αντιπροσωπεύει το 

3.3. % της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος της Βόρειας Εύβοιας, η οποία ανέρχεται 

στο ποσό των 380 εκ. ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό προέρχεται από διάφορες πηγές χρηματοδότησης. 

Ως πηγή χρηματοδότησης η Ο.Χ.Ε. έχει μεγάλη ένταση, είναι πολυσυλλεκτική και μπορεί να 

αξιοποιεί και άλλες πηγές χρηματοδότησης. 

 

Το “ΔΙΑΖΩΜΑ” την περίοδο αυτή ωριμάζει τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις του προγράμματος μέχρι 

και την έγκριση της Ο.Χ.Ε.  

 

Επιπλέον, με το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας προωθούμε με μεγάλη ένταση 

και προτεραιότητα την εφαρμογή τριών μεγάλων παρεμβάσεων: 

 

1. Την αναγέννηση και προστασία του Νέου Δάσους της Βόρειας Εύβοιας, για την οποία 

προωθούμε ένα σχέδιο με 4 μεγάλες παρεμβάσεις:  

 Την αναδάσωση.  

 Την πρόληψη. 

 Την οικονομία του Δάσους. 

2. Το νέο οδικό άξονα Ψαχνών – Στροφιλιάς, Στροφιλιάς – Ιστιαίας και τους πέντε κλάδους 

του.  

3. Την αναβάθμιση και την επαναλειτουργία του Υδροθεραπευτηρίου της Αιδηψού. 
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Συνοψίζοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι το πρόγραμμα είναι πολυλειτουργικό και δουλεύει ακτινωτά. 

Τέλος, το πρόγραμμα είναι διασφαλισμένο, καθώς η διαχείριση του προγράμματος δε κινδυνεύει από 

εξωτερικούς παράγοντες». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την πρόοδο 

του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

 

ΙΙ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

1. Εισήγηση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο για τη 

διεξαγωγή της ΙΣΤ΄ / 16ης Γενικής Συνέλευσης του Διαζώματος στα αρχαία θέατρα της 

Ηπείρου από την Πέμπτη 7 έως και την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023 -10 Χρόνια Μετά. 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι είναι σε 

πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», το οποίο 

προτάθηκε από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και υλοποιείται από την Περιφέρεια Ηπείρου, το 

Υπουργείο Πολιτισμού, με φορέα διαχείρισης (DMO) την Αναπτυξιακή Εταιρεία «ΉΠΕΙΡΟΣ 

ΑΕ».  

 

«Το πρόγραμμα αυτό, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, συνιστά ένα πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) 

Ηπείρου 2014 – 2020 με το ποσό των 37 εκ. ευρώ. 

 

Το πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί και με το Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027, όπως αυτό φαίνεται στο παρακάτω 

απόσπασμα από το νέο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου (σελ. 265), όπου 

διατυπώνεται το εξής:  

“Η Περιφέρεια στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη του τουρισμού 

στην περιοχή έχει υιοθετήσει από την ΠΠ14-20 την εφαρμογή ΟΧΕ. Η αρχή έγινε με την 

διασύνδεση τουρισμού και πολιτισμού μέσω της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων 

Θεάτρων. Στην τρέχουσα ΠΠ σχεδιάζεται η συνέχιση/επέκταση της ΟΧΕ και σε άλλους 

χώρους/σημεία ενδιαφέροντος”. 

 

Μέσω του προγράμματος αυτού και χάρη στο έργο των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων έχει 

συντελεστεί μεγάλη πρόοδος στα έργα αποκατάστασης των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου, καθώς 

και στην οικοδόμηση και λειτουργικότητα της διαδρομής (DMO – Cluster)». 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο πρόεδρος εισηγήθηκε τη διεξαγωγή της ΙΣΤ΄ / 16ης Γενικής 

Συνέλευσης του Διαζώματος στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου από την Πέμπτη 7 έως και την 

Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023. 
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Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του 

προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για τη διεξαγωγή της ΙΣΤ΄ / 16ης 

Γενικής Συνέλευσης του Διαζώματος στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου από την Πέμπτη 7 έως και 

την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023. 

 

 

2. Παρουσίαση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο του 

προγράμματος εκδηλώσεων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το έτος 2023.  

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος παρουσίασε στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου το παρακάτω πρόγραμμα εκδηλώσεων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για 

το έτος 2023: 
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«Το πρόγραμμα αυτό, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, όπως και τα καθιερωμένα Κάλαντα για το έτος 2023, 

θα τα αποστείλουμε σε όλα τα μέλη και τους φίλους του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Τα Κάλαντα του 

Σωματείου είναι διαθέσιμα εδώ. 

 

Η πρώτη εκδήλωση του νέου έτους θα είναι η Έκθεση Τοπικών Παραγωγών Βόρειας Εύβοιας, η 

οποία θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 6 έως Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023 στην Αίθουσα 

Πολλαπλών Χρήσεων στο Μετρό του Συντάγματος. Ακολουθούν οι τρεις εκδηλώσεις μας στο 

Μέγαρο Μουσικής, οι οποίες θα έχουν ως θέμα τους τρία μεγάλα και εμβληματικά αρχαία θέατρα: 

της Σπάρτης, της Λάρισας και του Διονύσου στην Αθήνα, στην ανάδειξη των οποίων έχει συμβάλει 

καθοριστικά το Σωματείο μας. Η 9η Συνάντησή μας με τα Εταιρικά Μέλη προτείνουμε να 

πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης, σε μια προσπάθεια να προβάλουμε 

το μεγάλο μας έργο Ο.Χ.Ε. – Πολιτιστική Διαδρομή, την «Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα – Αθήνα 

– Λαύριο. Η 16η Γενική μας Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου από 

την Πέμπτη 7 έως και την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023. Τέλος, είναι η 6η Συνάντηση του Άνω 

Διαζώματος που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 05 Νοέμβρη 2023». 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος έδειξε και τα κάλαντα στα μέλη του Συμβουλίου, τα οποία επιμελήθηκε 

ο ίδιος και οπτικοποίησε ο κ. Ευδόκιμος Φρέγκογλου, Συντονιστής Προγραμμάτων Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για το πρόγραμμα 

εκδηλώσεων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το έτος 2023, καθώς και για τα Κάλαντα. 

 

 

3. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο για την 

ολοκλήρωση του Β΄ παραδοτέου του Masterplan του Προγράμματος «Η Τριλογία της 

Αττικής». Παρουσίαση του παραδοτέου και παραλαβή από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» (Συν. 1). 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι 

ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του Β΄ παραδοτέου του Masterplan του Προγράμματος «Η Τριλογία 

της Αττικής». «Τη μελέτη, πρόσθεσε ο πρόεδρος, εκπόνησε η εταιρία PLAN E.E. - Τόμας Μπ. 

Γκρέβε και ΣΙΑ, με χορηγία, ύψους 20.000 ευρώ που διέθεσαν το Εταιρικό Μέλος του Σωματείου 

“ΔΙΑΖΩΜΑ”, “ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.” και η ΑΙΓΕΑΣ Α.Μ.Κ.Ε. Οι μελετητές, κ.κ. Τόμας Γκρέβε 

και Νίκος Σμιτ και οι συνεργάτες τους έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά.  

 

Τον Αύγουστο του 2022 εγκρίθηκε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αττικής, στο 

οποίο περιγράφεται το πρόγραμμα της “Τριλογίας της Αττικής” (σελ. 225). Παράλληλα το τελευταίο 

διάστημα εισερχόμαστε σε μια δεύτερη, πιο δυναμική φάση του προγράμματος, προκειμένου να 

καταλήξουμε σε έναν κατάλογο έργων, με προσδιορισμένο προϋπολογισμό και υψηλό επίπεδο 

https://www.youtube.com/watch?v=rJMlnrQ_74g&t=10s
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ωριμότητας, τα οποία θα βελτιώσουν τη σύνδεση μέσω των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς των πόλων 

της διαδρομής (Ελευσίνας, Λαυρίου) με το κέντρο και το εμβληματικό μνημείο της Ακρόπολης της 

Αθήνας, προσδίδοντας στη διαδρομή μας λειτουργικότητα. Είχαμε για το λόγο αυτό και μια πολύ 

εποικοδομητική συνάντηση αρχικά με τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή 

και σε δεύτερο χρόνο με τον πρόεδρο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, κ. Ιωάννη 

Γκόλια. Τους ενημέρωσα διεξοδικά για το πρόγραμμα της Τριλογίας της Αττικής. Ο κ. Γκόλιας 

μάλιστα με υπερκέρασε, καθώς πρότεινε τη δημιουργία μιας κυκλικής λεωφορειακής γραμμής που 

θα συνενώνει τους τρεις πόλους. Επιπλέον, τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 ξεκινούμε μια σειρά 

“κυκλικών” παρουσιάσεων – συζητήσεων με τους χορηγούς του προγράμματος της Τριλογίας, στις 

οποίες και θα τους ενημερώνουμε για την πρόοδο του σχεδιασμού της Β΄ φάσης του προγράμματος». 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Τόμας Γκρέβε, μελετητή, ο οποίος παρουσίασε 

το Β΄ παραδοτέο του (Συν. 1). Ο κ. Γκρέβε αρχικά ευχαρίστησε θερμά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την ανάθεση του παραπάνω έργου και επισήμανε 

ότι η καθυστέρηση ολοκλήρωσής του δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των ιδίων, αλλά στο γεγονός 

ότι έπρεπε να ολοκληρωθεί ένας μεγάλος κύκλος διαβουλεύσεων με όλους τους αρμόδιους φορείς. 

 

Αμέσως μετά, ο κ. Γκρέβε, με τη χρήση σχετικού εποπτικού υλικού, ανέφερε τα εξής: 

 

«Η μελέτη που εκπονήσαμε περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια: 

1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ «Η 

ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

2. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΧΕ «Η 

ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΧΕ «Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». 

  

Πρόκειται για μια εξαιρετικής σπουδαιότητας πολιτιστική διαδρομή, καθώς βασίζεται πάνω σε ένα 

συναρπαστικό αφήγημα, μπορεί να προσεγγίσει σημαντικές πηγές δυνητικών επισκεπτών (κατοίκους 

της Μητροπολιτικής Περιοχής της Αττικής και επισκέπτες της Αθήνας) και έχει άμεση συσχέτιση με 

ένα κορυφαίο μνημείο, την Ακρόπολη. 

  

Οι Στόχοι της Στρατηγικής του προγράμματος της Τριλογίας της Αττικής είναι οι εξής: 

 Όλη η Αττική να καταστεί ένας συνολικός προορισμός πολιτιστικού τουρισμού. 

 Να επιτευχθεί η διάχυση της τουριστικής κίνησης. 

 Να επιμηκυνθεί η χρονική διάρκεια παραμονής των επισκεπτών. 

 Να αναπτυχθούν προορισμοί ημερήσιας αναψυχής. 

 

Τα χαρακτηριστικά της Διαδρομής είναι τα εξής: 

 Έμφαση στους πόλους του Λαυρίου και της Ελευσίνας. 

 Διαμόρφωση τοπικών πολιτιστικών διαδρομών. 
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 Ανάδειξη τοπικής φυσιογνωμίας σε συνδυασμό αρχαίου πολιτισμού και βιομηχανικής 

κληρονομιάς. 

 Αναπτυξιακό αποτέλεσμα. 

 Δημιουργία επώνυμου τουριστικού προϊόντος. 

 Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ως εργαλείο για την υλοποίηση της στρατηγικής. 

 

Η διαδρομή έχει 3 βασικούς πόλους, την Αθήνα, το Λαύριο και την Ελευσίνα. 

 

Η Αθήνα είναι μια μεγάλη μητροπολιτική πολιτιστική διαδρομή  που περιλαμβάνει ένα μεγάλο αστικό 

αρχαιολογικό πάρκο. Μάλιστα το τελευταίο διάστημα επιδιώκεται η αναζωογόνηση του ιστορικού 

κέντρου με το “Μεγάλο Περίπατο”. 

 

Η Ελευσίνα είναι μια πυκνή αστική πολιτιστική διαδρομή που περιλαμβάνει ένα σημαντικό 

αρχαιολογικό χώρο στην καρδιά της πόλης, κελύφη σημαντικών βιομηχανικών συγκροτημάτων, την 

απόληξη της Ιεράς Οδού, την παραλιακή ζώνη και παλιά λατομεία.  

 

Το Λαύριο, τέλος, είναι μια σύνθετη πολιτιστική – φυσική διαδρομή, στο οποίο υπάρχουν τρεις 

βασικοί αρχαιολογικοί  χώροι, το Σούνιο, τη Σούριζα και το Θορικό, αλλά και το Μουσείο Λαυρίου. 

Στο Λαύριο υπάρχουν, επιπλέον, εκτεταμένες εγκαταστάσεις της μεταλλευτικής εξορυκτικής 

δραστηριότητας, ο Εθνικός Δρυμός του Σουνίου, ένα Γεωπάρκο με σημαντικούς γεωτόπους και το  

Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. 

 

Οι πόλοι της διαδρομής μπορούν να ενωθούν με οδικές συνδέσεις (Αττική οδός, Παραλιακές 

διαδρομές), μέσω της Ιεράς οδού που αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση διαχρονικής διαδρομής, 

μέσω της ανάπτυξης δικτύων (Ποδηλατοδρόμων, Πεζοπορικών διαδρομών), με θαλάσσιες 

διαδρομές  (συνδέσεις των λιμένων Πειραιά –Ελευσίνας – Λαυρίου). Επιπλέον, η διαδρομή μπορεί 

να έχει και ως ενδιάμεσες στάσεις τον Πειραιά,  όπου υπάρχει η προοπτική ανάπτυξης μιας τοπικής 

πολιτιστικής διαδρομής, τους ιστορικούς αρχαίους Δήμους της Δυτικής Αττικής, τη Φυλή και τις 

Αχαρνές, μέσω των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με τις Αστικές Συγκοινωνίες (ΟΑΣΑ, ΚΤΕΛ, 

ΜΕΤΡΟ, Προαστιακός), Λεωφορεία πολιτισμού από Αθήνα προς Ελευσίνα κατά μήκος της Ιεράς 

Οδού (ΟΑΣΑ), κυκλική διαδρομή Αθήνα – Λαύριο- Σούνιο (ΚΤΕΛ), ιδιωτικά μέσα (τουριστικά 

λεωφορεία, Ι.Χ., Ποδήλατο), θαλάσσιες διαδρομές, ημερήσιες κρουαζιέρες και τοπικές συνδέσεις. 

 

Για το σχεδιασμό και τη μεθοδολογία ανάπτυξης των πολιτιστικών διαδρομών ακολουθήθηκε η 

ολιστική προσέγγιση σχεδιασμού που προτείνει σχετικά το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ” και οικοδομείται 

σε 4 βήματα: 

1. Υποδομές 

2. Marketing & Ψηφιακές Εφαρμογές 

3. Επιχειρηματικότητα 

4. Διακυβέρνηση. 
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Επίσης, για την εκπόνηση της μελέτης αξιοποιήθηκε όλη η εμπειρία του Σωματείου από άλλα 

προγράμματα Πολιτιστικών Διαδρομών (Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου και 

Διαδρομή των μνημείων φύσης και πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας).  

 

Παράλληλα, η μελέτη μας έχει συνεχή αλληλοτροφοδότηση με τις επιμέρους μελέτες που έχουν 

ανατεθεί από το “ΔΙΑΖΩΜΑ”  και έχουν εκπονηθεί για την Τριλογία της Αττικής: μελέτη Marketing, 

Κυκλοφοριακή μελέτη, μελέτη Ψηφιακών Εφαρμογών, μελέτη τεχνικής υποστήριξης του 

προγράμματος. 

 

Ένα βασικό σημείο των προτάσεών μας είναι η δημιουργία ενός κέντρου επισκεπτών Αρχαίας 

Αθήνας, το οποίο θα είναι τοποθετημένο στον πόλο της Αθήνας και θα προβάλει ψηφιακά τη 

διαδρομή της Τριλογίας. 

 

Για την Ελευσίνα προτείνουμε τη διαμόρφωση μιας τοπικής πολιτιστικής διαδρομής Ελευσίνας, η 

οποία προϋποθέτει: 

 έργα εντός αρχαιολογικού χώρου,  

 ένα σύστημα σήμανσης στον αστικό χώρο,  

 αναπλάσεις συνδέσεων του αρχαιολογικού χώρου με τα ιστορικά βιομηχανικά 

συγκροτήματα, 

 ανάπλαση και ανάδειξη του παραλιακού μετώπου με ποδηλατόδρομο, 

 αξιοποίηση των συνεργειών της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023 

 διερεύνηση ανάδειξης και αξιοποίησης του βιομηχανικού συγκροτήματος Κρόνος (Μελέτη 

σκοπιμότητας βιομηχανικού Μουσείου Ελλάδος). 

 

Για τον πόλο του Λαυρίου προτείνουμε τη διαμόρφωση μιας τοπικής πολιτιστικής διαδρομής 

Λαυρίου με επιμέρους δράσεις: 

 έργα εντός των αρχαιολογικών χώρων,  

 σύστημα σήμανσης στον εξω-αστικό χώρο,  

 δίκτυα πεζοπορικών και ποδηλατικών  διαδρομών διασύνδεσης των αρχαιολογικών χώρων 

και της εξορυκτικής κληρονομιάς,  

 διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στους αρχαιολογικούς χώρους,  

 διαμόρφωση υποδομών εξυπηρέτησης επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου,  

 λειτουργία τοπικής πολιτιστικής λεωφορειογραμμής διασύνδεσης των πόλων ενδιαφέροντος  

 αξιοποίηση συνεργειών με την ανάπτυξη Γεωπάρκου 

 σύστημα σήμανσης στον αστικό χώρο και εντός του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου 

Λαυρίου 

 ανάπλαση σύνδεσης Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου με Ιστορικό Κέντρο 

Λαυρίου και Λιμάνι 

 ανάδειξη του ΤΠΠΛ σε ισχυρό πόλο επισκεπτών. 

 Ανάδειξη Στοάς  
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 Ανάδειξη ως χώρου κινηματογραφικών παραγωγών   

 Επέκταση Ερευνητικού- Εκπαιδευτικού Ξενώνα  

 Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία συνεδριακού κέντρου και ξενοδοχειακής μονάδας. 

 

Επιπλέον, η μελέτη μας, αξιοποιώντας τη μελέτη του marketing, προτείνει τις ακόλουθες δράσεις 

marketing:  

 Δημιουργία Ταυτότητας & Ανάπτυξη περιεχομένου. 

 Διαδικτυακή Παρουσία & Ψηφιακά Εργαλεία. 

 B2C Ενέργειες. 

 Β2Β Ενέργειες. 

 

Σημαντική δράση είναι η καθιέρωση ενός Visitor Experience Pass, το οποίο θα περιλαμβάνει 

εισιτήρια αρχαιολογικών χώρων και μουσείων όλης της διαδρομής, εισιτήρια λεωφορείων 

πολιτισμού  και προσφορές επιχειρήσεων Cluster. 

 

Ακολούθως με βάση τη μελέτη των ψηφιακών δράσεων, προτείνει τις ακόλουθες ψηφιακές 

εφαρμογές: 

 Ιστοσελίδα Διαδρομής. 

 Τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση. 

 Ψηφιακές εφαρμογές διαχείρισης διαδρομής. 

 Ψηφιακές εφαρμογές επισκεπτών. 

Σημαντικές κατά τη γνώμη μας είναι οι τρισδιάστατες απεικονίσεις, η δημιουργία μιας ταινίας 

μικρού για το αφήγημα της Τριλογίας και η ιστοσελίδα της διαδρομής. 

 

Σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης – Τριλογίας της Αττικής 

ορίστηκε ως φορέας διαχείρισης και λειτουργίας της διαδρομής η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. 

 

Το Πλαίσιο Διακυβέρνησης της Ο.Χ.Ε . «Τριλογία της Αττικής» προτείνεται να συνθέτουν: 

 Ως Φορέας Στρατηγικής η Περιφέρεια Αττικής. 

 Ως Φορέας Διαχείρισης: η Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. 

 Ως Φορέας Λειτουργίας: ο DMO Αττικής – Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.». 

 

Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος πρόσθεσε ότι τον Αύγουστο του 

2022 εγκρίθηκε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αττικής, στο οποίο περιγράφεται 

το πρόγραμμα της «Τριλογίας της Αττικής». Επιπλέον, πρόσθεσε ότι το Νοέμβρη του 2022 

εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής ο ορισμός του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» ως φορέα Διαχείρισης και 
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Προώθησης Προορισμού - DMMO (Destination Management & Marketing Organization) στην 

Περιφέρεια Αττικής και κατ’ επέκταση και στο πρόγραμμα της Τριλογίας. 

 

Ακολούθως, συνέχισε ο κ. Γκρέβε, προσθέτοντας τα εξής: 

«Σχετικά με την επιχειρηματικότητα προτείνεται η σύσταση δύο τοπικών Cluster Επιχειρήσεων – 

Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας στους Δήμους Ελευσίνας και Λαυρεωτικής. Στην Ελευσίνα θα δοθεί 

έμφαση σε πολιτιστικές επιχειρήσεις / φορείς / συλλόγους, σε επιχειρήσεις εστίασης / παραγωγής 

τοπικών προϊόντων. Αντίστοιχα στη Λαυρεωτική θα προτείνεται να δοθεί έμφαση σε επιχειρήσεις 

θαλάσσιου τουρισμού / εστίασης / παραγωγής τοπικών προϊόντων, με καταλύτη το Τεχνολογικό 

Πολιτιστικό Πάρκο (Τ.Π.Π.Λ.). Σημαντικό είναι στο πλαίσιο της ανάδειξης της επιχειρηματικότητας 

να επιδιωχθούν συνέργειες με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) / πολιτιστικούς φορείς 

του Δημοσίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με υπερτοπικές επιχειρήσεις και 

συλλογικούς φορείς με δραστηριότητα και στους δύο Δήμους. 

 

Ως προς τα έργα και τις δράσεις της επιχειρηματικότητας προτείνεται η ενθάρρυνση της ανάπτυξης 

νέων-καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (π.χ. e-bikes, υποστήριξη κινηματογραφικών 

παραγωγών), η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο, η 

δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου Λαυρίου, η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία 

συνεδριακού κέντρου και ξενοδοχειακής μονάδας στο Λαύριο με αξιοποίηση ακινήτου του Δημοσίου 

με τη μορφή ΣΔΙΤ, η εκπόνηση μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία Μουσείου Βιομηχανικής 

Ιστορίας στην Ελευσίνα και η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας HUB επιχειρήσεων πολιτιστικής 

βιομηχανίας στην Ελευσίνα. 

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να διοργανωθεί ένα launch event για την 

έναρξη της διαδρομής, καθώς και ένα διεθνές συνέδριο με θέμα τις πολιτιστικές διαδρομές και τη 

φιλοσοφία τους». 

 

Συνοψίζοντας, ο κ. Γκρέβε παρουσίασε στα μέλη του Συμβουλίου έναν προτεινόμενο κατάλογο 

έργων και δράσεων του προγράμματος. 

 

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε και πάλι ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος επισήμανε ότι 

προωθείται ένα πρόγραμμα 50 εκ. περίπου ευρώ, από τα οποία 10 εκ. θα διατεθούν κυρίως για 

ήπιες δράσεις και 40 εκ. για έργα πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Ο κ. 

Μπένος, πρόσθεσε επιπλέον τα εξής: «Αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκομίσαμε από τη Βόρεια 

Εύβοια καταλήγουμε σε συγκεκριμένα έργα και δράσεις, για τα οποία σε επίπεδο ωριμότητας θα 

φθάσουμε μέχρι και την εκπόνηση των τεχνικών δελτίων». 

 

Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ο οποίος επισήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει ένα διεθνές συνέδριο, καθώς 

αυτό θα διεθνοποιήσει την προσπάθεια. Επίσης, πρότεινε την αξιοποίηση του Ύμνου της 
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Δήμητρας του 7ου αι. π.Χ. για τη σύνδεση της Ελευσίνας με το Λαύριο, καθώς αναφέρει ότι η 

Δήμητρα αποβιβάστηκε στο Θορικό και πήγε με τα πόδια στο Λαύριο. 

 

Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε ο κ. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο 

οποίος αναγνώρισε την πληρότητα των προτάσεων των μελετητών και επισήμανε ότι είναι 

αναγκαίο με τη συνδρομή του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» να δοθεί και ένας οδηγός για το πώς θα 

εφαρμοστούν.  

 

Η κα Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τόνισε στη συνέχεια ότι 

πρόκειται για μια εξαιρετική μελέτη. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη συνεργασία του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» με το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το περιοδικό «Ξενοφών» και τη Μονάδα Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, η οποία επικεντρώνεται στην 

εκπόνηση προτάσεων από τους φοιτητές  για την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος του 

Λαυρίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης «Η Τριλογία της 

Αττικής». Τέλος, η κα Μανωλοπούλου επισήμανε ότι είναι εξαιρετική η ιδέα για την ταινία και 

το διεθνές συνέδριο, καθώς και ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που θα προκύψουν με τον 

ορισμό της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2023. 

 

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος τόνισε και πάλι ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη διαλειτουργική 

σύνδεση των τριών πόλων της Τριλογίας της Αττικής, καθώς και στη βελτίωση της 

επισκεψιμότητας τους. 

 

Επιπλέον, το λόγο έλαβε ο κ. Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος 

επισήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αξιοποιήθηκε το πνευματικό κεκτημένο της Βόρειας 

Εύβοιας. Πρότεινε, μάλιστα, να κοινοποιηθεί αυτό και σε όλα τα μέλη του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Τέλος, τοποθετήθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος 

έδωσε συγχαρητήρια στους μελετητές, καθώς υπέβαλαν μια μελέτη λειτουργική που αξιοποιεί 

όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, αποφάσισαν ομόφωνα την παραλαβή από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» του Β΄ παραδοτέου του Masterplan του 

Προγράμματος «Η Τριλογία της Αττικής» και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να 

δρομολογήσει και να εποπτεύσει όλες τις διαδικασίες για την προσφορά της μελέτης στην 

Περιφέρεια Αττικής ως δωρεά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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4. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο για την 

ολοκλήρωση του A΄ παραδοτέου του έργου: «ΧΑΡΤΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ». Παρουσίαση του παραπάνω παραδοτέου (Συν. 2). 

 

O πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι 

ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του A΄ παραδοτέου του έργου: «ΧΑΡΤΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ», το οποίο είχε ως αντικείμενο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης 

για τους δύο Δήμους: Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού. 

 

Ο κ. Μπένος ανέφερε εισαγωγικά τα εξής: « Το έργο εκπονεί η Εταιρεία BRAINS INNOVATIVE 

CONSULTING SERVICES, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, η οποία είναι σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας και της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., σε συνέχεια 

της από 01 Νοέμβρη σχετικής σύμβασης που υπέγραψε με το Σωματείο μας. Το κόστος ανάθεσης 

της παραπάνω μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 

για την κάλυψή του έχουμε υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στην Εταιρεία ELPEN και 

αναμένουμε την αποδοχή της. Στόχος του έργου είναι η ολιστική εφαρμογή των προγραμμάτων 

“Προσχολική αγωγή και φροντίδα” όλων των παιδιών 0 έως 4 ετών, καθώς και “Βοήθεια στο 

Σπίτι” για όλους τους δικαιούχους. Φιλοδοξία μας είναι να επιτύχουμε όλοι οι πολίτες της Βόρειας 

Εύβοιας να απολαύσουν τις δύο σπουδαίες αυτές υπηρεσίες. Σύμφωνα και με το αξιακό περιβάλλον 

του Διαζώματος επιθυμούμε να δημιουργήσουμε για τη Βόρεια Εύβοια ένα ολιστικό 

ανθρωποκεντρικό πρόγραμμα». 

 

Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο κ. Νίκος Ιωσήφ, C.E.O. και ιδρυτής της Εταιρείας BRAINS ICS, ο 

οποίος ευχαρίστησε θερμά το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη συνεργασία με την Εταιρεία του. Εν 

συνεχεία, ο κ. Ιωσήφ ανέφερε τα ακόλουθα: 

 

«Στόχος της μελέτης μας και των προτάσεών μας είναι να επιτευχθεί η “Προσχολική αγωγή και 

φροντίδα” όλων των παιδιών 0 έως 4 ετών, καθώς και η εξασφάλιση του προγράμματος “Βοήθεια 

στο Σπίτι” για όλους τους δικαιούχους. 

 

Το Α΄ παραδοτέο μας περιλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για τους Δήμους 

Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού. Το Β΄ παραδοτέο μας θα παρουσιάσει 

τον ακριβή υπολογισμό των δυνητικών δικαιούχων σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Το Γ΄ 

παραδοτέο μας θα περιέχει τις προτάσεις μας για την κάλυψη ΟΛΩΝ των δικαιούχων σε βάθος 

πενταετίας, με ταυτόχρονη μελέτη και αποτύπωση των απαραίτητων δράσεων (διοικητικές πράξεις, 

υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό, πόροι κ.ο.κ.). 
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Αναλυτικότερα στο παραδοτέο Α΄ προσπαθήσαμε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της 

υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με τις ομάδες ενδιαφέροντος, όπως αυτές ορίστηκαν από το 

αντικείμενο της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης. Επιπλέον, διευρύναμε το αντικείμενο 

εργασίας μας, με την αποτύπωση όλων των προγραμμάτων, παροχών και υπηρεσιών που είναι 

επισήμως διαθέσιμες στην χώρα μας τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο (π.χ. κατασκηνώσεις, 

δράσεις των Υ.Π.Ε.), με την αντίστοιχη τεκμηρίωση. Συμπεριλήφθηκαν ακόμη και προγράμματα που 

δεν αφορούν επακριβώς τις ηλικιακές ομάδες ενδιαφέροντος, αλλά θα μπορούσε στο παραδοτέο Γ΄ 

να διερευνηθεί μια πιθανή διεύρυνσή τους ειδικά για την κάλυψη των πολυεπίπεδων αναγκών στους 

δύο Δήμους της Βόρειας Εύβοιας.  

 

Τέλος, αποτυπώθηκε επακριβώς, ο αριθμός των εξυπηρετούμενων δικαιούχων που ανήκουν στις 

δύο ομάδες ενδιαφέροντος, ανά κατηγορία προγράμματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα βρέφη 

μόνο το 1/3 εξυπηρετείται σήμερα. Τώρα είμαστε στη φάση εκπόνησης του Β΄ παραδοτέου μας και 

καθίσταται εμφανές ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, στο προσεχές μέλλον, το υπάρχον 

πρόβλημα της ελλιπούς κάλυψης των αναγκών». 

 

Εν συνεχεία, το λόγο έλαβε ο κ. Θέμελης, ο οποίος διερωτήθηκε πως θα παρέχεται στο μέλλον η 

«Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς σήμερα οι δομές είναι δημοτικές. 

 

Ο κ. Ιωσήφ απάντησε σχετικά ότι μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη θα προταθεί από την ομάδα του – 

αν χρειαστεί – η διεύρυνση του προγράμματος για παράδειγμα και σε επίπεδο Περιφέρειας. 

 

Εν συνεχεία, η κα Μανωλοπούλου τόνισε ότι και τα δύο προγράμματα είναι σπουδαία και 

ευχήθηκε γρήγορα να υλοποιηθούν με τρόπο ολιστικό. 

 

Ο πρόεδρος εν συνεχεία έθεσε υπ’ όψιν των μελών το παραδοτέο του παραπάνω έργου (Συν. 2) 

και εισηγήθηκε στα μέλη την παραλαβή του. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συνεχάρησαν τη μελετητική εταιρεία για την 

ποιότητα της δουλειάς της, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου για την 

παραλαβή του παραπάνω παραδοτέου και τον εξουσιοδότησαν να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες. 
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5. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο για τα 

αποτελέσματα της επίσκεψης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στις 08-09 

Δεκέμβρη 2022, με στόχο την εφαρμογή στην πόλη της φιλοσοφίας του ολιστικού 

προγράμματος «ΠΟΛΙΣ» (Συν. 3).  

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το διήμερο, 

Πέμπτη 08 έως Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η  επίσκεψη 

εργασίας στην πόλη της Λάρισας.   

 

«Σκοπός του ταξιδιού μας, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, ήταν να συναντηθούμε με όλους τους αρμόδιους 

θεσμικούς φορείς της πόλης και να συζητήσουμε για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός πιλοτικού-

ολιστικού προγράμματος στην πόλη. Δηλαδή να προτείνουμε ένα πρόγραμμα βιώσιμης και ολιστικής 

ανάπλασης της πόλης που θα επεμβαίνει, σύμφωνα με τους όρους της Χάρτας της Λειψίας, τόσο στον 

αστικό – δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό χώρο της πόλης.  

 

Επιλέξαμε τη Λάρισα για την εφαρμογή του πρώτου μας πιλοτικού προγράμματος “ΠΟΛΙΣ”, καθώς 

είναι μια πόλη με πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό υπόβαθρο, για την ανάδειξη των οποίων έχει 

ήδη γίνει πολλή δουλειά (π.χ. αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίων θεάτρων Λάρισας). Επιπλέον, 

για τη Λάρισα έχει υποβληθεί στο Πρόγραμμα Επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης πρόταση για 

“Στρατηγικές Αστικές Παρεμβάσεις Δήμου Λαρισαίων – Διαχρονικοί Βηματισμοί”, η οποία και έχει 

εγκριθεί. Βασικός άξονας της πρότασης είναι η ενοποίηση / διασύνδεση των αρχαίων θεάτρων, η 

ανάπτυξη πολιτιστικής διαδρομής και η σύνδεσή τους με τον προτεινόμενο Βοτανικό Κήπο του 

Ιπποκράτη. 

 

Συναντηθήκαμε με όλους τους αρμόδιους φορείς, με το Δήμο Λαρισαίων και το Δήμαρχο, κ. 

Απόστολο Καλογιάννη, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Περιφερειάρχη, κ. Κώστα Αγοραστό, την 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας και την Προϊσταμένη της, κα Σδρόλια Σταυρούλα, με τους οποίους 

είχαμε μια πολύ όμορφη διαβούλευση.  

 

Μάλιστα από το Δήμο Λαρισαίων προτάθηκε να συνυπογραφεί ένα Μνημόνιο Συνεργασίας, μεταξύ 

του Δήμου Λαρισαίων και του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”, με αντικείμενο το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση ενός ολιστικού προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης της πόλης, το οποίο και θα 

κατοχυρώνει θεσμικά τη συνεργασία μας. 

 

Το αντικείμενο της συνεργασίας μας, όπως αποτυπώνεται και στο σχέδιο του μνημονίου, είναι ο 

σχεδιασμός ενός προγράμματος με τους εξής στόχους: 

1. Άμεση εφαρμογή της εγκεκριμένης πρότασης “Στρατηγικές Αστικές Παρεμβάσεις Δήμου 

Λαρισαίων – Διαχρονικοί βηματισμοί”, πρόταση που υπεβλήθη από το Δήμο για 

χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης (Recovery).  
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2. Δημιουργία της “Χάρτας της Πόλης”, η οποία θα αποτελεί την πλήρη αποτύπωση του 

κεκτημένου της πόλης, δηλαδή ό,τι έχει παραχθεί μέχρι σήμερα για την πόλη, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των μελετών και των δράσεων που έχουν εκπονηθεί 

διαχρονικά για το Δήμο. Η Χάρτα αυτή θα αποτελεί την “προίκα” της πόλης και θα 

συμπεριλάβει όλα τα όνειρα του Δήμου για την πόλη της Λάρισας. 

3. Σχεδιασμός της στρατηγικής του προγράμματος της Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης του 

Δήμου, με στόχο τη δημιουργία δύο διακριτών παρεμβάσεων: 

α. Επεμβάσεις στη φιλοσοφία της “συμπαγούς πόλης”, για την οποία θα 

οριοθετήσουμε αυστηρά ένα τμήμα της πόλης, όπου θα δουλέψουμε παραδειγματικά, 

προωθώντας πυκνές παρεμβάσεις τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό χώρο. 

Για τις ριζικές αυτές παρεμβάσεις θα χρειαστούν από το Δήμο και κανονιστικές 

πράξεις. 

β. Επεμβάσεις στη φιλοσοφία της “γραμμικής πόλης”, οι οποίες θα αφορούν το 

σύνολο της πόλης της Λάρισας. Για το σκοπό αυτό θα επιλεγεί πιλοτικά από το Δήμο 

Λαρισαίων μια περιοχή, ως επιδεικτικό έργο –“φωτοδότης”, όπου θα εφαρμοστούν 

δράσεις για τη βελτίωση του παρακάτω τριπτύχου: της λειτουργικότητας, της 

προσβασιμότητας και της αισθητικής. Παράλληλα θα προταθούν δράσεις που θα 

εξασφαλίσουν την ανεμπόδιστη ροή για τέσσερις σημαντικές κατηγορίες 

μετακίνησης: των ΑΜΕΑ, των πεζών, των ποδηλάτων και των αυτοκινήτων. 

 

Επίσης, για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε τους 

θεσμούς του cluster και του φορέα λειτουργίας (Φορέας Διαχείρισης – Λειτουργίας Προορισμού – 

D.M.O.), οι οποίοι θα διασφαλίσουν τον ολιστικό χαρακτήρα της εφαρμογής του προγράμματος 

“ΠΟΛΙΣ”, και τη βιωσιμότητά του». 

 

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου ένα σχέδιο Μνημονίου 

Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» (Συν. 3) και 

εισηγήθηκε στα μέλη την υπογραφή του. 

 

Εν συνεχεία ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι, συνοδευόμενος από την κα Σδρόλια επισκέφθηκε 

το Α΄ Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, όπου εκπονούνται εργασίες αναστήλωσης με υποδειγματικό 

τρόπο από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, εφαρμόζοντας με υψηλή επιστημοσύνη 

τη μελέτη αποκατάστασης που είχε αναθέσει για το θέατρο το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το 2016. 

«Το πρόγραμμα αποκατάστασης του θεάτρου, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, υλοποιείται με 

χρηματοδότηση, ύψους 6 εκ. ευρώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π) 

Θεσσαλίας 2014-2020. Έχει γίνει ήδη η επανατοποθέτηση όλων των εδωλίων και συνεχίζονται οι 

εργασίες. Επιπλέον, ο Δήμος θα διαθέσει το ποσό των 7 εκ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο με σκοπό 

να κατεδαφιστεί ένα οικοδομικό τετράγωνο μπροστά από το αρχαίο θέατρο». 
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Τέλος, ο πρόεδρος αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε την Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022 με 

τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Κώστα Αγοραστό, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η 

ενεργοποίηση της  Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης «Ο.Χ.Ε. Πολιτισμού -Τουρισμού στη 

Θεσσαλία», που ξεκίνησε με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

(Π.Ε.Π) Θεσσαλίας 2014-2020 και θα συνεχιστεί μέσω του νέου Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2021-2027.  

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την επίσκεψη 

εργασίας που πραγματοποίησε ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος στη Λάρισα στις 08 και 09 

Δεκέμβρη 2022. Επιπλέον, ενέκριναν τους όρους του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου 

Λαρισαίων και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του 

προέδρου για την υπογραφή του παραπάνω μνημονίου. Τέλος, εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή του. 

 

 

6. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο για τη 

διεξαγωγή κυκλικών παρουσιάσεων στα Εταιρικά μέλη – χορηγούς του Διαζώματος των 

μεγάλων προγραμμάτων, στα οποία εμπλέκονται. 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι 

εγκαινιάζεται μια νέα πρωτοβουλία στο «ΔΙΑΖΩΜΑ», η διεξαγωγή κυκλικών παρουσιάσεων στα 

Εταιρικά μέλη – χορηγούς του Διαζώματος των μεγάλων προγραμμάτων, στα οποία εμπλέκονται 

και έχουν συνεισφέρει. 

 

«Σκοπός των συναντήσεων αυτών, πρόσθεσε ο πρόεδρος, είναι να ενημερώνουμε ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα τα Εταιρικά μας μέλη – χορηγούς, για τα μεγάλα προγράμματά μας, στα οποία 

εμπλέκονται και συνεισφέρουν οικονομικά. Οι συναντήσεις αυτές θα επαναλαμβάνονται ανά 

τέσσερις μήνες και θα πραγματοποιούνται κάθε φορά στην έδρα ενός διαφορετικού χορηγού. 

 

Η πρώτη μας συνάντηση με τους χορηγούς – εταιρικά μας μέλη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του 

Ιδρύματος Μποδοσάκη. Κατά τη διάρκεια αυτής οι χορηγοί που συνέβαλαν στη χρηματοδότηση της 

ανάθεσης των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων των δύο Δήμων της Βόρειας Εύβοιας, Μαντουδίου 

– Λίμνης – Αγ. Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού, ενημερώθηκαν από τους μελετητές για την πορεία 

εκπόνησης των παραπάνω μελετών. Θα συναντιόμαστε περιοδικά ανά τρεις μήνες με τους χορηγούς 

και θα τους ενημερώνουμε για την πορεία έγκρισης των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων. 

 

Θα ακολουθήσει μια συνάντηση ενημερωτική στις 23 Ιανουαρίου 2023 στα γραφεία της Εταιρείας 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε. στο αεροδρόμιο, κατά τη διάρκεια της οποίας όλοι οι χορηγοί του 

προγράμματος “Πολιτιστική Διαδρομή: Η Τριλογία της Αττικής” θα ενημερωθούν για την πορεία 

του προγράμματος και για τη β΄ φάση του, όπως σας την ανέλυσα προηγουμένως». 

 

https://www.thessalia-espa.gr/etairiko-symfono-2021-2027/869-2021-2027.html
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Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τη διεξαγωγή 

κυκλικών παρουσιάσεων στα Εταιρικά μέλη – χορηγούς του Διαζώματος των μεγάλων 

προγραμμάτων, στα οποία εμπλέκονται. 

 

 

7. Αποδοχή της δωρεάς του Ιδρύματος Ιωάννη Λάτση, ύψους 20.000 ευρώ, ως χορηγίας 

για την κάλυψη μέρους των εξόδων του 1ου διεπιστημονικού συνεδρίου ISEC. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση, εταιρικό μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε χορηγία προς το Σωματείο, ύψους 20.000 ευρώ, για την 

κάλυψη μέρους των εξόδων του 1ου διεπιστημονικού συνεδρίου ISEC. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 20.000 ευρώ, του 

Ιδρύματος Ιωάννη Λάτση, ύψους 20.000 ευρώ, ως χορηγίας για την κάλυψη μέρους των εξόδων 

του 1ου διεπιστημονικού συνεδρίου ISEC. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση για τη συμβολή του στην 

ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

8. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας LIDL HELLAS, ύψους 6.200 ευρώ, ως ετήσιας 

συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία LIDL HELLAS, εταιρικό μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 6.200 

ευρώ, για το έτος 2022. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 6.200 ευρώ, της 

Εταιρείας LIDL HELLAS, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία LIDL HELLAS για τη συμβολή της 

στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες 

τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 
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9. Αποδοχή της χορηγίας του Ομίλου QUEST, ύψους 5.000 ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής 

Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Όμιλος QUEST, εταιρικό μέλος του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή του προς το Σωματείο, ύψους 5.000 ευρώ, για το 

έτος 2022. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ, του Ομίλου 

QUEST, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά τον Όμιλο QUEST για τη συμβολή του στην 

ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

10. Αποδοχή της χορηγίας διαφόρων καταθετών, ύψους 840 ευρώ, για την ενίσχυση του 

προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο 

πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι διάφορα φυσικά πρόσωπα κατέθεσαν συνολικά το 

ποσό των 840 ευρώ, ως χορηγία για την ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ 

ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης 

της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 840 ευρώ, διαφόρων 

καταθετών για την ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην ενίσχυση του 

προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» και 

εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της 

παραπάνω χορηγίας. 
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11. Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου έως την 

30 Νοεμβρίου του 2022 (Συν. 4). 

 

Ο κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση 

του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού του Σωματείου από 1 Ιανουαρίου έως την 30 

Νοεμβρίου του 2022  (Συν. 4). 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον οικονομικό και διαχειριστικό απολογισμό από 

1 Ιανουαρίου έως την 30 Νοεμβρίου του 2022. 

 

 

12. Αποδοχή νέων μελών: 

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση 

αίτησης των παρακάτω φυσικών προσώπων για την εγγραφή τους ως τακτικών ή αρωγών μελών 

στο «ΔΙΑΖΩΜΑ»:  

 

 Ελισάβετ Πελεκάση, φοιτήτρια, ως αρωγό μέλος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του προέδρου. 

 

 

13.  Άλλα Θέματα: 

 

 Εισήγηση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο για την 

έκδοση πιστωτικής κάρτας, με όριο 2.000,00 ευρώ και ταυτόχρονη ισόποση 

ενεχυρίαση  μετρητών από τον υπ’ αρ. ΙΒΑΝ.  GR 07 0140 1040 1040 0200 2016 612 

λογαριασμό που διατηρεί το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην Alpha Bank. 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου την έκδοση πιστωτικής κάρτας, με όριο 2.000,00 ευρώ και ταυτόχρονη ισόποση 

ενεχυρίαση  μετρητών από τον υπ’ αρ. ΙΒΑΝ.  GR 07 0140 1040 1040 0200 2016 612 λογαριασμό 

που διατηρεί το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην Alpha Bank. 

 

«Η έκδοση της εν λόγω κάρτας, πρόσθεσε ο πρόεδρος, είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των 

σκοπών του Σωματείου, όπως αυτοί αναγράφονται στο άρθρο 4 του Καταστατικού του. 

Συγκεκριμένα η κάρτα θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη εξόδων ταξιδιών στην Ελλάδα ή και το 

εξωτερικό που γίνονται από μέλη του Συμβουλίου, ή από στελέχη του Σωματείου, με σκοπό την 
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προώθηση των σκοπών του Σωματείου, για την αγορά εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για 

την έδρα του Σωματείου, για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων του Σωματείου, για 

την αγορά συστημάτων αποθήκευσης και διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων, για την πληρωμή των 

εξόδων για την προβολή του Σωματείου σε κοινωνικά δίκτυα, για την αγορά συστημάτων 

τηλεδιασκέψεων σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού του, καθώς και για διεθνείς συναλλαγές 

του Σωματείου κ.α.». 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την 

εισήγηση του προέδρου για την έκδοση πιστωτικής κάρτας, με όριο 2.000,00 ευρώ και ταυτόχρονη 

ισόποση ενεχυρίαση  μετρητών από τον υπ’ αρ. ΙΒΑΝ.  GR 07 0140 1040 1040 0200 2016 612 

λογαριασμό που διατηρεί το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην Alpha Bank, η οποία θα 

χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου, όπως αυτοί αναγράφονται στο 

άρθρο 4 του Καταστατικού του.  

 

Επιπλέον, τα μέλη του Συμβουλίου εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

κο Ιωάννη - Σταύρο Μπένο, κάτοχο του Α.Δ.Τ.  ΑΚ956066 και κάτοικο Αθήνας, επί της οδού 

Ζαΐμη, αρ. 26, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση 

πιστωτικής κάρτας για λογαριασμό του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Τέλος, συμφώνησαν ομόφωνα 

κάτοχος της εν λόγω κάρτας να είναι ο κος Ιωάννης - Σταύρος Μπένος  ως πρόεδρος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».  

 

 

 Πρόταση από τον αντιπρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Πέτρο Θέμελη για 

την ανάθεση του έργου εκπόνησης της μελέτης για τα γλυπτά του θεάτρου και του 

Ιερού του Διονύσου Ελευθερέως στην Αθήνα στο Δρ. Αρχαιολογίας, κ. Antonio Corso. 

 

Ο αντιπρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Πέτρος Θέμελης ενημέρωσε τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο Δρ. Αρχαιολογίας, κ. Antonio Corso επιθυμεί να εκπονήσει μια 

μελέτη για τα γλυπτά του θεάτρου και του Ιερού του Διονύσου Ελευθερέως στην Αθήνα. 

Πρότεινε, λοιπόν, ο κ. Θέμελης το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» να προβεί στην ανάθεση του 

παραπάνω έργου, με κόστος ανάθεσης το ποσό των 3.000 συμπ. Φ.Π.Α. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν κατ’ αρχήν ομόφωνα με την πρόταση 

του αντιπροέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Πέτρου Θέμελη για την ανάθεση από το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» του έργου εκπόνησης της μελέτης για τα γλυπτά του θεάτρου και του Ιερού του 

Διονύσου Ελευθερέως στην Αθήνα στο Δρ. Αρχαιολογίας, κ. Antonio Corso. Τέλος, συμφώνησαν 

ομόφωνα να συζητήσουν εκ νέου το θέμα σε επόμενη συνεδρίασή τους, αφού πρώτα ο κ. Θέμελης 

ενημερώσει τον κ. Corso για την πρόθεση του Σωματείου. 
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 Εισήγηση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο για την 

υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού με την Εταιρεία APG Α.Ε. για την υλοποίηση 

της «Έκθεσης Τοπικών Παραγωγών Βόρειας Εύβοιας» (Συν. 5). 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος, ενημέρωσε τα μέλη του 

Συμβουλίου ότι απαιτείται η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού με την Εταιρεία APG Α.Ε., η 

οποία θα αναλάβει να υλοποιήσει την «Έκθεση Τοπικών Παραγωγών Βόρειας Εύβοιας» που θα 

πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 6 έως Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023 στην Αίθουσα Πολλαπλών 

Χρήσεων στο Μετρό του Συντάγματος. «Πιο συγκεκριμένα, πρόσθεσε ο πρόεδρος, θα αναλάβει 

την ενοικίαση, εγκατάσταση και χειρισμό του τεχνικού οπτικοακουστικού εξοπλισμού της παραπάνω 

εκδήλωσης, με αμοιβή που θα ανέλθει στο ποσό των 8.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Το κόστος για την 

ανάθεση του παραπάνω έργου θα καλυφθεί από τη χορηγία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 

του Συνδέσμου Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ)». 

 

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το σχέδιο του σχετικού 

συμφωνητικού (Συν. 5) και εισηγήθηκε στα μέλη την υπογραφή του. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του κ. 

Σταύρου Μπένου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού με την Εταιρεία APG για την 

υλοποίηση της «Έκθεσης Τοπικών Παραγωγών Βόρειας Εύβοιας». Επιπλέον, ενέκριναν τους 

όρους του Συμφωνητικού και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες για την υπογραφή του. 

 

Επιμέλεια πρακτικών: 

 

Μαρία Σοφικίτου 

 

 

 

Ο πρόεδρος                                                             Ο γενικός γραμματέας 

 

 

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος                                                    Βασίλης Λαμπρινουδάκης   
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Επισυναπτόμενο 3ο  

 

Μνημόνιο μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολιστικού προγράμματος Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπλασης της πόλης 

 

Στην …….. σήμερα, …………..2023, μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων, εκπροσωπούμενου από το 

Δήμαρχο κ. Απόστολο Καλογιάννη και του μη κερδοσκοπικού Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 

εκπροσωπούμενου από τον πρόεδρό του, κ. Σταύρο Μπένο και έχοντας υπ’ όψη: 

α) την υπ’ αριθμ …… απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Λαρισαίων στις........ 

β) την υπ’ αριθμ …….. απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στις …………., 

 

υπογράφεται το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, με στόχο οι φορείς που εκπροσωπούνται να 

επιδιώξουν από κοινού, με το βέλτιστο τρόπο, το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολιστικού 

προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αστικού ή/και περιαστικού χώρου της πόλης, 

συμπληρωματικού με το υλοποιούμενο έργο Αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας, το 

οποίο υλοποιείται μέσω Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης (Β.Α.Α) του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, με προοπτική είτε να ενταχθεί στο πλαίσιο του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2021-2027 ή να χρηματοδοτηθεί εξ’ 

ολοκλήρου ή τμηματικά από διάφορες άλλες πηγές (π.χ. υπόλοιπα τρέχοντος Ε.Σ.Π.Α., ίδια 

διαθέσιμα του Δήμου, Recovery, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ», Πράσινο Ταμείο, Ιδιωτικοί Πόροι, New European Bauhaus, 100 Neutral Cities, 

Χορηγίες, Δωρεές κ.λπ.). Στόχος μεταξύ άλλων είναι να ενισχυθεί η Λάρισα, να αξιοποιήσει και 

να αναδείξει όλους τους δυνητικούς της πόρους (φυσικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς), να 

βελτιώσει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών και να καταστεί 

ελκυστικότερος και βιώσιμος τουριστικός προορισμός, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και 

οικονομίας, καθώς και της κοινωνικής συνοχής. 

 

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΟΛΙΣ» 

 

Το Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ» είναι η ΝΕΑ πρόταση υιοθεσίας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», μετά τα 

αρχαία θέατρα, για τις ελληνικές πόλεις με ιστορικό υπόβαθρο. Στόχος του προγράμματος είναι ο 

«εμβολιασμός» των πόλεων αυτών με την αξία των συνεργειών και τη μαγεία των 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. 

 

Το Πρόγραμμα αφορά σε ολιστικές παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα πόλεων με ιδιαίτερη 

πολιτιστική και ιστορική σημασία, ώστε να λειτουργήσουν ως «αστικά ορόσημα» ή σημεία 
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αναφοράς του αστικού χώρου. Το πρόγραμμα στηρίζεται φιλοσοφικά και επιστημονικά στη 

«Χάρτα της Λειψίας για τις βιώσιμες ευρωπαϊκές πόλεις», η οποία τονίζει τη μετασχηματιστική 

δύναμη των πόλεων και προωθεί την ιδέα της αστικής πολιτικής για το κοινό καλό. 

 

Με το Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ» επιδιώκουμε να κινητοποιήσουμε όλες τις ψηφίδες της πόλης, 

προκειμένου να ξεκλειδωθεί και να αποκαλυφθεί η δυναμική της κάθε πόλης μέσα από τη 

συνάντηση των μνημείων με το δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο. Ο σχεδιασμός ήπιων (soft) 

δράσεων και παρεμβάσεων στον αστικό ιστό θα αλλάξει την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης 

και θα βελτιώσει την αισθητική της, καθώς και τη σχέση της με τους κατοίκους και τους 

επισκέπτες της. Επίσης, η αξιοποίηση των θεσμών του cluster και του φορέα λειτουργίας (Φορέας 

Διαχείρισης – Λειτουργίας Προορισμού – D.M.O.) θα διασφαλίσουν τον ολιστικό χαρακτήρα της 

εφαρμογής του «ΠΟΛΙΣ», και την βιωσιμότητά του σε κάθε πόλη ξεχωριστά. Επιπλέον, οι πόλεις 

που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα αποτελέσουν τις «καλές πρακτικές» που θα μπολιάσουν με 

καινοτομία και δημιουργικότητα την άσκηση της αστικής πολιτικής της χώρας. 

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ Η΄ / ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι η μετατροπή της Λάρισας σε μια «νέα» περιοχή, 

δυναμικού, ελκυστικού και ανταγωνιστικού τόπου διαβίωσης και άσκησης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας με σύγχρονες υποδομές πολιτισμού. 

 

Στο επίκεντρο του προγράμματος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και 

επισκεπτών και ο μετασχηματισμός της πόλης σε έναν ολιστικό, πολυθεματικό και ελκυστικό 

τουριστικό προορισμό, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, καθώς και της 

κοινωνικής συνοχής. Ως μια σύγχρονη πόλη, η Λάρισα, θα χαρακτηρίζεται από μεικτές 

πυκνότητες δόμησης και από έναν περιεκτικό αστικό χώρο, ενώ η εξάρτησή της από τη χρήση 

Ι.Χ. θα είναι περιορισμένη. 

 

Τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν μέσα από παρεμβάσεις πολυεπίπεδης αναβάθμισης κυρίως 

στο πολεοδομικό κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις θα αφορούν  σε έργα 

υποδομών και σε δράσεις marketing και ψηφιακών εφαρμογών, ενώ ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην 

αισθητική της πόλης. Για την βελτίωση της ελκυστικότητας της πόλης θα δρομολογηθούν 

διαμορφώσεις – αναπλάσεις του κεντρικού αστικού πυρήνα, αναβάθμιση – επανάχρηση κτιρίων 

ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας & ανενεργού κτιριακού αποθέματος και αναπλάσεις δημόσιου 

χώρου με βιοκλιματικά στοιχεία και έξυπνες εφαρμογές, με τον εμπλουτισμό του αστικού 

εξοπλισμού και την αποκατάσταση κτηρίων, ώστε  το ιστορικό κέντρο να μετατραπεί σε 

παλίμψηστο αρχιτεκτονικής από την κλασική αρχαιότητα μέχρι το Βυζάντιο και την 

Τουρκοκρατία. 
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Το πρόγραμμα συνεπώς θα συνθέσει, οργανώσει και αναβαθμίσει όλες τις αναπτυξιακές 

πρωτοβουλίες και δυναμικές που εντοπίζονται στην πόλη και με όχημα το απόθεμα της 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της πόλης της Λάρισας, θα πετύχει το μεγάλο της άλμα σε 

ένα βιώσιμο, ανοιχτό και πράσινο μέλλον. Κυρίως όμως θα πετύχει τον επαναπροσδιορισμό της 

σημερινής εικόνας της πόλης της Λάρισας ως  μια «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ» (Open city), μοναδική,  

ιδιαίτερη  και προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της. 

 

3. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Το αντικείμενο του παραπάνω προγράμματος είναι το εξής: 

3.1. Άμεση εφαρμογή της εγκεκριμένης πρότασης «Στρατηγικές Αστικές Παρεμβάσεις 

Δήμου Λαρισαίων – Διαχρονικοί βηματισμοί», πρόταση που υπεβλήθη από το Δήμο για 

χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης (Recovery).  

 

3.2. Δημιουργία της «Χάρτας της Πόλης», η οποία θα αποτελεί την πλήρη αποτύπωση 

του κεκτημένου της πόλης, δηλαδή ό,τι έχει παραχθεί μέχρι σήμερα για την πόλη, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των μελετών και των δράσεων που έχουν εκπονηθεί 

διαχρονικά για το Δήμο. Η Χάρτα αυτή θα αποτελεί την «προίκα» της πόλης και θα 

συμπεριλάβει όλα τα όνειρα του Δήμου για την πόλη της Λάρισας. 

 

3.3. Σχεδιασμός της στρατηγικής του προγράμματος της Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης 

του Δήμου, με στόχο τη δημιουργία δύο διακριτών παρεμβάσεων: 

 

α. Επεμβάσεις στη φιλοσοφία της «συμπαγούς πόλης», για την οποία θα οριοθετήσουμε 

αυστηρά ένα τμήμα της πόλης, όπου θα δουλέψουμε παραδειγματικά, προωθώντας πυκνές 

παρεμβάσεις τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό χώρο. Για τις ριζικές αυτές 

παρεμβάσεις θα χρειαστούν από το Δήμο και κανονιστικές πράξεις. 

 

β. Επεμβάσεις στη φιλοσοφία της «γραμμικής πόλης», οι οποίες θα αφορούν το σύνολο 

της πόλης της Λάρισας. Για το σκοπό αυτό θα επιλεγεί πιλοτικά από το Δήμο Λαρισαίων 

μια περιοχή, ως επιδεικτικό έργο -«φωτοδότης», όπου θα εφαρμοστούν δράσεις για τη 

βελτίωση του παρακάτω τριπτύχου: της λειτουργικότητας, της προσβασιμότητας και της 

αισθητικής. Παράλληλα θα προταθούν δράσεις που θα εξασφαλίσουν την ανεμπόδιστη 

ροή για τέσσερις σημαντικές κατηγορίες μετακίνησης: των ΑΜΕΑ, των πεζών, των 

ποδηλάτων και των αυτοκινήτων. 

 

4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», στο πλαίσιο των σκοπών του, θα υποστηρίξει το Δήμο Λαρισαίων 

στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος και μέσω αυτού:  
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α) στην ποιοτική διαφοροποίηση και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της 

ευρύτερης περιοχής του Δήμου Λαρισαίων, 

β) στην αύξηση της επισκεψιμότητας των αξιοθεάτων και την παροχή βιωματικής 

εμπειρίας στους επισκέπτες της πόλης. 

 

Για το λόγο αυτό, το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα αξιοποιήσει την εμπειρία, που έχει αποκτήσει 

από την επεξεργασία ολοκληρωμένων σχεδίων σύνθεσης πολιτιστικών και φυσικών πόρων σε 

εξειδικευμένο τουριστικό προϊόν/εμπειρία και σύνδεσής του με την τοπική οικονομία σε 

αντίστοιχα προγράμματα για άλλες περιφέρειες και δήμους της χώρας (π.χ. Πρόγραμμα 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της 

Ηπείρου, Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού «ΟΙΔΙΠΟΥΣ», Μάρκετινγκ Πόλης Ηρακλείου κ.α.). 

Η συνδρομή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στοχεύει στην διασφάλιση του ολιστικού χαρακτήρα σε όλες 

τις φάσεις του αναπτυξιακού αυτού εγχειρήματος, που αποτελεί μια καινοτομία για τα ελληνικά 

δεδομένα.  

 

Συνεπώς, το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα υποστηρίξει με τις δυνάμεις του το σχεδιασμό του 

προγράμματος, προκειμένου να ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Θεσσαλίας 2021-2027 ή να χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου ή τμηματικά από άλλους πόρους. 

Επίσης, θα μελετήσει και θα προτείνει τις αναγκαίες οργανωτικές (soft) δράσεις για την προβολή 

και καθιέρωση της πόλης.  

 

Ειδικότερα, το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα συμβάλει στο σχεδιασμό και την οργάνωση των δύο 

θεσμών (α) του DMO και (β) του cluster, μέσω της ειδικής δομής που έχει συσταθεί σε αυτό, της 

θερμοκοιτίδας “D-HUB”, αποτελούμενης από στελέχη του Διαζώματος και εξωτερικούς 

συνεργάτες. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτό, το “D-HUB” θα διαθέσει δωρεάν όλη την 

τεχνογνωσία που διαθέτει  για την ωρίμανση των ήπιων δράσεων (soft ενεργειών) του 

Προγράμματος «ΠΟΛΙΣ» (μάρκετινγκ, ψηφιακά, επιχειρηματικότητα, φορέα λειτουργίας). 

 

5. ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

 

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και η Θερμοκοιτίδα D-HUB θα προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες 

και την τεχνογνωσία τους στο Δήμο Λαρισαίων, ως άμισθοι τεχνικοί σύμβουλοι μέχρι και την 

υλοποίηση του Προγράμματος. 

 

 

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ 

 

 

 

Απόστολος Καλογιάννης 

 

 

Σταύρος Μπένος 
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Επισυναπτόμενο 4ο : Οικονομικά 

  



Εσοδα  ΧΡ 2008-21 ΧΡΗΣΗ 2022 11/30/2022 Έξοδα ΧΡ 2008-21 ΧΡΗΣΗ 2022 11/30/2022

Τακτικές Εισφορές Μελών 519,181.64 € 32,300.00 € 551,481.64 € Έξοδα Ίδρυσης 139.02 0.00 139.02
Εισφορές Τακτικών Μελών 519,181.64 € 32,300.00 € 551,481.64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 139.02 139.02
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ 62,566.93 € 10,114.00 € 72,680.93 € Πάγια 22,155.34 0.00 22,155.34
Δωρεές Μελών-Φίλων 62,566.93 € 10,114.00 € 72,680.93 € Η/Υ και Εξοπλισμός 20,643.90 20,643.90
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα 0.00 € Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων 1,511.44 1,511.44

0.00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων 107,899.63 7,492.66 115,392.29
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή  Εταιρικών Μελών-Χορηγίες 2,254,376.31 € 179,320.00 € 2,433,696.31 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 578,716.31 € 578,716.31 € Ενοίκια 96,272.20 6,600.00 102,872.20
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 102,150.00 € 102,150.00 € Κοινόχρηστα ,Εγγυήσεις (Ενοικίων ,ΔΕΔΗΕ) 11,627.43 892.66 12,520.09
ΚΟΣΜΟΤΕ 126,600.00 € 18,600.00 € 145,200.00 € 'Εξοδα λειτουργίας 312,445.20 21,653.04 334,098.24
ELPEN A.E 121,500.00 € 10,000.00 € 131,500.00 € Εξοδα λειτουργίας 
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 62,000.00 € 12,400.00 € 74,400.00 € Δ.Ε.Η 21,917.00 2,446.00 24,363.00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 102,000.00 € 12,400.00 € 114,400.00 € Ο.Τ.Ε 32,788.52 1,731.50 34,520.02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ 94,800.00 € 12,400.00 € 107,200.00 € COSMOTE 6,476.23 391.99 6,868.22
ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO  Α.Ε. 70,000.00 € 70,000.00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π 649.00 27.00 676.00
FOURLIS A.E 60,000.00 € 5,000.00 € 65,000.00 € Επισκευές Συντήρησεις-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα 46,522.91 1,243.68 47,766.59
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 48,480.00 € 48,480.00 € ΄Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας 17,661.39 560.97 18,222.36
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  Α.Ε. 15,000.00 € 5,000.00 € 20,000.00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά 30,722.33 2,265.66 32,987.99
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  Α.Ε. 43,350.00 € 43,350.00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες 31,329.74 1,330.15 32,659.89
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 61,940.00 € 6,200.00 € 68,140.00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά 28,661.49 2,085.07 30,746.56
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 60,800.00 € 5,000.00 € 65,800.00 € Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές 5,352.25 928.36 6,280.61
ΒΙΚΟΣ Α.Ε 45,000.00 € 5,000.00 € 50,000.00 € Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή 6,591.05 431.52 7,022.57
ZARA  Α.Ε. 45,000.00 € 5,000.00 € 50,000.00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 71,488.34 8,211.14 79,699.48
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε. 49,000.00 € 5,000.00 € 54,000.00 € Συνδρομές σε συλλόγους 12,284.95 12,284.95
ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ.ΛΑΤΣΗ 50,000.00 € 10,000.00 € 60,000.00 € 0.00
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 33,400.00 € 3,000.00 € 36,400.00 €  Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων 999,967.56 110,064.03 1,110,031.59
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 40,000.00 € 5,000.00 € 45,000.00 € Κόστος μισθοδοσίας 732,603.75 75,442.59 808,046.34
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 6,000.00 € 3,000.00 € 9,000.00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ) 267,363.81 34,621.44 301,985.25
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 49,840.00 € 5,000.00 € 54,840.00 €  Φ.Π.Α. 117,599.92 56,603.96 174,203.88
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ 65,000.00 € 65,000.00 € Φ.Π.Α. 56,603.96 56,603.96
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. 49,600.00 € 6,200.00 € 55,800.00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 101,180.00 300.00 101,480.00
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 37,800.00 € 37,800.00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε Κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 101,180.00 300.00 101,480.00
Σ.Ε.Β. 30,000.00 € 5,000.00 € 35,000.00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 1,246,507.27 736,153.88 1,982,661.15
ΣΑΝΗ Α.Ε. 18,000.00 € 3,000.00 € 21,000.00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 783,723.84 783,723.84
ΤΡΑΠΕΖΑ  EUROBANK 26,200.00 € 5,000.00 € 31,200.00 € Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού 43,400.00 43,400.00
ΣΕΤΕ 15,000.00 € 3,000.00 € 18,000.00 € Ελληνικά πετρέλαια,ενοποίηση Αρχ.Χώρου Ερέτριας 11,160.00 11,160.00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  Α.Ε. 26,600.00 € 720.00 € 27,320.00 € Νέα Οδός,Ψηφιακές εφαρμογές Τριλογίας της Αττικής 9,654.89 9,654.89
ADVANCED KOSMESIS IKE 15,000.00 € 15,000.00 € Unisystems A.E.,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας 12,400.00 12,400.00
ΟΜΙΛΟΣ QUEST 25,000.00 € 5,000.00 € 30,000.00 € Εθνική Τράπεζα,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας 24,800.00 24,800.00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 14,000.00 € 2,000.00 € 16,000.00 € Κεντρική Οδός,Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 16,508.44 16,508.44
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 18,600.00 € 6,200.00 € 24,800.00 € Ίδρυμα ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 60,000.00 51,950.95 111,950.95
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ A.E. 21,000.00 € 3,000.00 € 24,000.00 € Ίδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης 21,017.99 2,064.00 23,081.99
ΓΣΕΒΕΕ 15,000.00 € 3,000.00 € 18,000.00 € Τσιμέντα Τιτάν Α.Ε.,για το Πρόγραμμα 'Η Τριλογία της Αττικής' 12,400.00 12,400.00
SYMBEEOSIS  AE 9,000.00 € 3,000.00 € 12,000.00 € Ίδρυμα Καπετάν Βαίλη,Έξοδα ΙΕ΄Γεν.Συνέλευσης 40,000.00 40,000.00
LIDL HELLAS 6,200.00 € 6,200.00 € Ιδρυμα J M Kaplan,Πρόγραμμα ''Τριλογία της Αττικής'' 53,320.00 9,920.00 63,240.00

0.00 € Νέα Οδός,μελέτη  ''Φύση &Πολιτισμός'' 12,400.00 12,400.00 24,800.00
0.00 € Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας 20,000.00 20,000.00
0.00 € Αθηναική Ζυθοποιία,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Β.Εύβοιας 30,576.00 60,564.00 91,140.00
0.00 € Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,μελέτες αγροδιατροφής Β.Εύβοιας 36,020.02 144,080.00 180,100.02
0.00 € ΕΛΠΕΝ Α.Ε.μελέτη για τα Ειδικά Πολ/μικά Σχέδια Β.Εύβοιας 50,344.00 31,000.00 81,344.00

Μεταβιβαστικές εισροές 1,678,536.58 € 640,461.02 € 2,318,997.60 € Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας 28,000.00 12,000.00 40,000.00
Μεταβιβαστικές εισροές 969,470.59 € 969,470.59 € Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.,μελέτη για τα Έργα Φωτοδότες Β.Εύβοιας 5,580.00 13,020.00 18,600.00
ΕθνικήΤράπεζα,χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 49,600.00 € 49,600.00 € Ιντεραμέρικαν Α.Ε.,μελέτη για το Πολιτισμό Β.Εύβοιας 4,960.00 19,840.00 24,800.00
Αιγέας ΑΜΚΕ,Μελέτη Marketing Τριλογίας Αττικής 10,000.00 € 10,000.00 € Ο.Τ.Ε.,Έξοδα μετακινήσεων,ημερίδων για Βόρεια Εύβοια 30,242.09 9,757.91 40,000.00
Ίδρυμα j m Kaplan,Πρόγραμμα ΄΄Τριλογία της Αττικής΄΄ 81,665.99 € 81,665.99 € ΙΚΕΑ House Market,μελέτη για το Νέο Δάσος Βόρειας Εύβοιας 100,000.00 100,000.00
Unisystems A.E. για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 12,400.00 € 12,400.00 € Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος,Τουρισμός Β.Εύβοιας 30,000.00 30,000.00
Ίδρυνα Ι.Λάτσης,για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 60,000.00 € 70,000.00 € 130,000.00 € Ζάρρα Ελλάς,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Βόρειας Εύβοιας 75,516.00 75,516.00
Νέα Οδός,Έξοδα Εταιρικών Μελών,Μελέτη Φύση&Πολιτισμός 37,200.00 € 37,200.00 € Ελ.Βενιζέλος Α.Ε. ,Διαγωνισμός για το λογότυπο Τριλογίας Αττικής 11,960.00 11,960.00
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,Κάλυψη εξόδων Γεν.Συνέλευσης 40,000.00 € 40,000.00 € Ελβάλ Χαλκόρ,μελέτη ωρίμανσης έργων Βόρειας Εύβοιας 21,700.00 21,700.00
Ελβάλ Χαλκόρ ΑΕ,μελέτη ωρίμανσης έργων στη Βόρεια Εύβοια 31,000.00 € 31,000.00 € Κτήμα Γεροβασιλείου,έξοδα 8ης συνάντησης των Εταιρικών 20,000.00 20,000.00
Growdfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια 50,381.02 € 50,381.02 € Growdfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια 50,381.02 50,381.02
IKEA House Market,μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας 100,000.00 € 100,000.00 €
ΕΛΠΕΝ Α.Ε.,μελέτη για τα Ειδικά Πολ/μικά Σχέδια Β.Εύβοιας 50,000.00 € 50,000.00 € 100,000.00 € Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος 90,738.22 785.50 91,523.72
Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.,μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας 43,400.00 € 43,400.00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος 785.50 785.50
Ελβάλ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.,μελέτη για Τα Έργα Φωτοδότες Β.Εύβοιας 18,600.00 € 18,600.00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης 33,851.04 1,702.28 35,553.32
Ιντεραμέρικαν Α.Ε.,μελέτη για το Πολιτισμό Β.Εύβοιας 6,200.00 € 18,600.00 € 24,800.00 € Διαδραστικές εφαρμογές 0.00
Αθναική  Ζυθοποιία,μελέτες Ειδ.Πολ.Σχεδίων Β.Εύβοιας 124,000.00 € 124,000.00 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας 528.20 528.20
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,μελέτες αγροδιατροφής  Β.Εύβοιας 36,000.00 € 144,080.00 € 180,080.00 € Προβολή Διαζώματος 1,174.08 1,174.08
ΟΤΕ,  Έξοδα μετακινήσεων ,ημερίδων για Βόρεια Εύβοια 40,000.00 € 40,000.00 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 476,872.48 25,858.45 502,730.93
Ιδρυμα Μποδοσάκη,Ειδικά Πολ/κά Σχέδια Βόρειας Εύβοιας 50,000.00 € 50,000.00 € Γενικές Συνελεύσεις εως και 2021 458,600.20 458,600.20
Ζάρρα Ελλάς,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Β.Εύβοιας 124,000.00 € 124,000.00 € ΙΕ΄Γεν.Συνέλευση 18,272.28 25,858.45 44,130.73
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος,Τουρισμός Β.Εύβοιας 30,000.00 € 30,000.00 € Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις 347,199.39 54,089.98 401,289.37
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 20,000.00 € 20,000.00 € Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις 200,833.31 200,833.31
Κτήμα Γεροβασίλείου, εξόδα 8ης συνάντησης Εταιρικών 20,000.00 € 20,000.00 € 1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών 29,418.53 84.32 29,502.85
Ελ.Βενιζέλος Α.Ε., διαγωνισμός λογότυπου Τριλογίας Αττικής 12,400.00 € 12,400.00 € 2.Εκδόσεις Διαζώματος(Αρχ. Θέατρο Δωδώνης) 79,145.44 1,000.00 80,145.44
Ίδρυμα Ι.Λάτσης,για κάλυψη εξόδων συνεδρίου ISEK Αιδηψός 20,000.00 € 20,000.00 € 3.Μεταφράσεις κειμένων 6,520.00 1,603.07 8,123.07

0.00 € 4.Ψηφιακές εφαρμογές Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης 500.01 500.01
Διάφορα έσοδα 6,278.11 € 0.00 € 6,278.11 € 5.Μελέτη ΟΧΕ Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας 11,000.00 1,400.00 12,400.00
Τόκοι καταθέσεων 0.00 € 6.Μισθοδοσία Θερμοκοιτίδας Διαζώματος 18,842.11 0.00 18,842.11
Επιστροφές διαθεσίμων 25,903.38 € 663.34 € 26,566.72 € 7.Master Plan  Τριλογίας Αττικής 1,440.00 0.00 1,440.00

663.34 € 8.Έξοδα μετακινήσεων, ημερίδων για τη Βόρεια Εύβοια 18,821.57 18,821.57
Σύνολο Εσόδων 4,546,842.95 € 862,858.36 € 5,409,701.31 € 9.Μελέτη τουριστικής ταυτότητας Μάνης 5,000.00 5,000.00
Χρηματικά Διαθέσιμα Υπόλοιπο 420.57 € 10.Υπηρεσίες υποστήριξης Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 8,387.10 8,387.10
Ταμείο στο Διάζωμα 420.57 €      Στερεάς Ελλάδας 0.00
Λογαριασμοί Καταθέσεων 0.00 € 343,461.78 € 11.Χάρτα Υγείας στη Βόρεια Εύβοια 7,440.00 7,440.00
Τράπεζα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ 12.Συμμετοχή του Διαζώματος στο Growd Funding 9,853.91 9,853.91
ΑLPHA BANK               169,262.22 € 169,262.22 € Λοιπές Εκδηλώσεις 171,282.81 14,768.98 186,051.79
Eurobank Ergasias         11,997.35 € 11,997.35 € Εκδηλώσεις 171,282.81 171,282.81
Εθνική Τράπεζα              5,493.71 € 5,493.71 € Όγδοη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη 14,768.98 14,768.98
Τράπεζα Αττικής           26,748.48 € 26,748.48 € Έβδομη συνάντηση Άνω Διαζώματος 0.00
Τράπεζα Πειραιώς          129,674.17 € 129,674.17 € Διάφορα Έξοδα 7,862.90 645.42 8,508.32
PAY PAL 285.85 € 285.85 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα 645.42 645.42
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  343,882.35 € Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών 0.00
To μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2021 ανέρχεται στο ποσό των  ευρώ . 511,142.17 € Σύνολο Εξόδων 4,035,700.78 1,030,118.18 5,065,818.96

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/11/2022





Μελέτες Αδιάθετο
Ύψος κατάθεσης Εξοδα Θεάτρων Υπόλοιπο

1 Αρχαίο Θέατρο Σικυώνος 13,000.00 € 12,914.40 85.60
2 Αρχαίο Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού 49,278.76 € 49,133.85 144.91
3 Αρχαίο Θέατρο Δήλου 105,492.28 € 96,745.39 8,746.89
4 Αρχαίο Θέατρο Δελφών 106,004.79 € 104,861.15 1,143.64
5 Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης 22,905.56 € 21,796.88 1,108.68
6 Αρχαίο Θέατρο Αβδήρων 780.00 € 550.00 230.00
7 Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης 101,469.61 € 99,894.23 1,575.38
8 Αρχαίο Θέατρο Καρθαίας Κέας 17,500.00 € 16,824.61 675.39
9 Αρχαίο Θέατρο Χερσονήσου 200.00 € 200.00

10 Αρχαίο Θέατρο Γόρτυνας 1,464.90 € 0.00 1,464.90
11 Αρχαίο Θέατρο Απτέρας 700.00 € 700.00
12 Αρχαίο Θέατρο Βεργίνας 420.00 € 420.00
13 Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας 22,360.00 € 21,156.97 1,203.03
14 Αρχαίο Θέατρο Καλυδώνας 19,580.00 € 19,495.91 84.09
15 Αρχαίο Θέατρο Νέας Πλευρώνας 350.00 € 350.00
16 Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων 400.00 € 400.00
17 Αρχαίο Θέατρο Στράτου 346.00 € 346.00
18 Αρχαίο Θέατρο Αμφιλοχικού Άργους 320.00 € 320.00
19 Ωδείο Ηρώδου του Αττικού 102.00 € 102.00
20 Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου 100.00 € 100.00
21 Ρωμαϊκό Ωδείο Επιδαύρου 2,500.00 € 2,470.32 29.68
22 Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών 8,612.00 € 6,416.00 2,196.00
23 Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων 3,070.00 € 2,460.00 610.00
24 Αρχαίο Θέατρο στο Κουφονήσι / Λεύκης 200.00 € 200.00
25 Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης 885.00 € 885.00
26 Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών 30,557.56 € 26,737.93 3,819.63
27 Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης 1,400.00 € 1,400.00
28 Αρχαίο Θέατρο Θήρας 400.00 € 400.00
29 Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας 198,767.75 € 198,710.62 57.13
30 Αρχαίο Θέατρο Θορικού 715.00 € 715.00
31 Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης 21,890.80 € 21,564.19 326.61
32 Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας 240.00 € 240.00
33 Αρχαίο Θέατρο Τραχωνων 1,370.00 € 1,370.00
34 Ελληνιστικό Θέατρο Αργους 3,293.00 € 2,640.40 652.60
35 Αρχαίο Θέατρο Μήλου 3,000.00 € 2,152.50 847.50
36 Αρχαίο Θέατρο Φερών 3,110.00 € 3,110.00
37 Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας 33,780.00 € 33,751.00 29.00
38 Αρχαίο Θέατρο Νικοπόλης 26,218.60 € 23,608.60 2,610.00
39 Αρχαίο Θέατρο Αμφιαρείου 1,520.10 € 1,520.10
40 Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης 2,160.00 € 1,734.80 425.20
41 Αρχαίο Θέατρο Διονύσου 4,890.61 € 300.00 4,590.61
42 Αρχαίο Θέατρο Λευκάδας 200.00 € 200.00
43 Αρχαίο Θέατρο Αμφίπολης 6,210.00 € 5,842.53 367.47
44 Αρχαίο Θέατρο Ικαρίας Αττικής 5,364.69 € 2,406.67 2,958.02
45 Αρχαίο Θέατρο Πλατιάνας 4,600.00 € 4,600.00
46 Αρχαίο Θέατρο Μιεζας 350.00 € 350.00
47 Αρχαίο Θέατρο Λίνδου 350.00 € 350.00
48 Αρχαίο Θέατρο Καβιρείου 3,690.00 € 3,690.00
49 Αρχαίο Θέατρο Γυθείου 1,320.00 € 1,320.00
50 Αρχαίο Θέατρο Σάμου 400.00 € 400.00
51 Αρχαίο Θέατρο  Ιεράπετρας 100.00 € 100.00
52 Αρχαίο Θέατρο  Λάρισας (Μικρό). 100.00 € 100.00
53 Αρχαίο Θέατρο Σαμοθράκης 5,365.00 € 4,982.00 383.00
54 Μικρό Θέατρο Αμβρακίας 100.00 € 100.00
55 Αρχαίο Θέατρο Λάρισας Α΄ 54,397.10 € 54,357.63 39.47
56 Aρχαίο Θέατρο Δημητριάδος 1,340.00 € 1,109.00 231.00
57 Αρχαίο Θέατρο Ασκληπιείου Επιδαύρου 49,600.00 € 49,200.00 400.00
58 Τελεστήριο Ελευσίνας 188.00 € 188.00
59 Αρχαίο Ωδείο Πάτρας 100.00 € 100.00
60 Αρχαίο Ωδείο Κορίνθου 125.00 € 125.00
61 Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας 1,000.00 € 1,000.00
62 Αρχαίο θέατρο Τανάγρας 150.00 € 150.00
63 Αρχαίο θέατρο Λεωντίου 100.00 € 100.00
64 Αρχαίο θέατρο Άσκρης 50.00 € 50.00

Τόκοι καταθέσεων-φόρος,τραπεζικά έξοδα 5,996.43 € 5,547.54 448.89
Αδιευκρίνιστες καταθέσεις 839.00 € 760.00 79.00

0.00
0.00

ΣΥΝΟΛΟ 953,389.54 € 890,125.12 63,264.42
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΑ

ALPHA BANK 11,562.82 11,562.82
ΤΡΑΠΕΖΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ 17,551.94 17,551.94
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22,701.98 22,701.98
EUROBANK 883.79 883.79
ΤΡΑΠΕΖΑ   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10,563.89 10,563.89

0.00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΗ ΥΕΑΘ 63,264.42 0.00 63,264.42

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ ΤΗΝ  30/11/2022
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το παρόν τεύχος αποτελεί το δεύτερο παραδοτέο του έργου «Εκπόνηση Master Plan της 

Πολιτιστικής Διαδρομής Λαύριο-Αθήνα-Ελευσίνα (Τριλογία της Αττικής)» και αποτελείται 

από τρία τμήματα, «Το Πλαίσιο Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση "Η 

Τριλογία της Αττικής"», «Εκπόνηση Πρότασης Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση της ΟΧΕ 

"Η Τριλογία της Αττικής"»  και «Πρόταση Διακυβέρνησης της ΟΧΕ "Η Τριλογία της Αττικής"».  

 

Η ανάθεση του έργου από το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» εντάσσεται σε μια 

δυναμική πρωτοβουλία που αναπτύσσουν το τελευταίο διάστημα όλοι οι αρμόδιοι φορείς 

και το «ΔΙΑΖΩΜΑ», με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός καινοτόμου 

προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αττική, με τίτλο: «Η Τριλογία 

της Αττικής». Οι αρχαιολογικοί χώροι της Ελευσίνας και της Λαυρεωτικής σε συνδυασμό με 

τα κύρια μνημεία και μουσεία της Αθήνας αποτελούν μια ενότητα που αναδεικνύει τις 

βασικές πτυχές της αρχαίας Αθήνας: η Ελευσίνα με το Τελεστήριο και η Ιερά Οδός 

αναδεικνύουν τη μυθική, θεολογική, μυητική διάσταση, τα μνημεία της Αθήνας την 

πολιτική, δημοκρατική και πολιτιστική διάσταση και το Λαύριο, με τα ορυχεία αργύρου, την 

τεχνολογική και οικονομική διάσταση που χρηματοδότησε τα μεγάλα μνημεία, την πολιτική 

και στρατιωτική ισχύ της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ποιοτική 

αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, στη διάχυση των επισκεπτών και στην μετατροπή 

της Αθήνας από πέρασμα σε προορισμό. Ως βασική παράμετρος αυτής της επιδίωξης 

αναδεικνύεται η αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής και περιβαλλοντικής 

κληρονομιάς, συνεκτικά με την τοπική παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, με στόχο τη 

βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη όλης της Αττικής.  

 

Το παραδοτέο έχει δομηθεί σε τρία  βασικά μέρη: α) το πλαίσιο στρατηγικής για την 

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Η Τριλογία της Αττικής», στο οποίο εξετάζεται η 

ανάπτυξη και ανάδειξη της Ελευσίνας και του Λαυρίου ως συμπληρωματικών πόλων 

πολιτιστικού τουρισμού στην Περιφέρεια Αττικής, β) την εκπόνηση πρότασης σχεδίου 

δράσης για την υλοποίηση της ΟΧΕ «Η Τριλογία της Αττικής»  με τις προτάσεις σχετικά με 

τα Έργα και τις Δράσεις για την ανάπτυξη και βελτίωση των Υποδομών τόσο στο τοπικό 

επίπεδο του κάθε πόλου όσο και στο σύνολο της διαδρομής και γ) την πρόταση 

διακυβέρνησης της ΟΧΕ «Η Τριλογία της Αττικής», στο οποίο ορίζεται το πλαίσιο 

διακυβέρνησης με τη συνεργασία των διαφορετικών εμπλεκόμενων φορέων του δημόσιου 

και του ιδιωτικού τομέα. Ως «διαδρομή» δεν νοείται μια συγκεκριμένη και αυστηρή πορεία 

που θα κληθεί να ακολουθήσει ο επισκέπτης, αλλά ένα ευρύτερο χωρικό πεδίο, όπου 

μπορεί να περιπλανηθεί μέσα ή και γύρω από τους βασικούς πόλους, και να βιώσει 

αυθεντικές εμπειρίες από το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του τόπου. 

 

Ο σχεδιασμός του προγράμματος αποσκοπεί πρωτίστως στην χωρική διάχυση του 

πολιτιστικού τουρισμού καθώς και στην χρονική επιμήκυνση της παραμονής των 

επισκεπτών. Μεταξύ των τριών κεντρικών πόλων της Τριλογίας της Αττικής η παρούσα 

μελέτη επικεντρώνεται στους δυο περιφερειακούς πόλους – το Λαύριο και την Ελευσίνα. Οι 

τρείς πόλοι παρουσιάζουν, όπως ιστορικά έτσι και σήμερα, διαφορετικά χαρακτηριστικά 

και ξεχωριστό χαρακτήρα ο καθένας. Ο πόλος της Ελευσίνας είναι αστικός, με επίκεντρο 
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τον αρχαιολογικό χώρο στο κέντρο της πόλης και τα ιστορικά βιομηχανικά συγκροτήματα. Ο 

πόλος του Λαυρίου είναι χωρικά εκτεταμένος στην ύπαιθρο συνδυάζοντας πληθώρα 

στοιχείων αρχαιολογικού, ιστορικού, γεωλογικού και φυσικού ενδιαφέροντος. Ο Δήμος 

Αθηναίων αναπτύσσει παράλληλα τους σχεδιασμούς για τον μητροπολιτικό πόλο 

πολιτισμού παγκόσμιας ακτινοβολίας. Οι διασυνδέσεις μεταξύ των τριών πόλων 

ολοκληρώνουν το βασικό αντικείμενο του προγράμματος. 

 

Η εταιρεία PLAN E.E. με διευθυντή τον Αρχιτέκτονα-Πολεοδόμο, Δρ. Τόμας Γκρέβε,  

συνεργάστηκε στο πλαίσιο του παρόντος έργου με τον Σύμβουλο Ανάπτυξης Νίκο Σμιτ, που 

αποτελούν την ομάδα μελέτης. Για την εκπόνηση του παραδοτέου πραγματοποιήθηκαν 

επιτόπου επισκέψεις πεδίου καθώς και σειρά συναντήσεων και συνεντεύξεων με 

παράγοντες και προσωπικότητες με ενεργή παρουσία στη διαμόρφωση και στον σχεδιασμό 

του προγράμματος.  

 

Η ομάδα μελέτης θα ήθελε να ευχαριστήσει για τη συμβολή τους, τους/τις συμμετέχοντες,-

ουσες στις δύο τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν με πρόσκληση του Διαζώματος, η 

πρώτη με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Περιφέρεια Αττικής και η 

δεύτερη με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής «Νέα Μητροπολιτική Αττική 

Α.Ε.». Πιο συγκεκριμένα, από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

τους/τις κ.κ.: Λίνα Μενδώνη, Υπουργό Πολιτισμού, Ελένη Δουνδουλάκη, Γενική Γραμματέα 

Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Νικολέττα Διβάρη Βαλάκου, Επίτιμη 

Διευθύντρια Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ, πρόεδρο Οργανισμού Διαχείρισης Πολιτιστικών 

Πόρων, Παναγιώτη Νταή, στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών, μέλος Οργανισμού 

Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), Ιωάννη Μυλωνά, προϊστάμενο Επιτελικής Δομής 

ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού, Λία Μπαλόγλου, συνεργάτης Υπουργού Πολιτισμού και 

Σταυρούλα Μπαρμπουνάκη, συνεργάτη Υπουργού Πολιτισμού. Από την πλευρά της 

Περιφέρειας Αττικής τους/τις κ.κ.: Γιώργο Πατούλη, Περιφερειάρχη Αττική, Θοδωρή 

Κουτσογιαννόπουλο,  Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για θέματα της Διεύθυνσης 

Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, Αθηνά Κολυβά, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, Γιώργο Κορμά, επιστημονικό συνεργάτη Περιφέρειας 

Αττικής, Άγγελος Σπηλιώτη, Προϊστάμενο της Μονάδας Α΄ Προγραμματισμού και 

Αξιολόγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Από την «Νέα 

Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» τους/τις κ.κ.: Πέτρο Μαμαλάκη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ.,  Ιωσήφ 

Πάρσαλη, Διευθύνων Σύμβουλο, Κωνσταντίνο Ζέρβα, Υπεύθυνο Αναπτυξιακού 

Σχεδιασμού, Σταύρο Βουρλούμη, Υπεύθυνο Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Δημήτρη Μπαλή, 

Ειδικό Συνεργάτη. Από την πλευρά των μελετητών τους/τις κ.κ.: Μπέττυ Χατζηνικολάου, 

Νομικό, εμπειρογνώμων σε θέματα Τουρισμού και συντονίστρια όλων των μελετητικών 

ομάδων, Ιωάννα Δρέττα, Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρίας Marketing Greece που 

εκπόνησε τη μελέτη "Στρατηγικός σχεδιασμός marketing για την τουριστική ανάδειξη της 

Πολιτιστικής Διαδρομής Λαύριο - Αθήνα - Ελευσίνα", Χρήστο Χιώτη, Συνιδρυτή και 

Προϊστάμενο Τεχνολογίας στην εταιρία Elegrad, που εκπόνησε τη μελέτη των Ψηφιακών 

Δράσεων, Γιώργο Νέλλα, Έταιρο και Διαχειριστή της εταιρίας Avaris, που εκπόνησε τη 

"Συγκοινωνιακή Μελέτη Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής»",,  Δημήτρη 

Τσάμη, μελετητή, Βάλια Καρακίτσου, αρχαιολόγο, μελετήτρια της «Στάδιον Α.Ε.». Τέλος, 

τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Σταύρο Μπένο και τα στελέχη και εξωτερικούς 
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συνεργάτες του σωματείου κ.κ., Μαρία Σοφικίτου, Ευδόκιμο Φρέγκογλου, Μαρία 

Κουρασάνη, Ελίνα Αγγέλη, Νίκο Στακιά και Ηλία Χάντζο.  

 

Για τη συνεργασία και τις πολύτιμες πληροφορίες που παρείχαν, η ομάδα μελέτης επιθυμεί 

να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τους/τις κ.κ.: Ευθύμιο Μπακογιάννη, Γενικό Γραμματέα 

Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, Δημήτρη Λουκά, Δήμαρχο Λαυρεωτικής, 

Αργύρη Οικονόμου, Δήμαρχο Ελευσίνας, Χρήστο Παππού, Δήμαρχο Φυλής, Δημήτρη  

Λιάσκο, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ελευσίνας, Ελένη Ανδρίκου, Προϊσταμένη της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, Χρήστο Αντωνέλλη, Δασάρχη Λαυρίου, Μαρία 

Αλιφραγκή, πρόεδρο της «Attica Wine and Food Experience», Σωτήρη Βαρελά, επίκουρο 

καθηγητή Στρατηγικής για τον Τουρισμό στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Λένα Βλάχου,  Ειδική 

Σύμβουλο Δημάρχου Λαυρεωτικής για το πρόγραμμα "Τριλογία της Αττικής", Πάνο Γκιόκα, 

ιδρυτή και διευθύνων σύμβουλο της «Mentor», Γαβριήλ Καμπάνη, τέως Αντιπρόεδρο 

Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021, Ανδρέα Καπετάνιο, Επίκουρο 

Καθηγητή Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Άγκαθα Καρανίκα, 

Προϊσταμένη υπηρεσίας Εταιρικής Επικοινωνίας Τομέα Ελλάδος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, 

Ηρακλή Κατσαρό, Ερευνητή-Ανιχνευτή επιφανειακών και υπόγειων μεταλλευτικών έργων, 

Κατερίνα Κοσκινά, Σύμβουλο Δημάρχου Αθηναίων για τον Πολιτισμό, Ζέτα Κουράφα και 

Τζούλια Κουράφα, υπεύθυνες επικοινωνίας του γραφείου «Somewhere We Know», 

Μιχαήλ Μαρμαρινό, Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Ελευσίνας Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης 2021, Χριστίνα Μερκούρη, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής 

Αττικής, Μαρία Μίχα, πρόεδρο του Σωματείου «Επισκήνιον», Νίκο Μπελαβίλα, Καθηγητή 

Πολεοδομίας ΕΜΠ, Ευγενία Μωραΐτη, επιστημονική υπεύθυνη Γεωπάρκου Λαυρεωτικής, 

Βάνα Ξένου, Καλλιτέχνις, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ, Δημήτρη Παπαγιάνναρο, 

Αντιδήμαρχο Διεθνών Σχέσεων και Τουριστικής Ανάπτυξης Ελευσίνας, Δημοσθένη 

Σβολόπουλο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, Σόνια Schubert, 

τέως Προϊσταμένη του τμήματος Μελετών Αστικής Αναζωογόνησης & Αναπλάσεων του 

ΥΠΕΝ, Μιχάλη Φύτρο, Συνεργάτη Κοιτασματολόγο και Επιμελητή στο Εθνικό Γεωλογικό 

Μουσείο της ΕΑΓΜΕ, Ασημάκη Χαδουμέλη, Διευθυντή του Τεχνολογικού Πολιτιστικού 

Πάρκου Λαυρίου. 

 

Στόχος είναι το παρόν παραδοτέο να αποτελέσει ένα ζωντανό κείμενο που θα μπορεί να 

συνεχίσει να εμπλουτίζεται με πρόσθετα και επικαιροποιημένα στοιχεία, ώστε να 

αποτελέσει μια βάση δεδομένων που θα τροφοδοτεί τις διαδικασίες σχεδιασμού και 

υλοποίησης της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της Αττικής. 

 

Το περιεχόμενο του παρόντος παραδοτέου μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο υλικό για να 

τεθεί προς δημόσια διαβούλευση από τη Νέα Μητροπολιτική Αττική, καθώς και να 

αποτελέσει βάση για τον λεπτομερή σχεδιασμό δράσεων σε συνεργασία με την Περιφέρεια 

Αττικής και τους Δήμους Αθηναίων, Λαυρεωτικής και Ελευσίνας. 
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2.4. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ «Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ 
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
 

2.4.1. Η Οικοδόμηση της Στρατηγικής 

 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η ανάπτυξη και ανάδειξη της Ελευσίνας και του Λαυρίου ως 

συμπληρωματικών πόλων πολιτιστικού τουρισμού στην Περιφέρεια Αττικής.  

 

Η σύλληψη της ιδέας για την Πολιτιστική Διαδρομή της Τριλογίας της Αττικής ανήκει στο 

σωματείο Διάζωμα. Η ιδέα πηγάζει από την ενότητα της λειτουργίας των δήμων της 

αρχαίας Αθήνας, η οποία μεταφέρεται στο σήμερα με τη δημιουργία μιας διαδρομής η 

οποία ενώνει όλη την Αττική.  

 

Εξαιρετικής σπουδαιότητας πολιτιστική διαδρομή  

Το συναρπαστικό αφήγημα της διαδρομής αποτελεί την καρδιά του εγχειρήματος και το 

σημείο αφετηρίας για τον σχεδιασμό της διαδρομής: 

««Η Τριλογία της Αθήνας» συνενώνει αφηγηματικά σε έναν προορισμό τρεις χώρους που 

ανήκουν στην πόλη-κράτος των Αθηνών και συγχρόνως δηλώνουν τρεις βασικές 

συνιστώσες της ζωής των Αθηναίων της κλασικής αρχαιότητας: το άστυ, που είναι το κέντρο 

της πολιτικής, διοικητικής, εμπορικής και πολιτιστικής ζωής των Αθηναίων και δύο 

περιφερειακούς δήμους, τον Θορικό, το σημερινό Λαύριο, και την Ελευσίνα. 

Η οικονομία και η τεχνολογία, η δημοκρατία, η πολιτική και ο πολιτισμός, η θρησκεία και η 

μύηση είναι οι βασικές όψεις της «Τριλογίας της Αθήνας». Επιπλέον, αυτή η αφήγηση 

δείχνει καθαρά ότι η Αθήνα της κλασικής αρχαιότητας δεν είναι μόνον το άστυ, αλλά όλοι 

οι δήμοι της Αττικής, που ανάλογα με τον πληθυσμό τους εκπροσωπούνται δημοκρατικά 

στους θεσμούς της πόλης. Αυτός ο αφηγηματικός ιστός αναδεικνύει ως κεντρικό στοιχείο 

τους ανθρώπους, τις συνιστώσες της ζωής τους, τις ιδέες, τις κοινωνικές πρακτικές, τις 

πολιτικές σχέσεις, την πίστη και τη σχέση τους με το θείο, την πολιτιστική ζωή, την 

οικονομική και στρατιωτική τους δύναμη, την επιθυμία της εξουσίας και της κυριαρχίας.»1 

Το στοίχημα για την επιτυχία του σχεδιασμού και της υλοποίησης της διαδρομής είναι η 

ανάδειξη της ιστορικής ενότητας και η μεταφορά και εδραίωσή της στο σήμερα με την 

διασύνδεση των σημείων ενδιαφέροντος στους τρεις πόλους. 

 

Άμεση συσχέτιση με την Ακρόπολη  

Εξαιρετικής σημασίας για την συγκρότηση και επιτυχία της διαδρομής είναι επίσης ο 

άμεσος συσχετισμός με την Ακρόπολη. Η Ακρόπολη αποτελεί σύμβολο όχι μόνο της Αθήνας 

αλλά και της Ελλάδας καθώς και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.  Αυτός ο ιδιαίτερος 

συμβολικός ρόλος της Ακρόπολης αποτελεί το σημείο εκκίνησης για την προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος. Αρχικά μέσα από το αφήγημα, και στην συνέχεια από την διαμόρφωση της 

                                                           
1
 https://diazoma.gr/site-assets/Λαύριο-Η-τριλογία-της-Αθήνας-Χρήστος-Λάζος-1.pdf 
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διαδρομής, θα στραφεί το ενδιαφέρον πέρα από το κέντρο της Αθήνας και θα διαχυθεί 

προς την Ελευσίνα και το Λαύριο. 

H κεντρικότητα της θέσης της στο μητροπολιτικό συγκρότημα και η σχέση με την Ακρόπολη 

των Αθηνών δίνουν στην Πολιτιστική διαδρομή της Τριλογίας της Αττικής ξεχωριστή 

σημασία, αποτελώντας ταυτόχρονα εξαιρετική πρόκληση και ευκαιρία. Η Πολιτιστική 

Διαδρομή απευθύνεται σε πολύ σημαντικές δυνητικές πηγές επισκεπτών: 

 στους κατοίκους όλης της Μητροπολιτικής Περιοχής της Αττικής 

 σε όλους τους επισκέπτες της Αθήνας. 

 

Ο σχεδιασμός της διαδρομής λαμβάνει υπόψη την εγγύτητα των σύγχρονων 

μητροπολιτικών συγκοινωνιακών υποδομών  όπως των διεθνή αερολιμένα, την Αττική Οδό, 

τον προαστιακό σιδηρόδρομο και τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ελευσίνας.  

 

Στο επίκεντρο: Λαύριο και Ελευσίνα 

Στο επίκεντρο της προσπάθειας συγκρότησης της Πολιτιστικής Διαδρομής της Τριλογίας της 

Αττικής βρίσκεται η ανάδειξη και ανάπτυξη των δυο περιφερειακών πόλων. Στα πλαίσια της 

παρούσας στρατηγικής αξιοποιείται ο πόλος της Αθήνας, με την παγκόσμια αίγλη, 

αποκλειστικά για την προβολή των  περιφερειακών  πόλων και τη διάχυση επισκεπτών σε 

αυτούς.  

Η τοπική πολιτιστική διαδρομή του κέντρου της Αθήνας αναπτύσσεται ήδη στα πλαίσια της 

υλοποίησης του Μεγάλου Περίπατου της Αθήνας, που αποτελεί προσπάθεια επέκτασης 

του υφιστάμενου αρχαιολογικού περιπάτου σε όλο το ιστορικό κέντρο, με πρώτες 

παρεμβάσεις στις Πλατείες Ομόνοιας και Συντάγματος, τη Λεωφόρο Πανεπιστημίου και τη 

Λεωφόρο Όλγας. 

Η ανισομέρεια των δυο περιφερειακών πόλων έναντι της Αθήνας αποτελεί την κεντρική  

πρόκληση για την σχεδιαζόμενη στρατηγική. Ταυτόχρονα όμως, η σπουδαιότητα της 

Αθήνας είναι και ο βασικός μοχλός λειτουργίας της διαδρομής και η ευκαιρία για ανάπτυξη 

συμπληρωματικών ρόλων μεταξύ των πόλων.  

Ενώ οι περιφερειακοί πόλοι του Λαυρίου και της Ελευσίνας είναι άγνωστοι ως προορισμοί 

στην μεγάλη πλειοψηφία, τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της Αττικής, 

δημιουργούν ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις στους λίγους επισκέπτες. Η γοητεία που 

εκπέμπουν και οι δυο πόλοι σήμερα αποτελεί ισχυρό σημείο εκκίνησης για την οικοδόμηση 

της στρατηγικής.  

Η διαδικασία ανάδειξης και ανάπτυξης της Ελευσίνας και του Λαυρίου προβλέπεται να 

είναι συνεχής, έχοντας την δυνατότητα της άμεσης έναρξης με την ανάδειξη των 

υφιστάμενων ελκυστικών πόρων και ισχυρών σημείων ενδιαφέροντος.  
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Οι Στόχοι της Στρατηγικής 

O σχεδιασμός της διαδρομής εναρμονίζεται πλήρως με τους εθνικούς και περιφερειακούς 

στόχους. Κεντρικός στόχος είναι ολόκληρη η Αττική – και όχι μόνο το κέντρο της Αθήνας – 

να εξελιχθεί σε έναν συνολικό προορισμό πολιτιστικού τουρισμού.  

Με αυτό συνδυάζεται ο στόχος της χωρικής διάχυσης της τουριστικής κίνησης σε 

περιφερειακές περιοχές με υποτονική, μέχρι σήμερα, κίνηση. Το Λαύριο, και ιδιαίτερα η 

Ελευσίνα, εντάσσονται απόλυτα στην στοχοθέτηση αυτή με εξαιρετικά περιθώρια 

ανάπτυξης και βελτίωσης.  

Παράλληλα, στη χωρική διάχυση υπάρχει και ο στόχος της επιμήκυνσης της χρονικής 

διάρκειας παραμονής επισκεπτών. Ο εμπλουτισμός των προσφερόμενων σημείων 

ενδιαφέροντος με τη χωρική διάχυση των επισκεπτών υποστηρίζει αποτελεσματικά την 

χρονική επιμήκυνση της επίσκεψης. 

Αναφορικά με τους κατοίκους της Αττικής, τίθεται ο στόχος της ανάπτυξης και του 

εμπλουτισμού των προορισμών ημερήσιας αναψυχής. Σχετικά με τον στόχο αυτό το Λαύριο 

και η Ελευσίνα παρουσιάζουν επίσης ιδιαίτερες δυνατότητες ανάπτυξης. 

 

Τα χαρακτηριστικά της Διαδρομής  

Η δημιουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής της Τριλογίας της Αττικής αποσκοπεί στη 

δημιουργία ενός επώνυμου τουριστικού προϊόντος, με ευρεία αναγνωσιμότητα.  

Στη φάση της οικοδόμησης και ανάπτυξης της διαδρομής θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους 

πόλους του Λαυρίου και της Ελευσίνας. Ο πόλος της Αθήνας είναι παραδοσιακά ένας 

ιδιαίτερα αναπτυγμένος πόλος πολιτιστικού τουρισμού και αναλαμβάνει τον ρόλο του 

τροφοδότη της διαδρομής. Παράλληλα η Αθήνα αναπτύσσει την τοπική της διαδρομή στα 

πλαίσια του εγχειρήματος του «Μεγάλου Περιπάτου». 

Στο επίκεντρο της αρχικής συγκρότησης της διαδρομής βρίσκεται  η διαμόρφωση τοπικών 

πολιτιστικών διαδρομών στην Ελευσίνα και το Λαύριο. Οι τοπικές διαδρομές παρουσιάζουν 

μια αυτονομία και εντάσσονται ως ενότητες στην συνολική διαδρομή.  

Οι τοπικές διαδρομές εκφράζουν όμως και μια ενιαία προσέγγιση με την ανάδειξη της 

τοπικής φυσιογνωμίας σε συνδυασμό του αρχαίου πολιτισμού με τη βιομηχανική 

κληρονομιά. Ο ενιαίος αυτός χαρακτήρας  αποτελεί συστατικό στοιχείο της διαδρομής.  

Βασική επιδίωξη της διαδρομής είναι το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα, 

πρωτίστως για τους τοπικούς πόλους του Λαυρίου και της Ελευσίνας. Ωστόσο, καθώς η 

ενδυνάμωση του πολιτιστικού τουρισμού αφορά όλη την περιφέρεια, θα αποφέρει θετικές 

επιπτώσεις και στις υφιστάμενες επιχειρήσεις που είναι συγκεντρωμένες στο κέντρο της 

Αθήνας.  

Ο σχεδιασμός της διαδρομής περιλαμβάνει και την προετοιμασία για μια Ολοκληρωμένη 

Χωρική Επένδυση ΟΧΕ ως εργαλείο χρηματοδότησης και προγραμματισμού  για την 

υλοποίηση της στρατηγικής 
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Τρεις πόλοι με διαφορετικό χαρακτήρα 

Οι τρεις πόλοι της διαδρομής έχουν ο κάθε ένας έναν πολύ διαφορετικό, ξεχωριστό και 

διακριτό χαρακτήρα. 

 

Χάρτης 1 

 
 

Αθήνα – Μεγάλη μητροπολιτική  πολιτιστική διαδρομή  

Στην Αθήνα εξελίσσεται μακροχρόνια η δημιουργία μιας μεγάλης μητροπολιτικής 

πολιτιστικής διαδρομής. 

Στο κέντρο της Αθήνας, γύρω από την Ακρόπολη, έχει διαμορφωθεί ένα μεγάλο αστικό 

αρχαιολογικό πάρκο, αποτελούμενο από ξεχωριστούς αρχαιολογικούς χώρους οι οποίοι 

όμως βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση μεταξύ τους και ενώνονται από τον πεζόδρομο της 

Διονυσίου Αρεοπαγίτου – Αποστόλου Παύλου.  

Με τον σχεδιασμό και την επικείμενη υλοποίηση του «Μεγάλου Περίπατου» προωθείται η 

συνολική αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας ενώνοντας το αρχαιολογικό 

πάρκο με το κλασικιστικό ιστορικό κέντρο και την μεταπολεμική μοντέρνα πόλη. 
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Εικόνα 1: Η Ακρόπολη 

 

Ελευσίνα – Πυκνή αστική πολιτιστική διαδρομή    

Η Ελευσίνα προσφέρεται για την ανάπτυξη μιας πυκνής αστικής πολιτιστικής διαδρομής 

στο κέντρο της πόλης. 

Η Ελευσίνα χαρακτηρίζεται από τον σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, μαζί με το αρχαιολογικό 

μουσείο, στην καρδιά της πόλης και την άμεση οπτική επαφή με κεντρικούς κοινόχρηστους 

χώρους. 

Σε πολύ κοντινή απόσταση περιπάτου από τον αρχαιολογικό χώρο βρίσκονται κελύφη πολύ 

σημαντικών βιομηχανικών συγκροτημάτων. Η σπουδαία αυτή αρχιτεκτονική κληρονομιά 

παραμένει ως επί το πλείστον χωρίς χρήση, αλλά παρουσιάζει ήδη και έτσι σημαντικό 

ενδιαφέρον.  

Η σπουδαιότητα του κέντρου της Ελευσίνας συμπληρώνεται από την απόληξη της  Ιεράς 

Οδού στην κεντρική πλατεία και τον αρχαιολογικό χώρο.  

Οι μέχρι τώρα αναξιοποίητοι πόροι της παραλιακή ζώνης και των παλιών λατομείων ως 

χώροι αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων αναζητούν την σταδιακή υλοποίηση 

παρεμβάσεων ανάπλασης στα πλαίσια μιας μακροχρόνιας στρατηγικής νέου 

προσανατολισμού της πόλης.  
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Εικόνα 2: Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας 

 

Λαύριο - Σύνθετη πολιτιστική – φυσική διαδρομή  

Στην Λαυρεωτική μπορεί να αναπτυχθεί μια σύνθετη διαδρομή πολιτισμού και φύσης, η 

οποία εκτείνεται στον εξωαστικό χώρο, αλλά έχει και ένα πολύ σημαντικό αστικό σκέλος.  

Τη ραχοκοκαλιά της αποτελούν οι τρεις  βασικοί, και διάσπαρτοι στην περιοχή, 

αρχαιολογικοί χώροι του Σουνίου, της Σούριζας και του Θορικού, συμπληρωμένοι από το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου. 

Ο δεύτερος πυρήνας είναι οι εκτεταμένες εγκαταστάσεις της μεταλλευτικής και εξορυκτικής 

δραστηριότητας, αρχαίας και σύγχρονης, με ξεχωριστό ρόλο του Τεχνολογικό Πολιτιστικό 

Πάρκο Λαυρίου. 

Αναφορικά με τη φύση, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ξεχωριστή γεωλογία της 

περιοχής με πολύ σημαντικούς γεώτοπους και την προσπάθεια οργάνωσης του Γεωπάρκου 

της Λαυρεωτικής. Ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου προσφέρει το προστατευμένο φυσικό 

περιβάλλον, συμπληρωμένο από την ακτογραμμή με τις πολλές παραλίες κολύμβησης. 



11 
 

 
Εικόνα 3: Αρχαιολογικός χώρος Σούριζας στο Λαύριο 

 

Βασικές φάσεις υλοποίησης 

 

1ο βήμα: Ανάδειξη 

Προϋπόθεση της λειτουργίας της διαδρομής είναι αρχικά η αναγνώριση της οντότητας της 

Ελευσίνας και του Λαυρίου στην  πολιτιστική τους διάσταση, με την προοπτική  να 

αποτελέσουν δυνητικούς πόλους της διαδρομής. 

Εκκίνηση της στρατηγικής είναι η κατανόηση και διάδοση του ρόλου της αρχαίας Ελευσίνας 

και του αρχαίου Λαυρίου, καθώς και η ανάδειξη των σημαντικών αρχαιολογικών χώρων, 

που βρίσκονται ενταγμένοι στο γοητευτικό και ελκυστικό περιβάλλον τους.  

Κεντρικό ρόλο παίζει αρχικά η ανάπτυξη και διάδοση του αφηγήματος, το Story Telling. To 

Διάζωμα έχει από νωρίς δημιουργήσει ένα μικρό spot. Το συναρπαστικό αφήγημα 

παραμένει όμως έως και σήμερα εντελώς άγνωστο στο ευρύτερο κοινό. Θα απαιτηθεί 

ειδικό βάρος στην ανάπτυξη του αφηγήματος με διάφορες μορφές και με κατάλληλες 

προσεγγίσεις για όλα τα ειδικά κοινά. 

Η σπουδαιότητα των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων παραμένει επίσης άγνωστη στο 

ευρύτερο κοινό. Τόσο οι Δήμοι Λαυρεωτικής και Ελευσίνας, όσο η Περιφέρεια και ο ΕΟΤ, 

αλλά και το Υπουργείο Πολιτισμού, μπορούν με απλά μέσα να συμβάλλουν στην προβολή 

των χώρων αυτών. 

Μια αντίστοιχη προβολή αξίζουν από την αρχή και τα σπουδαία βιομηχανικά 

συγκροτήματα και τα διατηρητέα κτίρια, μεμονωμένα ή σε σύνολα, τα οποία 

χαρακτηρίζουν τόσο το Λαύριο όσο και την Ελευσίνα. Η αρχιτεκτονική κληρονομιά μπορεί 

να προσελκύσει άμεσα ένα ευρύτερο κοινό για ποικίλους αστικούς περιπάτους και στις δυο 

πόλεις. 
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Οι περίπατοι αυτοί μπορούν  να συνδυαστούν ιδανικά με την ήδη αρκετά ανεπτυγμένη και 

ποικιλόμορφη εστίαση στα κέντρα των δυο πόλεων. Οι επαγγελματίες της εστίασης έχουν 

την ευκαιρία να προβάλλουν άμεσα τις υπηρεσίες τους συμβάλλοντας ουσιαστικά στην 

οικοδόμηση των πόλων της διαδρομής. 

Η Ελευσίνα έχει την ευκαιρία να προβάλει και να αναδείξει την ειδική σημασία της τέχνης 

στην πόλη, με τα Αισχύλεια αλλά κυρίως με την πληθώρα εκδηλώσεων της Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023. Το Λαύριο, από την άλλη, έχει μια δική του τριλογία της 

φύσης που αξίζει άμεση προβολή, την ξεχωριστή γεωλογία της περιοχής με την 

προσπάθεια οργάνωσης του γεωπάρκου, το δάσος με τον Εθνικό Δρυμό και τη θάλασσα με 

τις παραλίες και το ναυταθλητισμό. 

 

2ο βήμα: Συγκρότηση και ανάπτυξη 

Ακολουθώντας την αρχική ανάδειξη της διαδρομής, μέσα από το αφήγημά της και τους 

υφιστάμενους πόρους, απαιτείται η οργανωμένη συγκρότηση της διαδρομής με 

ιεραρχημένα βήματα. 

Στο επίκεντρο των αρχικών ενεργειών θα πρέπει να βρίσκονται οι αρχαιολογικοί χώροι και 

τα  αρχαιολογικά μουσεία και στους δυο πόλους. Η βασική στόχευση θα αφορά την 

λειτουργία και την πρόσβαση των σημαντικών αυτών χώρων. Εδώ συγκαταλέγεται η 

επαναλειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ελευσίνας, η λειτουργία με βασικές 

υποδομές του Αρχαιολογικών Χώρων του Θορικού και της Σούριζας και η έναρξη 

λειτουργίας του Μουσείου Μεταλλείας-Μεταλλουργίας Λαυρίου στο ΤΠΠΛ. 

H συγκρότηση των τοπικών πολιτιστικών διαδρομών αποτελεί την πιο ουσιαστική 

παρέμβαση στον φυσικό χώρο και περιλαμβάνει μ.α. σημάνσεις, διαμορφώσεις 

κοινόχρηστων χώρων καθώς και διαμορφώσεις προσβάσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι 

κρίσιμης σημασίας για την διαμόρφωση της λειτουργίας της διαδρομής και της 

διασύνδεσης των σημείων ενδιαφέροντος. 

Παράλληλα με την διαμόρφωση της διαδρομής στον φυσικό χώρο είναι ιδιαίτερης 

σημασίας η υποστήριξη των επισκεπτών με την βοήθεια ξεναγήσεων, καθώς και 

τρισδιάστατων αναπαραστάσεων επαυξημένης πραγματικότητας. Τέλος, και η παραγωγή 

πληροφοριακού υλικού, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για όλες τις συνιστώσες της 

διαδρομής θα συμβάλλει πολύ ουσιαστικά στη διευκόλυνση χρήσης και τελικά καθιέρωσης 

της διαδρομής. Στα πλαίσια αυτά, η γενικότερη ανάδειξη της βιομηχανικής ιστορίας – 

αρχαίας και σύγχρονης - θα κάλυπτε ένα κενό στην γενική γνώση των επισκεπτών. 

 

Βασικές κατηγορίες ενεργειών 

Για την σταδιακή συγκρότηση, ανάπτυξη και λειτουργία των τοπικών διαδρομών στο 

Λαύριο και την Ελευσίνα απαιτούνται μια σειρά ενεργειών. Στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα 

η κατηγορία έργων και ενεργειών που αφορά στους αρχαιολογικούς χώρους και στα 

μουσεία και εκτελούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. 
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Διαμόρφωση τοπικής πολιτιστικής διαδρομής Ελευσίνας  

Η συνεχιζόμενη αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου και η επαναλειτουργία του 

μουσείου της Ελευσίνας είναι απαραίτητες ενέργειες για τη λειτουργία της τοπικής 

διαδρομής. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα έργα ανάδειξης της Ιεράς Οδού και 

κατάληξής της στον αρχαιολογικό χώρο. Η ανάδειξη της Ιεράς Οδού στο κέντρο της πόλης 

είναι κρίσιμη τόσο για την τοπική διαδρομή όσο και για την διασύνδεση με την Αθήνα.  

Πρωταρχικής σημασίας για τον επισκέπτη της Ελευσίνας, αλλά και για τους κατοίκους, είναι 

η ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός συστήματος σήμανσης των σημείων ενδιαφέροντος στον 

αστικό χώρο. 

Η σήμανση των βιομηχανικών συγκροτημάτων, η δυνατότητα πρόσβασης και κυρίως η 

διασυνδέσεις τους με τον αρχαιολογικό χώρο είναι καίριας σημασίας για τον αστικό 

πολιτιστικό περίπατο. 

Έργα αξιόλογης εμβέλειας για τον αστικό ιστό, τα οποία θα έχουν και πολλαπλές 

επιπτώσεις, θα είναι οι αναπλάσεις των κοινόχρηστων χώρων που συνδέουν τον 

αρχαιολογικό χώρο με τα ιστορικά βιομηχανικά συγκροτήματα. Όπως στο παρελθόν η 

πεζοδρόμηση της οδού Νικολαΐδου, έτσι και αυτές οι παρεμβάσεις θα συμβάλλουν στην 

αναβάθμιση του ευρύτερου κέντρου της πόλης και θα προσελκύσουν την εγκατάσταση 

νέων χρήσεων πολιτισμού και εστίασης. 

Η ανάπλαση και ανάδειξη του παραλιακού μετώπου με τη διαμόρφωση ποδηλατόδρομου 

και πεζοδρόμων αποτελεί μια ευρύτερη παρέμβαση τμηματικής υλοποίησης, πολύ 

σημαντικής όμως για τον νέο προσανατολισμό της πόλης ως πόλου πολιτισμού και 

αναψυχής.   

Μεγάλη ευκαιρία για την τοπική πολιτιστική διαδρομή της Ελευσίνας, αλλά και για την 

Διαδρομή της Τριλογίας συνολικά, αποτελεί η αξιοποίηση των συνεργειών της Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023. Με την ευκαιρία του θεσμού αυτού θα βρεθεί η Ελευσίνα 

στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού πολιτιστικού ενδιαφέροντος.  

Το βιομηχανικό συγκρότημα Κρόνος βρίσκεται – με την ιδιάζουσα αρχιτεκτονική του μορφή 

– σε πολεοδομικά καίριο σημείο στην παραλία της πόλης. Λόγω της σπουδαιότητας του 

συγκροτήματος έχει ιδιαίτερη σημασία η διερεύνηση της ανάδειξης και αξιοποίησης του. Η 

προοπτική υλοποίησης δεν μπορεί να είναι παρά μέσο/μακροπρόθεσμη αλλά είναι 

επίκαιρη η συζήτηση για τον προσανατολισμό αξιοποίησης. Στα πλαίσια αυτά κρίνεται 

απαραίτητη η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας με έμφαση στην διερεύνησης χρήσης ως 

Βιομηχανικού Μουσείου Ελλάδος.   

 

Διαμόρφωση τοπικής πολιτιστικής διαδρομής Λαυρίου  

Για τη λειτουργία της τοπικής διαδρομής της Λαυρεωτικής είναι απαραίτητα τα 

συνεχιζόμενα έργα εντός των αρχαιολογικών χώρων του Θορικού και της Σούριζας. Σε αυτά 

περιλαμβάνονται και τα έργα εξυπηρέτησης των επισκεπτών.  
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Ιδιαίτερης σημασίας για τη διαδρομή της Λαυρεωτικής είναι η ανάδειξη του ΤΠΠΛ σε 

ισχυρό πόλο επισκεπτών. Πέρα από την ολοκλήρωση και λειτουργία του Μουσείου 

Μεταλλείας-Μεταλλουργίας Λαυρίου περιλαμβάνονται ένα σύστημα σήμανσης, η ανάδειξη 

της  Ιστορικής Μεταλλευτικής Στοάς (ΙΜΣ), η επέκταση του ερευνητικού-εκπαιδευτικού 

ξενώνα, η ανάδειξή του ως χώρο κινηματογραφικών παραγωγών και η μελέτη 

σκοπιμότητας για τη δημιουργία συνεδριακού κέντρου και ξενοδοχειακής μονάδας. 

Για την ενσωμάτωση του ΤΠΠΛ στη λειτουργία της πόλης, είναι άμεσης προτεραιότητας  το 

σύστημα σήμανσης στον αστικό χώρο και μέχρι το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου 

και στη συνέχεια η ανάπλαση της σύνδεσης του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου 

Λαυρίου με το Ιστορικό Κέντρο Λαυρίου και το Λιμάνι για τη διευκόλυνση των πεζών και 

ποδηλατών επισκεπτών.  

Αντίστοιχα για την λειτουργία της τοπικής διαδρομής στον εξωαστικό χώρο απαιτείται 

άμεσα το αντίστοιχο σύστημα σήμανσης, καθώς και η σταδιακή δημιουργία ενός δικτυού 

πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών διασύνδεσης των αρχαιολογικών χώρων με τους 

χώρους της εξορυκτικής, μεταλλευτικής κληρονομιάς. 

Στους αρχαιολογικούς χώρους του Θορικού και της Σούριζας είναι αναγκαία η διαμόρφωση 

χώρων στάθμευσης, τόσο για ΙΧ όσο και για τουριστικά λεωφορεία. Το ίδιο ισχύει και στους 

χώρους δασικής αναψυχής στον εθνικό δρυμό.  

Στον Εθνικό Δρυμό είναι επίσης απαραίτητη η διαμόρφωση υποδομών εξυπηρέτησης 

επισκεπτών, αντίστοιχα με τις υποδομές εντός των αρχαιολογικών χώρων. 

Η χωρική διασπορά των αρχαιολογικών χώρων και άλλων σημείων ενδιαφέροντος σε 

συνδυασμό με την έλλειψη δημόσιων συγκοινωνιών δημιουργεί την ανάγκη ίδρυσης και 

λειτουργίας μιας τοπικής πολιτιστικής λεωφορειακής γραμμής η οποία θα διασύνδεει 

όλους  τους πόλους προσέλκυσης επισκεπτών. 

Και στην Λαυρεωτική αξίζει να γίνει η προσπάθεια αξιοποίησης των συνεργειών με την 

προσπάθεια για την ανάπτυξη του Γεωπάρκου Λαυρεωτικής και την ευρύτερη αναγνώριση 

του.  

 

 

2.4.2. Προοπτικές και Προτάσεις Ανάπτυξης της Πολιτιστικής Διαδρομής ως Θεματικό 

Τουριστικό Προϊόν 

 

Η σύλληψη και ανάπτυξη της Πολιτιστικής Διαδρομής της Τριλογίας της Αττικής 

εκπορεύεται από το σωματείο Διάζωμα. Η προσέγγιση του Διαζώματος αντιλαμβάνεται την 

οικοδόμηση μιας Πολιτιστικής Διαδρομής – και μάλιστα με την σημασία και εμβέλεια της 

Τριλογίας της Αττικής - ως δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεματικού τουριστικού 

προϊόντος.  
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Στο υπό διαμόρφωση εγχείρημα το Διάζωμα συνεισφέρει όχι μόνο την σχετική 

μεθοδολογία, η οποία πλέον έχει εφαρμοστεί σε μεγάλο αριθμό διαδρομών, αλλά και την 

εμπειρία από τον κύκλο ολοκλήρωσης δυο περιφερειακών πολιτιστικών διαδρομών. 

Στην παρούσα περίπτωση το Διάζωμα έχει αναθέσει - παράλληλα με την διαμόρφωση των 

προτάσεων του Master Plan – την εκπόνηση ειδικών στρατηγικών μελετών. 

 

Ολιστική Προσέγγιση Σχεδιασμού  

 

Το κεντρικό χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας του σωματείου Διάζωμα είναι η ολιστική 

προσέγγιση του σχεδιασμού. Η ολιστική προσέγγιση περιλαμβάνει όλες τις βασικές 

ενότητες για την ανάπτυξη και βιώσιμη λειτουργία μιας Πολιτιστικής Διαδρομής. 

Οι 4 ενότητες βάσει των οποίων οργανώνεται ο σχεδιασμός είναι οι Υποδομές, το 

Μάρκετινγκ και οι Ψηφιακές Εφαρμογές, η Επιχειρηματικότητα και η Διακυβέρνηση. 

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση τα τέσσερα βήματα-ενότητες που απαιτούνται για την 

υλοποίηση μιας Πολιτιστικής Διαδρομής, περιλαμβάνουν εργασίες και δράσεις: 

α) σε έργα υποδομής (αρχαιολογικές υποδομές που αφορούν τις εργασίες αποκατάστασης 

των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και υποδομές λειτουργικότητας που αφορούν 

στην προσβασιμότητα και βελτίωση της εμπειρίας της επίσκεψης στους χώρους), 

β) σε ενέργειες προώθησης (μάρκετινγκ) και ψηφιακές εφαρμογές που απαιτούνται για την 

εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής ενεργητικού μάρκετινγκ για την προβολή και 

προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος, δηλαδή της Πολιτιστικής Διαδρομής. 

γ) στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσα από τη σύνδεση της Διαδρομής με την 

τοπική οικονομία. Ένα πρώτο βήμα είναι η δημιουργία «συστάδας (cluster) επιχειρήσεων» 

στη βάση ενός κοινά αποδεκτού Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας για την υποστήριξη και 

προώθηση της Διαδρομής. 

δ) στη διακυβέρνηση, που επιτυγχάνεται μέσα από τη λειτουργία φορέα για τη διαχείριση 

του όλου εγχειρήματος. Πρόκειται για την ισοδύναμη εφαρμογή της συλλογικής δομής 

διαχείρισης, που είναι γνωστή ως Destination Marketing and Management Organization – 

DMMO. Ο φορέας λειτουργίας έχει ως καθήκοντα την εποπτεία για την καλή λειτουργία και 

συντήρηση των υποδομών, το συντονισμό της συνεργασίας με την επιχειρηματική 

κοινότητα και την τοπική κοινωνία και τη φροντίδα για το συνεχές μάρκετινγκ της 

διαδρομής. 
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«Η δεύτερη φάση αφορά την οικοδόμηση κάθε προγράμματος και συμπίπτει με 4 διακριτά 

βήματα με σκοπό: 

α) την εξασφάλιση των υποδομών (λειτουργικών και αρχαιολογικών), 

β) την υλοποίηση του marketing και των ψηφιακών δράσεων του προγράμματος, 

γ) τη συμμετοχή της επιχειρηματικότητας, μέσα από τη σύνδεση της Διαδρομής με την 

τοπική οικονομία, με πρώτο βήμα τη δημιουργία «συστάδας (cluster) επιχειρήσεων» στη 

βάση ενός κοινά αποδεκτού Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας για την υποστήριξη και 

προώθηση της κάθε Διαδρομής και τέλος, 

δ) τη διακυβέρνηση του προγράμματος, που επιτυγχάνεται μέσα από τη λειτουργία φορέα 

για τη διαχείριση του όλου εγχειρήματος. Πρόκειται για την ισοδύναμη εφαρμογή της 

συλλογικής δομής διαχείρισης, που είναι γνωστή ως Destination Marketing and 

Management Organization – DMO.»2 

Η παρούσα μελέτη αλληλοτροφοδοτείται με 4 ακόμα ειδικές στρατηγικές μελέτες που, η 

κάθε μία αντίστοιχα, αφορούν στο Μάρκετινγκ, τα Συγκοινωνιακά έργα, τα Ψηφιακά Μέσα 

και την ωρίμανση των έργων ΟΧΕ. Τη μελέτη σχετικά με το Μάρκετινγκ με τίτλο 

"Στρατηγικός σχεδιασμός marketing για την τουριστική ανάδειξη της Πολιτιστικής 

Διαδρομής Λαύριο - Αθήνα - Ελευσίνα" έχει εκπονήσει η εταιρία "Marketing Greece" 

ύστερα από ανάθεση του Διαζώματος. Η συγκοινωνιακή μελέτη με τίτλο "Συγκοινωνιακή 

Μελέτη Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής»" έχει εκπονηθεί από την εταιρία 

"Avaris" ύστερα από ανάθεση του Διαζώματος. Η μελέτη για τις Ψηφιακές Εφαρμογές με 

τίτλο "Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του Πολιτισμού" που εκπονείται από την εταιρία 

"Χρ. Χιώτης", ύστερα από ανάθεση του Διαζώματος, βρίσκεται ακόμα σε στάδιο 

επεξεργασίας. 3 Τέλος, το έργο σχετικά με την ωρίμανση των έργων ΟΧΕ με τίτλο «Παροχή  

τεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του  προγράμματος  "Τριλογία της Aττικής"» ανατέθηκε 

στην εταιρία "ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο.Ε" με σκοπό να 

διαμορφωθεί  ένα ώριμο έργο για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του «εργαλείου» της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης.4 

Το Διάζωμα έχει ήδη προηγούμενη εμπειρία από την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και 

εφαρμογή δύο πολιτιστικών διαδρομών στην Ελλάδα, η οποία είναι σκόπιμο να 

αξιοποιηθεί και στην πολιτιστική διαδρομή της «Τριλογίας της Αττικής», καθώς 

εντοπίζονται κοινά στοιχεία τόσο στο αντικείμενο ενδιαφέροντος των διαδρομών, όσο και 

                                                           
2
 https://diazoma.gr/ 

 
3
 https://diazoma.gr/routes-

history/%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-
%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82/tilediaskepsi-gia-to-programma-trilogia-tis-
attikis-me-antikeimeno-tin-enimerosi-tou-anaptixiakou-organismou-nea-mitropolitiki-attiki-ae/ 
 
4
 https://diazoma.gr/deltia-typou/anathesi-simvasis-gia-paroxi-texnikon-ipiresion-sto-plaisio-

programmatos-trilogia-tis-attikis/ 
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στη μεθοδολογία που ακολουθείται για την ανάπτυξη αυτών. Στη συνέχεια περιγράφονται 

εν συντομία οι δύο ολοκληρωμένες πολιτιστικές διαδρομές: 

Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου 

Το πρόγραμμα «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα 

της Ηπείρου» έχει σχεδιασθεί και είναι σε λειτουργία με 

πρωταγωνιστικό ρόλο της Περιφέρειας Ηπείρου και του 

Υπουργείου Πολιτισμού, μετά από πρόταση του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». Αποτελεί ένα εξειδικευμένο και επώνυμο ολιστικό προϊόν πολιτιστικού 

τουρισμού, το οποίο διαμορφώνεται στη βάση ενός συγκεκριμένου συνεκτικού στοιχείου, 

που είναι τα πέντε αρχαία θέατρα της Ηπείρου. Κεντρικοί πόλοι της Πολιτιστικής Διαδρομής 

είναι τα πέντε αρχαία θέατρα της Ηπείρου, καθώς και οι αρχαιολογικοί χώροι που τα 

περιβάλλουν: Αρχαιολογικός χώρος και Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, Αρχαιολογικός Χώρος και 

Αρχαίο Θέατρο και Βουλευτήριο ή Μικρό Θέατρο Κασσώπης, Αρχαιολογικός Χώρος και 

Αρχαίο Θέατρο και Ωδείο Νικόπολης, Αρχαιολογικός Χώρος και Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων και 

Αρχαίο Θέατρο Αμβρακίας. Η διαδρομή εκτείνεται σε 344 χιλιόμετρα. Το έργο αυτό 

αποτελεί μάλιστα και το πρώτο έργο της χώρας που εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. (2014-2020). 

 

Διαδρομή των μνημείων φύσης και πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας (ΟΙΔΙΠΟΥΣ) 

Το πρόγραμμα «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς 

Ελλάδας – ΟΙΔΙΠΟΥΣ»  σχεδιάζεται από την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας, μετά από πρόταση του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ». Αποτελεί ένα επώνυμο και ολιστικό προϊόν 

πολιτιστικού τουρισμού για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 

το οποίο διαμορφώνεται με βάση τα σημαντικότερα μνημεία 

φύσης και πολιτισμού σε 7 επιλεγμένους πόλους της Περιφέρειας: α) Χαλκίδα – Ερέτρια 

(Εύβοια), β) Δελφοί (Παρνασσός), γ) Καρπενήσι (Ευρυτανία), δ) Θερμοπύλες (Καμένα 

Βούρλα-Λαμία-Κάστρο Λαμίας-Οίτη), ε) Θήβα, στ) Ορχομενός Βοιωτίας και ζ) Σκύρος. Το 

μοντέλο που προτείνεται για τη Διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας δεν μπορεί να ακολουθήσει 

το γραμμικό πρότυπο (π.χ. Εγνατία Οδός), αλλά το πρότυπο του «δικτύου διαδρομών», 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο φυσικός κατακερματισμός που χαρακτηρίζει τη Στερεά 

Ελλάδα. 

 

Υποστήριξη από κεντρικούς φορείς και αξιοποίηση της εμπειρίας και του κύρους τους 

Η Πολιτιστική Διαδρομή της Τριλογίας έχει, ως πρώτη και εμβληματική διαδρομή της 

Αττικής, την δυνατότητα να προσελκύσει το ενδιαφέρον και την υποστήριξη κεντρικών 

φορέων και υποδομών διεθνούς εμβέλειας. Στους φορείς αυτούς συγκαταλέγονται: 

 Υπουργείο Πολιτισμού 

 Υπουργείο Τουρισμού 

 Περιφέρεια Αττικής 

 Δήμος Αθηναίων 

 ΣΕΤΕ 

 Ενώσεις Ξενοδόχων  

 Σύνδεσμοι ξεναγών  
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Ήδη οι φορείς αυτοί  έχουν ενημερωθεί από το Διάζωμα για το εγχείρημα και έχουν 

εκφράσει το ενδιαφέρον και την υποστήριξη τους.  

Στις εμβληματικές υποδομές, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την Τριλογία της Αττικής, και 

μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξή της προσμετρούνται:  

 Μουσείο Ακρόπολης 

 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

 ΕΜΠ - ΤΠΠΛ 

 

Σε σημαντικούς υποστηρικτές της Διαδρομής μπορούν να εξελιχθούν και οι μεγάλοι φορείς 

λειτουργίας συγκοινωνιακών υποδομών που σχετίζονται λειτουργικά με αυτήν 

 Αττική Οδός 

 Αερολιμένας Αθηνών 

 Προαστιακός Σιδηρόδρομος 

 ΟΑΣΑ 

 ΚΤΕΛ Αττικής 

 ΟΛΠ, ΟΛΛ, ΟΛΕ 

 

Οι αναφερόμενοι φορείς διαθέτουν κορυφαίες γνώσεις, εμπειρίες και δυνατότητες, ο 

καθένας στον τομέα του, τις οποίες μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και 

εδραίωση της Διαδρομής. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω κατάλογοι αναφέρουν 

μόνο την επιλογή των πιο κεντρικών φορέων  και μπορούν να αναπτυχθούν με πολλές 

προσθήκες. 

Οι πιθανοί  τρόποι υποστήριξης και συνεισφοράς μπορεί να είναι πολλαπλοί και να 

αφορούν, εντελώς ενδεικτικά, στους εξής τομείς 

 Συμμετοχή και υποστήριξη σχεδιασμού προγράμματος και έργων 

 Συμμετοχή και  υποστήριξη ανάπτυξη και λειτουργία DMO 

 Ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία συστήματος σήμανσης και σημείων 

ενημέρωσης 

 

Μορφές εμπειρίας διαδρομής 

Λόγω της χωροθέτησης της διαδρομής στη μητροπολιτική περιοχή της Αττικής υπάρχει μια 

μεγάλη ποικιλία δυνητικών μορφών εμπειρίας.  

Η χωρική διασπορά των τριών πόλων, καθώς και των σημείων ενδιαφέροντος, δημιουργεί 

πολλαπλές δυνατότητες συνδυασμών. Οι βασικές επιλογές των επισκεπτών είναι 

 Τοπικές διαδρομές σε έναν πόλο 

 Διαδρομές σε συνδυασμό δυο πόλων 

 Συνολική διαδρομή στους τρεις πόλους. 
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Η σύλληψη και ο σχεδιασμός της διαδρομής στοχεύει στην συνολική εμπειρία του 

επισκέπτη. Αυτή η εμπειρία δεν περιορίζεται όμως σε μια ενιαία ακολουθία αλλά μπορεί να 

είναι διάχυτη χρονικά και χωρικά. Μπορεί ακόμα να αποτελεί ένα πρόγραμμα επισκέψεων 

σε βάθος χρόνου. 

Οργανωμένη εκδρομή με τουριστικό λεωφορείο 

Η κλασσική μορφή της ημερήσιας τουριστικής εκδρομής με λεωφορεία θα είναι πιθανώς 

μεταξύ των πρώτων μορφών λειτουργίας της διαδρομής. Αξιοποιώντας το καλό οδικό 

δίκτυο η ομάδα επισκεπτών μπορεί να αξιοποιήσει την ευελιξία της επιλογής των σημείων 

ενδιαφέροντος και της άμεσης και άνετης προσέγγισης τους. Η μορφή αυτή διασφαλίζει και 

την ειδικευμένη ενημέρωση από κατάλληλο ξεναγό. 

 

Σχολική εκδρομή 

Ειδική μορφή εκδρομής με λεωφορείο αποτελεί η σχολική εκδρομή. Εκτιμάται ότι η 

αφήγηση της διαδρομής μπορεί να αναπτυχθεί ιδιαίτερα ελκυστικά για τους μαθητές. Η 

διαδρομή διαθέτει την ελκυστικότητα για να αποτελέσει τμήμα των πολυήμερων εκδρομών 

των σχολείων όλης της χώρας. Για τους μαθητές των σχολείων της Αττικής μπορεί να 

δημιουργηθεί ένα αρθρωτό πρόγραμμα τριών ημερήσιων εκδρομών κατά την διάρκεια μιας 

χρονιάς. 

 

Μεμονωμένη επίσκεψη 

Μεμονωμένοι επισκέπτες ή και μικρές ομάδες έχουν την δυνατότητα της ελεύθερης 

επιλογής των σημείων ενδιαφέροντος και των τρόπο συνδυασμό τους. Μπορούν να 

συνδυάσουν επίσης ελεύθερα τα μέσα μετακίνησης και να καθορίσουν την διάρκεια της 

διαδρομής. 

 

Κάτοικοι Αττικής 

Ιδιαίτερή κατηγορία μεμονωμένων επισκεπτών αποτελούν οι κάτοικοι της μητροπολιτικής 

περιοχής της Αττικής. Για του κατοίκους της Αττικής η διαδρομή της Τριλογίας μπορεί να 

εξελιχθεί με μορφή ημερήσιας αναψυχής με επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε διάφορα 

σημεία ενδιαφέροντος.  

 

Κρουαζιέρα 

Αντίστοιχα με τις ημερήσιες κρουαζιέρες στα νησιά του Αργοσαρωνικού μπορεί να 

αναπτυχθεί μια κρουαζιέρα που ενώνει τα λιμάνια των τριών πόλων. Σε ό,τι αφορά το 

Λαύριο θα πρέπει να υπάρχει συνδυαστικά η πρόβλεψη εξυπηρέτησης των επισκεπτών με 

λεωφορείο για τα απομακρυσμένα από το λιμάνι σημεία ενδιαφέροντος.  

Πολυήμερη πολιτιστική εκδρομή 

Η διαδρομή της Τριλογίας  επιτρέπει την ανάπτυξη οργανωμένων πολυήμερων 

πολιτιστικών επισκέψεων της Αττικής, συνδυάζοντας την επίσκεψη στην Ακρόπολη και τους 

πολιτιστικούς χώρους στο κέντρο της Αθήνας με το Λαύριο και την Ελευσίνα. Η διάρκεια 

των πολιτισμικών επισκέψεων μπορεί έτσι να επιμηκυνθεί στις 5 ή 4 μέρες, από 3 το πολύ 

που είναι σήμερα. Με τον τρόπο αυτό ειδικευμένα γραφεία πολιτιστικού τουρισμού 

μπορούν να προσφέρουν πολυήμερα προγράμματα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια 

Αττικής, αντίστοιχα π.χ. με της Ρώμης.  
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Κέντρο επισκεπτών Αρχαίας Αθήνας - Ψηφιακή προβολή Τριλογίας  

Ανεξάρτητα από την πορεία υλοποίησης της Μητροπολιτικής Πολιτιστικής Διαδρομής στο 

κέντρο της Αθήνας, με την μορφή του Μεγάλου Περιπάτου, είναι κρίσιμης σημασίας για την 

Τριλογία της Αττικής  η δημιουργία ενός κεντρικού σημείου αναφοράς.  

 

Κέντρο επισκεπτών Ακρόπολης και Αρχαίας Αττικής 

Σε κεντρικό σημείο του δημόσιου χώρου περιμετρικά της Ακρόπολης, και κατά προτίμηση 

με ευρύτερη θέα προς το λεκανοπέδιο, προτείνεται να δημιουργηθεί ένας χώρος 

πληροφόρησης για την Αττική. Η αποστολή του χώρου αυτού θα είναι να ενημερώσει τους 

επισκέπτες της Ακρόπολης για την ενότητα του χώρου της αρχαίας Αττικής και τις 

λειτουργικές  διασυνδέσεις τους. Η Ακρόπολη ήταν το διοικητικό, πολιτιστικό και εμπορικό 

κέντρο, αλλά το θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο βρισκόταν στην Ελευσίνα και ο 

αναπτυξιακός και οικονομικός πυλώνας στο Λαύριο. Μόνο με την εικόνα της Τριλογίας της 

Αττικής μπορεί ο επισκέπτης να κατανοήσει την λειτουργία του ιστορικού χώρου.  

 

Αυτό το «Κέντρο επισκεπτών Ακρόπολης και Αρχαίας Αττικής» προτείνεται να είναι 

κυρίως υπαίθριο και ημιυπαίθριο έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο όλες τις μέρες και ώρες. 

Κλειστοί χώροι μπορούν να παρέχουν την δυνατότητα στέγασης πωλητηρίου, περιοδικής 

έκθεσης κλπ. Ενδεχόμενες θέσεις για το κέντρο θα μπορούσαν να είναι  

 στην ανάβαση προς την Ακρόπολη μέχρι τα εκδοτήρια εισιτηρίων  

 στον λόφο του Φιλοπάππου   

 στον χώρο του αστεροσκοπείου 

 στον χώρο του ΕΟΤ στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου  

 

Διασυνδέσεις και ενδιάμεσες στάσεις  

Οι τρεις πόλοι της Τριλογίας της Αττικής συνδέονται ήδη, ή μπορούν μελλοντικά να 

συνδεθούν, με ποικίλους τρόπους. 

Οι οδικές συνδέσεις παρουσιάζουν δυο βασικές εναλλακτικές επιλογές. Η Αττική Οδός, ο 

περιφερειακός αυτοκινητόδρομος της Αττικής, συνδέει και τους τρεις πόλους γρήγορα και 

με ασφάλεια με διαδρομές στην ενδοχώρα. Οι παραλιακές διαδρομές, με ενδιάμεσο 

σταθμό τον Πειραιά στην πορεία προς την Ελευσίνα, ακολουθούν όλη την δυτική 

ακτογραμμή του λεκανοπεδίου. Στις διαδρομές αυτές ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει 

όλη την Αττική Ριβιέρα και το μεγάλο διεθνές λιμάνι του Πειραιά.  

Η Ιερά Οδός αποτελεί μια εξαιρετική, εντελώς πρωτότυπη, περίπτωση διαχρονικής 

διαδρομής η οποία λειτουργεί με την ίδια χάραξη για πάνω από 2.500 χρόνια. Η 

διασύνδεση της Αθήνας με την Ελευσίνα δια της Ιεράς Οδού δίνει στον επισκέπτη την 

δυνατότητα για μεγάλο αριθμό στάσεων ώστε να αντιληφθεί την αρχαία λειτουργία του 

δρόμου. 

Οι υφιστάμενοι – εν μέρει τμηματικοί – σχεδιασμοί ανοίγουν τις προοπτικές ανάπτυξης 

δικτύων μεταξύ των τριών πόλων για ποδηλάτες και πεζοπόρους. Αυτοί οι σχεδιασμοί 

ποδηλατοδρόμων και πεζοπορικών διαδρομών επικεντρώνονται στο παράκτιο μέτωπο από 
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τον Πειραιά έως το Σούνιο, στην Ιερά Οδό μέχρι την Μονή Δαφνίου και των εσωτερικό 

ποδηλατόδρομο μέχρι το Λαύριο.  

Τέλος, η ύπαρξη των τριών λιμανιών στους τρεις πόλους, Πειραιά –Ελευσίνας – Λαυρίου, 

επιτρέπει τη μελλοντική ανάπτυξη και θαλάσσιων διαδρομών μεταξύ τους.  Οι θαλάσσιες 

διασυνδέσεις θα προσθέσουν ξεχωριστές εμπειρίες για τους επισκέπτες, αλλά και για τους 

κατοίκους της Αττικής.   

Η ποικιλία των διασυνδέσεων μπορεί να εμπλουτιστεί περαιτέρω με την καθιέρωση 

ενδιάμεσων στάσεων. Στην πρώτη φάση προτείνεται να προβλεφθούν τρεις στάσεις, ο 

Πειραιάς, η Φυλή και οι Αχαρνές, ιστορικοί αρχαίοι δήμοι της Δυτικής Αττικής. Και οι τρείς 

στάσεις  εντάσσονται στις διασυνδέσεις μεταξύ Αθήνας και Ελευσίνας και επιτρέπουν των 

εμπλουτισμό τους.  

Ειδικά ο Πειραιάς διαθέτει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας πολύ αξιόλογης τοπικής 

πολιτιστικής διαδρομής συνδυάζοντας τους αρχαιολογικούς χώρους με τον σύγχρονο 

πολιτισμό με άξονα τη διαχρονική λειτουργία του λιμανιού.  

Οι δήμοι Φυλής και Αχαρνών έχουν να επιδείξουν αρχαιολογικούς χώρους για τους οποίους 

ήδη διαφαίνεται η διάθεση των Δήμων για τη δημιουργία έργων υποδομών και ανάδειξης 

και θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το εγχείρημα της Πολιτιστικής Διαδρομής. Ειδικότερα, 

στο Δήμο Φυλής υπάρχουν δύο αρχαιολογικοί χώροι, ενώ στο Δήμο Αχαρνών υπάρχουν 

τρεις αρχαιολογικοί χώροι, αρχαιολογικό μουσείο και πρόκειται να υλοποιηθεί τοπική 

πολιτιστική διαδρομή. 

 

Μέσα Μεταφοράς –  ποικιλία εμπειριών μετακίνησης  

 

Η ποικιλία των διαδρομών συμπληρώνεται από την ποικιλία των μέσων μεταφοράς που 

είναι διαθέσιμα ή προτείνεται να αναπτυχθούν. Ο συνδυασμός διαδρομών και μέσων 

οδηγεί σε μια πληθώρα επιλογών και εμπειριών ανάλογα με τις προτιμήσεις  επισκεπτών 

και κατοίκων.  
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 Χάρτης 2 

 
 

 

Αστικές συγκοινωνίες 

Αναφορικά με τις αστικές συγκοινωνίες, χρειάζεται σήμερα ο συνδυασμός των μέσων 

σταθερής τροχιάς, Μετρό (Ελευσίνα) και Προαστιακός (Λαύριο), καθώς και των 

λεωφορείων του ΟΑΣΑ (Ελευσίνα) και ΚΤΕΛ (Λαυρεωτική).  

 

Σύμφωνα με τους υφιστάμενους σχεδιασμούς, προβλέπεται μέσο-μακροπρόθεσμα να 

δημιουργηθεί νέα γραμμή του Προαστιακού προς την Ελευσίνα και να επεκταθεί η γραμμή 

του Προαστιακού από το αεροδρόμιο προς το Λαύριο. Οι μελλοντικές αυτές γραμμές θα 

συμβάλλουν εξαιρετικά στην εύκολη διασύνδεση των τριών πόλων με μέσα σταθερής 

τροχιάς.  

 

 



23 
 

   
Εικόνες 4, 5: Αστικές συγκοινωνίες από Αθήνα προς Ελευσίνα 

 

 
Εικόνες 6, 7: Αστικές συγκοινωνίες από Αθήνα προς Λαύριο 

Στην ενδιάμεση φάση των επόμενων ετών προτείνεται να δημιουργηθούν ειδικές 

λεωφορειακές γραμμές για την άμεση και απευθείας σύνδεση της Αθήνας με την Ελευσίνα 

και το Λαύριο. Οι λεωφορειακές γραμμές αυτές, υπό τον τίτλο «Λεωφορεία Πολιτισμού», 

προτείνεται να συνδέουν την Αθήνα με την Ελευσίνα κατά μήκος της Ιεράς Οδού (ΟΑΣΑ), με 

στάσεις σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος και με ενδεχόμενο παρακλάδι προς Φυλή και 

Αχαρνές και να δημιουργήσουν μια κυκλική διαδρομή ενώνοντας την Αθήνα με το  Λαύριο 

και στην συνέχεια με το Σούνιο (ΚΤΕΛ) κλείνοντας από εκεί την διαδρομή προς την Αθήνα.  

Στάσεις Γραμμής Ελευσίνας (ΟΑΣΑ) 

 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

 Κεραμικός 

 Αρχαία Γέφυρα στον Κηφισό ποταμό, σταθμός Μετρό Ελαιώνας 

 Πλατεία Εσταυρωμένου, σταθμός Μετρό Αιγάλεω 

 Βοτανικός Κήπος Διομήδους 

 Μονή Δαφνίου 

 Ιερό Αφροδίτης Σκαραμαγκά 

 Λίμνη Κουμουνδούρου 

 Παραλία Ασπροπύργου 

 Ρωμαϊκή Γέφυρα 

 Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας 
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Στάσεις Γραμμής Λαυρεωτικής (ΚΤΕΛ) 

 Διονυσίου Αρεοπαγίτου (Στήλες Ολυμπίου Διός) 

 Σύνταγμα 

 Κερατέα  

 Αρχαιολογικός χώρος Θορικού 

 ΤΠΠΛ 

 Οικισμός Κυπριανού – Κτίριο Ευτέρπη 

 Κεντρική Πλατεία – Αρχαιολογικό Μουσείο 

 Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου 

 Διονυσίου Αρεοπαγίτου (Στήλες Ολυμπίου Διός) 

 

Επιπρόσθετα, προτείνεται να αναπτυχθεί από τον Δήμο Λαυρεωτικής μια Τοπική Κυκλική 

Διαδρομή η οποία θα ενώνει όλα τα σημεία ενδιαφέροντας της Λαυρεωτικής με σημείο 

εκκίνησης το κέντρο του Λαυρίου. 

 

Ιδιωτικά μέσα  

Ως βασικό ιδιωτικό μέσω μεταφοράς στην αρχική φάση προβλέπεται το τουριστικό 

λεωφορείο. Με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε όλα τα βασικά 

σημεία ενδιαφέροντος. Για την στάθμευση των λεωφορείων χρειάζονται όμως βελτιωτικές 

παρεμβάσεις, ειδικά στους αρχαιολογικούς χώρους του Θορικού και της Σούριζας. Και στα 

αστικά κέντρα της Ελευσίνας και του Λαυρίου θα πρέπει να καθοριστούν οι διαδρομές των 

λεωφορείων και οι χώροι στάθμευσής τους. 

 

 
Εικόνα 8: Τουριστικό λεωφορείο 

 

Το ΙΧ θα είναι το βασικό μέσο μεταφοράς για τους μεμονωμένους επισκέπτες καθώς και 

μικρές ομάδες. Στην παρούσα φάση αρχικής ανάπτυξης της διαδρομής με περιορισμένη 

κίνηση δεν απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις για την διευθέτηση των ΙΧ.  
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Εικόνα 9: Το ΙΧ, βασικό μέσο μεταφοράς μεμονωμένων επισκεπτών 

 

Η πεζή μετακίνηση καθώς και η μετακίνηση με ποδήλατο ενδείκνυνται στην αρχική φάση 

μόνο στις τοπικές διαδρομές. Για τις διαδρομές μεταξύ των πόλων απαιτείται η υλοποίηση 

υποδομών σημαντικού μήκους με μέσο-μακροχρόνιο ορίζοντα. Ειδικά η μετακίνηση με το 

ποδήλατο μπορεί να αποτελέσει και πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελευσίνα 

και το Λαύριο με την ενοικίαση εξοπλισμού και την οργάνωση ειδικών ξεναγήσεων. 

   
Εικόνες 10, 11: Πεζή μετακίνηση και μετακίνηση με ποδήλατο για τις τοπικές διαδρομές  

 

Θαλάσσιες διαδρομές  

Ξεχωριστό χαρακτηριστικό της Πολιτιστικής Διαδρομής της Τριλογίας της Αττικής είναι η 

δυνατότητα της διασύνδεσης μεταξύ των τριών πόλων με θαλάσσιες διαδρομές από τα 

λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ελευσίνας.  

 

Μια ιδιαίτερη και ευχάριστη επιλογή μετακίνησης, αλλά και οργάνωσης της διαδρομής, 

είναι η ημερήσια κρουαζιέρα. Σε αναλογία με τις διαδεδομένες ημερήσιες κρουαζιέρες στα 

νησιά του Αργοσαρωνικού, μπορεί να αναπτυχθεί με αντίστοιχα σκάφη μια κρουαζιέρα 

κατά μήκος της ακτής, ξεκινώντας από τον Πειραιά, με πρωινή στάση στην Ελευσίνα και 

μεσημεριανή στο Λαύριο. Η επιστροφή κατά μήκος της Αττικής Ριβιέρας θα γίνεται τις 

βραδινές ώρες. 

Παράλληλα μπορούν να αναπτυχθούν τοπικές θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ των τριών 

λιμανιών. Ήδη ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας ΟΛΕ έχει συστήσει ειδική εταιρεία για την 

εκτέλεση δρομολογίων μεταξύ του Πειραιά και της Ελευσίνας, με ενδιάμεσες στάσεις, στα 
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πλαίσια της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2023. Πρόθεση του ΟΛΕ είναι η μόνιμη καθιέρωση 

των δρομολογίων και μετά την λήξη της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. 

 
Εικόνα 12: Πλοίο κρουαζιέρας  

 

 

2.4.3. Συνέργειες Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 

 

Η Πολιτιστική Διαδρομή «Τριλογία της Αττικής», με προοπτική ενεργοποίησης της 

δυνητικής ζήτησης από επισκέπτες είτε γενικού ενδιαφέροντος, που αποτελούν και την 

πλειονότητα, είτε ειδικών-θεματικών ενδιαφερόντων, αποσκοπεί στην εξέλιξή της ως ενός 

δυναμικού και ελκυστικού τουριστικού προϊόντος, μέσα από την ανάπτυξη συνεργειών σε 

όλο το φάσμα των συντελεστών που απαρτίζουν την αλυσίδα αξίας του και συμβάλλουν 

στον εμπλουτισμό του, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών και προϊόντων. Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι ειδικότερα: 

 

 η δημιουργία ενός τουριστικού επώνυμου και διεθνώς αναγνωρίσιμου (brand 

name) προϊόντος, 

 η προσέλκυση επισκεπτών και διάχυσή τους στην ευρύτερη περιοχή της 

Περιφέρειας Αττικής,  

 η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, 

 η δημιουργία ευκαιριών για επιχειρήσεις και παραγωγούς προϊόντων και 

υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, και 

 η προσέλκυση νέων επενδύσεων.  

 

Οι υποδομές που χρησιμοποιούνται και οι υπηρεσίες που διαμορφώνουν αυτό το σύνθετο 

προϊόν πολιτιστικού τουρισμού, παρέχονται από πολλούς και διαφορετικού τύπου 

συντελεστές, με ποικίλα ενδιαφέροντα και στόχους. Προκειμένου να σχεδιαστεί και να 

αναπτυχθεί με επιτυχία ένα πολιτιστικό τουριστικό προϊόν, όπως αυτό της Πολιτιστικής 

Διαδρομής, απαιτείται συνεχής συνεργασία και συντονισμός αυτών των πολλών και 

ανόμοιων μεταξύ τους συντελεστών – δημόσιος τομέας, διαχειριστές κοινωφελών 

υποδομών, ιδιώτες (επιχειρηματίες και επαγγελματίες), κοινωνία των πολιτών – έτσι 
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ώστε να εξασφαλιστεί ένα ενιαίο και υψηλό ποιοτικά επίπεδο στο προσφερόμενο τελικό 

προϊόν.  

 

Σκοπός αυτού του εγχειρήματος είναι η σύνδεση αφενός των δημόσιων υποδομών και 

λειτουργιών, και αφετέρου του τοπικού ιδιωτικού τομέα µε την Πολιτιστική Διαδρομή μέσω 

της δημιουργίας δύο Τοπικών Συμφώνων (cluster) στην Ελευσίνα και στο Λαύριο, ώστε να 

κινητοποιηθεί η τοπική επιχειρηματικότητα και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες συνεργειών 

που προσφέρει το έργο της Πολιτιστικής Διαδρομής για να αντιμετωπιστούν αφενός οι 

αδυναμίες που χαρακτηρίζουν γενικότερα την πληθώρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

στη χώρα μας (μικρό μέγεθος και χαμηλή παραγωγικότητα, έλλειψη τεχνογνωσίας και 

πιστοποίησης, κ.λπ.), αλλά και αφετέρου να διαμορφωθεί από κοινού ένα νέο, ποιοτικό και 

ελκυστικό προϊόν στον χώρο του πολιτιστικού τουρισμού.  

 

Η δημιουργία των Τοπικών Συμφώνων αποσκοπεί ειδικότερα στη σύνδεση αυτού του 

τουριστικού προϊόντος με την τοπική οικονομία και την παραγωγικότητα, καθώς και στην 

αλληλοτροφοδότησή τους, αναπτύσσοντας πρακτικές συνεργειών, με βάση την εμπειρία 

αντίστοιχων συνεργατικών σχηματισμών στη χώρα μας, όπως ενδεικτικά των Τοπικών 

Συμφώνων που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Διαδρομών 

της Ηπείρου και της Στερεάς Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, η λειτουργία των Τοπικών 

Συμφώνων αποβλέπει στην αξιοποίηση του πολιτισμού ως κινητήριου μοχλού ανάπτυξης 

των τοπικών οικονομιών. 

  

Παρά το διαφορετικό τους μέγεθος, αντικείμενο και χαρακτήρα, όλοι οι δυνητικοί 

συντελεστών μπορούν να συμβάλουν, αναλαμβάνοντας μερίδιο της ευθύνης που τους 

αναλογεί, στην επιτυχία της «Διαδρομής», συμμετέχοντας στην υιοθέτηση του κοινού 

οράματος και ενσωματώνοντας στην πολιτική και τη λειτουργία τους κριτήρια, κανόνες και 

πρότυπα που έχουν από κοινού συμφωνηθεί ότι το υπηρετούν. 

 

Στην κατεύθυνση αυτή, προβλέπεται να συνδράμουν διάφοροι δημόσιοι οργανισμοί – οι 

Δημοτικές Αρχές, η Περιφέρεια Αττικής και λοιποί δημόσιοι φορείς – που καλούνται να 

εποπτεύσουν, να συντονίσουν και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και λειτουργία του 

Τοπικού Συμφώνου, μέσω της αναβάθμισης των υποδομών, την τήρηση συστημάτων 

διαχείρισης και εξασφάλισης ποιότητας, την προώθηση συνεργειών µε τον πολιτιστικό 

τομέα και τη στήριξη πολιτιστικών δράσεων, καθώς και την ενθάρρυνση αξιοποίησης 

ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών διαχείρισης περιεχομένου και προβολής των 

επιχειρήσεων και της Πολιτιστικής Διαδρομής.  

 

Στους αμιγώς δημόσιους φορείς και οργανισμούς συμπεριλαμβάνονται η Περιφέρεια 

Αττικής και ο νεοσύστατος Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειας («Νέα 

Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.»), καθώς και οι Δημοτικές Αρχές της Ελευσίνας και της 

Λαυρεωτικής και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ΝΠΔΔ) που λειτουργούν οι δύο 

Δήμοι, π.χ. τα ΝΠΔΔ πολιτισμού, αλλά και η Κοινωφελής Επιχείρησης Ελευσίνας, με 

αρμοδιότητα μεταξύ άλλων τη διοργάνωση τουριστικών εκδηλώσεων και της τουριστικής 

προβολής, και η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων (ΔΑΝΕΤΑΛ) του Δήμου Λαυρίου που 

έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και την προώθηση της 
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Λαυρεωτικής ως τουριστικού προορισμού. Επίσης, το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο 

Λαυρίου (ΤΠΠΛ) που διαχειρίζεται η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ), οι Εφορείες Αρχαιοτήτων Ανατολικής 

και Δυτικής Αττικής, καθώς και λοιποί φορείς και οργανισμοί του ευρύτερου δημοσίου 

τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δύναται να πλαισιώσουν την ανάπτυξη και 

λειτουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής». 

 

Ως τουριστικό προϊόν, η λειτουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής καλείται όμως να 

κινητοποιήσει κυρίως ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών συντελεστών (επιχειρήσεις, 

επαγγελματίες, οργανισμούς και φορείς) του ιδιωτικού τομέα, η δραστηριότητα των 

οποίων βρίσκεται σε γεωγραφική, ή λειτουργική συνάφεια και αλληλεπίδραση με τη 

Διαδρομή και την ευρύτερη περιοχή επιρροής της, όπως ειδικότερα:  

 

 Ξενοδοχεία και καταλύματα 

 Επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής  

 Παραγωγοί πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα 

 Τουριστικά γραφεία και οργανισμοί – γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων  

 Επιχειρήσεις θαλάσσιου τουρισμού (π.χ. εταιρείες ναύλωσης σκαφών αναψυχής) 

 Οργανισμοί και εταιρείες διαχείρισης λιμένων, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και 

η Αττική Οδός Α.Ε. (εταιρεία παραχώρησης οδικού άξονα) 

 Εταιρείες κρουαζιέρας 

 Ακτοπλοϊκές εταιρείες 

 Αεροπορικές εταιρείες  

 Χώροι πολιτισμού (μουσεία, πινακοθήκες, φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ.) 

 Επιχειρήσεις της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας 

 

Η σύνθεση του επιχειρηματικού δυναμικού στους Δήμους Ελευσίνας και Λαυρεωτικής έχει 

παρουσιαστεί αναλυτικά στο Α’ παραδοτέο του παρόντος Master Plan, και στη συνέχεια θα 

πραγματοποιηθούν συνοπτικές μόνο αναφορές ως προς το φάσμα των πιθανών 

συντελεστών της Πολιτιστικής Διαδρομής, οι οποίοι εν τέλει μπορούν να αποτελέσουν και 

τα δυνητικά μέλη του Τοπικού Συμφώνου (cluster). 

 

Ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα 

 

Οι δύο Δήμοι συγκεντρώνουν ένα ισχνό μόνο δυναμικό τουριστικών καταλυμάτων, με 

γεωγραφικό καταμερισμό κυρίως στην περιοχή του Σουνίου όπου συγκεντρώνονται τα δύο 

τρίτα της συνολικής ξενοδοχειακής δυναμικότητας: 4 μονάδες, δύο έως και πέντε αστέρων, 

με 562 κλίνες συνολικά. Στην πόλη του Λαυρίου καταγράφεται μόλις μια μονάδα δύο 

αστέρων με 52 κλίνες, καθώς και μια μονάδα που λειτουργεί με τη μορφή ενοικιαζόμενων 

δωματίων, ενώ στην πόλη της Ελευσίνας λειτουργούν δύο ξενοδοχεία – ένα τεσσάρων 

αστέρων και το δεύτερο δύο αστέρων – συνολικής δυναμικότητας 250 κλινών. Από τις 

επαφές της ομάδας μελέτης με τη Δημοτική αρχή του Λαυρίου, καταγράφεται ένα 

αναδυόμενο ενδιαφέρον ιδιωτών επενδυτών για τη δημιουργία νέων ξενοδοχειακών 
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μονάδων στην πόλη του Λαυρίου, γεγονός που διευρύνει το μελλοντικά δυνητικό φάσμα 

των μελών στο cluster από τον χώρο των τουριστικών καταλυμάτων.    

 

Επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής  

 

Αρκετά πιο ενισχυμένη προκύπτει η επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της 

εστίασης. Στο πλαίσιο αποτύπωσης του επιχειρηματικού δυναμικού που 

πραγματοποιήθηκε στο Α’ παραδοτέο του παρόντος Master Plan, καταγράφηκαν στην 

Ελευσίνα 185 επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες εστίασης και παροχής ποτών 

(εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, bar και καντίνες), καθώς και επιπλέον 183 στο Λαύριο. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τη δυνατότητα ένταξής τους στο cluster της Πολιτιστικής 

Διαδρομής αποκτούν ειδικότερα οι επιχειρήσεις εκείνες που βρίσκονται συγκεντρωμένες 

στους βασικούς πόλους περιπάτου και αναψυχής στις δύο πόλεις, στον πεζόδρομο της οδός 

Νικολαΐδου και πέριξ της πλατείας Ηρώων στην Ελευσίνα, και στο κέντρο και το λιμάνι του 

Λαυρίου.  

 

Παραγωγοί πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα 

 

Οι δύο περιοχές προσφέρουν μια πολύ περιορισμένη επιλογή σε επιχειρήσεις παραγωγής 

τοπικών προϊόντων. Παραγωγοί προϊόντων, τα οποία συνδέονται με την τοπική 

αγροδιατροφική και πολιτιστική ταυτότητα των δύο περιοχών, είναι κυρίως ένας μικρός 

αριθμός οινοποιητικών και ελαιοκομικών μονάδων, καθώς και κάποιοι λιγοστοί 

μελισσοκόμοι, κυρίως στην περιοχή του Λαυρίου και της Κερατέας.  

 

Δυνητικοί εταίροι του τοπικού cluster μπορούν να είναι επίσης οι συλλογικοί φορείς στον 

πρωτογενή τομέα, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κερατέας, ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός 

Κερατέας, αλλά και το Σωματείο Επαγγελματιών Αλιέων και ο Σύλλογος Ερασιτεχνών 

Αλιέων στο Λαύριο. Αντίστοιχα, στην Ελευσίνα δραστηριοποιούνται ο Αγροτικός Σύλλογος 

Επαγγελματιών Ψαράδων και ο Ναυταθλητικός Όμιλος (που λειτουργεί ως ερασιτεχνικός 

σύλλογος αλιείας).  

 

Στο δευτερογενή τομέα καταγράφεται ένα δυναμικό επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών, οι οποίες δυνητικά 

και υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να διαμορφώσουν μια προέκταση του τουριστικού 

προϊόντος της Πολιτιστικής Διαδρομής σε δραστηριότητες του θαλάσσιου τουρισμού, 

μπορούν να αποτελέσουν έναν αξιόλογο πυρήνα μελών των τοπικών cluster. Σε αυτήν την 

κατηγορία συγκαταλέγονται περισσότερο ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες για σκάφη 

αναψυχής, αλλά και μονάδες κατασκευής ή επισκευής παραδοσιακών (ξύλινων) σκαφών.  

 

Τουριστικά γραφεία και οργανισμοί – γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων  

 

Στην Ελευσίνα εντοπίζεται η λειτουργία Γραφείων Γενικού Τουρισμού – Τουριστικών 

Γραφείων / πρακτορεία που διοργανώνουν κυρίως εκδρομές με λεωφορεία, ενώ στην 

περιοχή του Λαυρίου καταγράφονται μόλις δύο ταξιδιωτικά γραφεία-πρακτορεία και μια 

εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων (Rent A Car). 
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Στην περίπτωση των τουριστικών γραφείων, πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να 

συμπεριληφθούν στα δύο τοπικά cluster και κάποιες επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους 

σε άλλες περιοχές (π.χ. στην Αθήνα, η οποία εξάλλου αποτελεί μέρος της Πολιτιστικής 

Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής»), οι οποίες εντούτοις αναπτύσσουν μια διακριτή 

δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών στο Λαύριο ή/και την Ελευσίνα, και που μπορούν να 

εντάξουν την Πολιτιστική Διαδρομή στα τουριστικά πακέτα τους. Σε αυτήν την κατηγορία 

συμπεριλαμβάνονται τουριστικά γραφεία που προσφέρουν τόσο τυποποιημένες εκδρομές 

στους αρχαιολογικούς χώρους, όσο και πιο εξειδικευμένες ή προσωποποιημένες (tailor 

made) υπηρεσίες στον χώρο του πολιτιστικού τουρισμού. Αντίστοιχα, μπορούν να 

συμπεριληφθούν τουριστικά γραφεία εναλλακτικών δραστηριοτήτων (περιηγήσεων, 

δραστηριοτήτων outdoor αναψυχής, αναρρίχησης, mountain biking, εξερεύνησης 

σπηλαίων, μαθημάτων μαγειρικής, σιδηροδρομικού ποδηλατοτουρισμού5 κ.α.). 

 

Επιχειρήσεις θαλάσσιου τουρισμού 

Στην περιοχή του Λαυρίου καταγράφεται ένας αρκετά σημαντικός αριθμός εταιρειών 

ναύλωσης σκαφών αναψυχής (ιστιοπλοϊκά, μηχανοκίνητα), διοργάνωσης θαλάσσιων 

εκδρομών, σχολών καταδύσεων, αλλά και ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων και 

επιχειρήσεων συντήρησης και φύλαξης σκαφών. Το επιχειρηματικό αυτό δυναμικό, σε 

συνδυασμό με τις υφιστάμενες υποδομές του λιμένα και των μαρίνων του Λαυρίου, 

διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δραστηριοτήτων στον χώρο του θαλάσσιου 

τουρισμού που ενδείκνυται τόσο για την ανάπτυξη συνεργειών και δικτυώσεων, όσο και για 

τη διαμόρφωση ενός διακριτού τουριστικού προϊόντος που θα προωθείται μέσα από την 

Πολιτιστική Διαδρομή «Τριλογία της Αττικής» και το Τοπικό Σύμφωνο. Αντίστοιχες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, αν και σε σαφώς μικρότερη κλίμακα, εντοπίζονται και 

στην περιοχή της Ελευσίνας, και θα μπορούσαν επίσης να ενσωματωθούν με την ίδια 

λογική ως ένα υποσύνολο του τοπικού τουριστικού προϊόντος που αντανακλά μέρος της 

πολιτισμικής παράδοσης (κατασκευή παραδοσιακών σκαφών, αλιεία κλπ.) της περιοχής. 

 

Οργανισμοί και εταιρείες διαχείρισης λιμένων 

Οι Οργανισμοί Λιμένος Ελευσίνας και Λαυρίου αποτελούν τους φορείς διοίκησης και 

εκμετάλλευσης των εμπορικών λιμένων στις δύο περιοχές. Αποτελούν ανώνυμες εταιρείες, 

οι μετοχές των οποίων έχουν μεταβιβαστεί στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 

του Δημοσίου» (ΤΑΙΠΕΔ). Και οι δύο οργανισμοί συγκαταλέγονται στα λιμάνια που το 

ΤΑΙΠΕΔ σκοπεύει να προχωρήσει στη διαδικασία αξιοποίησής τους μέσω της πώλησης 

πλειοψηφικών πακέτων μετοχών των Οργανισμών ή/και της παραχώρησης 

δραστηριοτήτων. 

 

                                                           
5
 Συμπληρωματικά προς τα γραφεία εναλλακτικού τουρισμού που καταγράφηκαν στο Α’ παραδοτέο 

του Master Plan αναφέρεται εδώ και η περίπτωση της Railbiking in Greece (https://railbiking.gr) με 
έδρα στα Μέγαρα, που διοργανώνει ποδηλατικές διαδρομές πάνω στις παλαιές (μετρικές) και 
ανενεργές ράγες του τρένου, κυρίως στη διαδρομή Μάνδρα-Ελευσίνα/Κακιά Σκάλα, σε συνεργασία 
με τον ΟΣΕ. 

https://railbiking.gr/
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Το λιμάνι της Ελευσίνας εξυπηρετεί κυρίως εμπορευματική κίνηση, χύδην ξηρά και γενικά 

φορτία, ενώ από την πορθμειακή γραμμή Πέραμα Μεγάρων – Φανερωμένη Σαλαμίνας  

πραγματοποιείται σχεδόν το σύνολο της επιβατικής κίνησης που καταγράφεται για τον 

Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας. Στον λιμένα του Λαυρίου αντίθετα υπερτερεί η επιβατική 

κίνηση, αφού το λιμάνι εξυπηρετεί τη διασύνδεση με ακτοπλοϊκά δρομολόγια της Κέας, της 

Κύθνου και άλλων νησιών των Κυκλάδων και του Βόρειου Αιγαίου. Από το 2021, η εταιρεία 

κρουαζιέρας Celestyal Cruises χρησιμοποιεί και πάλι τον λιμένα του Λαυρίου ως home port 

για δύο κρουαζιερόπλοιά της.  

 

Όσον αφορά τον λιμένα της Ελευσίνας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ρόλο του ως 

δυνητικού εταίρου στο τοπικό cluster έχει η λειτουργία των εγκαταστάσεων ελλιμενισμού 

σκαφών αναψυχής, συνολικής δυναμικότητας 100 περίπου θέσεων καθώς και του 

αλιευτικού λιμένα χωρητικότητας 70 περίπου αλιευτικών σκαφών, ενώ στο business plan 

του ΟΛΕ συμπεριλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη ενός δικτύου μαρίνων στην ευρύτερη 

περιοχή του παραλιακού μετώπου, από τον Σκαραμαγκά μέχρι την Κινέττα (νέο Master Plan 

του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας με ορίζοντα 25ετίας βρίσκεται σε εκπόνηση). 

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η πρωτοβουλία του ΟΛΕ για την τουριστική αξιοποίηση των 

ναυαγίων στον κόλπο της Ελευσίνας, προκειμένου να αναδειχθούν ως αξιοθέατα και να 

αποτελέσουν την υποδομή για τη δημιουργία καταδυτικού κέντρου. Επισημαίνεται επίσης, 

ότι ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας παραχώρησε μέρος της χερσαίας ζώνης του λιμένα 

στον Δήμο Ελευσίνας προκειμένου να φιλοξενηθούν εκδηλώσεις στο πλαίσιο των 

εορτασμών της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας έλαβε τον Φεβρουάριο του 

2022 ομόφωνη απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας «Θαλάσσια Ιερά Οδός» με σκοπό 

την υλοποίηση της θαλάσσιας διασύνδεσης της Ελευσίνας με τον Πειραιά. Η ίδρυση της 

εταιρείας για την Θαλάσσια Ιερά Οδό αφορά συγκεκριμένα την χάραξη μιας νέας 

θαλάσσιας γραμμής, που θα συνδέει την Ελευσίνα με τον Πειραιά μέσω πλοιαρίων, τα 

οποία θα εκτελούν ένα ειδικά σχεδιασμένο διαδραστικό πρόγραμμα θαλάσσιας σύνδεσης – 

περιήγησης – αναψυχής, αναδεικνύοντας τα ιστορικά σημεία της διαδρομής στα νερά όπου 

έλαβε χώρα η Ναυμαχία της Σαλαμίνας καθώς και τον αρχαιολογικό χώρο όπου τελούνταν 

τα Ελευσίνια Μυστήρια. 

 

Η καινοτόμος δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ο.Λ.Ε. ΑΕ με 

την Ελευσίνα 2023-Πολιτιστική Πρωτεύουσα σε θέματα πολιτισμού, με στόχο την στήριξη 

των εκδηλώσεων που θα τελεστούν σε χώρους της χερσαίας ζώνης του λιμένα Ελευσίνας 

για τους εορτασμούς της ανακήρυξης της πόλης ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 

για το 2023. Η Θαλάσσια Ιερά Οδός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, με στήριξη από την Περιφέρεια Αττικής, και έχει ως απώτερο στόχο 

την πολιτιστική – τουριστική αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής της Δυτικής Αττικής με 

την δημιουργία ενός μόνιμου θεσμού πόλου – ανάπτυξης, ο οποίος θα συνεχίσει να 

λειτουργεί και μετά το 2023 ως ένας μεγάλος πολιτιστικός – τουριστικός προορισμός. Η 

“Θαλάσσια Ιερά Οδός” διακρίνεται για την πολύπλευρη δυναμική αξιοποίησης σε θέματα 

Πολιτισμού, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο τουριστικό-πολιτιστικό προϊόν, το οποίο θα 

απευθύνεται στους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων που έρχονται στον Πειραιά τους 



32 
 

θερινούς μήνες και στους μαθητές των σχολείων κατά τους χειμερινούς μήνες στο πλαίσιο 

εκπαιδευτικών εκδρομών. 

 

Αντίστοιχα, και ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου λειτουργεί αλιευτικό καταφύγιο και μαρίνα 

σκαφών αναψυχής δυναμικότητας 200 θέσεων. Στο Λαύριο λειτουργεί όμως και μια από τις 

μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες ιδιωτικές μαρίνες στην Ελλάδα, η Olympic Marine SA, η 

οποία διαθέτει 685 θέσεις ελλιμενισμού και 1400 θέσεις διαχείμασης, καθώς και μια 

πλήρως εξοπλισμένη και στελεχωμένη ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα. 

 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών  

 

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ Βενιζέλος» αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου στην 

Ελλάδα. Επιπλέον, αποτελεί την μεγαλύτερη οικονομική μονάδα στην περιοχή των 

Μεσογείων, συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομική απόδοση της ευρύτερης περιοχής. Το 

αεροδρόμιο λειτουργεί η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» (ΔΑΑ), με τη μορφή 

της σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, με το Ελληνικό Δημόσιο να κατέχει το 55% 

των μετοχών και το υπόλοιπο 45% να βρίσκεται στην κατοχή ιδιωτών. 

 

Το αεροδρόμιο της Αθήνας έχει το προνόμιο να εξυπηρετεί μία από τις πιο εμβληματικές 

πόλεις του κόσμου. Αποτελεί χώρο μεταβατικό για τους ταξιδιώτες, αλλά συγχρόνως και 

σημείο συνάντησης λαών και πολιτισμών και, πάνω από όλα, την πρώτη και την τελευταία 

εντύπωση της Ελλάδας και του πολιτισμού της, για εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. 

Αποτελεί συνεπώς έναν από τους σημαντικότερους βραχίονες στην υλοποίηση της 

Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής».  

 

Υψηλά στις προτεραιότητες της εταιρείας λειτουργίας του αεροδρομίου είναι εξάλλου η 

στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης, ως μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές, 

περιβαλλοντικές και οικονομικές πτυχές.  Σκοπός της είναι, μεταξύ άλλων, η προώθηση της 

συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για την ευημερία της περιοχής, η προώθηση 

της Αθήνας ως ταξιδιωτικού προορισμού, η προώθηση της τέχνης και του πολιτισμού με 

στόχο τη διατήρηση και την ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συνεργάζεται με Ελληνικούς και διεθνείς 

φορείς και οργανώνει μια σειρά από εκθέσεις και πολιτιστικές δραστηριότητες. Συμβάλλει 

ειδικότερα στην πολιτιστική ζωή της χώρας και στη διεθνή προβολή του σύγχρονου 

ελληνικού πνεύματος σε όλο τον κόσμο, φιλοξενώντας πληθώρα εικαστικών και ιστορικών 

εκθέσεων σε συνεργασία με κρατικούς φορείς, μουσεία, γκαλερί και μη κερδοσκοπικά 

πολιτιστικά ιδρύματα. Από το 2017, ο ΔΑΑ αποτελεί εταιρικό μέλος του σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ».  

  

Εταιρεία λειτουργίας της «Αττική Οδός Α.Ε.» 

 

Η Αττική Οδός μπορεί να χαρακτηριστεί ως σπονδυλική στήλη του οδικού δικτύου που 

συνδέει τους τρεις πόλους της Τριλογίας, ενώ στο μέσον του αυτοκινητόδρομου, σε ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο, κινείται ο προαστιακός σιδηρόδρομος. Ξεκινώντας από την Ελευσίνα 

διανύει μια απόσταση 50 περίπου χλμ. μέχρι τον κόμβο του Κορωπίου, από όπου συνεχίζει 
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μέσω της Εθνικής Οδού ΕΟ89 που περνά από Μαρκόπουλο, την Κερατέα και καταλήγει στο 

Λαύριο.   

 

Τη λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητόδρομου έχει αναλάβει η εταιρεία «Αττικές 

Διαδρομές Α.Ε.», η οποία ιδρύθηκε το 1999 και έχει ως έδρα την Παιανία Αττικής. Η «Αττικές 

Διαδρομές Α.Ε.» δηλώνει τη δέσμευσή τους στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, 

εφαρμόζοντας αντίστοιχες πρακτικές και υλοποιώντας προγράμματα και δράσεις 

ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια, προσφέροντας δωρεές σε Μ.Κ.Ο και λοιπούς 

φορείς, καθώς και προωθώντας συνεργασίες με φορείς και την υποστήριξη 

πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και, γενικότερα, εκπαιδευτικών οργανισμών. 

 

Η «Αττική Οδός Α.Ε.» είναι η εταιρεία που ανέλαβε, μέσω σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο, τη 

μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητόδρομου. Μέτοχοι 

της Εταιρείας Παραχώρησης είναι η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (που ανήκει στον 

Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.), η ΑΒΑΞ Α.Ε., η ΕΤΕΘ Α.Ε. (που ανήκει στον Όμιλο ΑΒΑΞ Α.Ε.) και η 

Γαλλική EGIS PROJECTS S.A.  

 

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει τη λειτουργία και 

συντήρηση του αυτοκινητόδρομου, στην οποία συμμετέχουν η εταιρεία συμμετοχών «Αττικά 

Διόδια Α.Ε.», με συνολικό ποσοστό 80% (στην οποία συμμετέχουν οι μέτοχοι της 

παραχωρησιούχου), και η Γαλλική εταιρεία EGIS ROAD OPERATION S.A. (πρώην Transroute 

International), με ποσοστό 20%. 

 

Επισημαίνεται, ότι η υφιστάμενη σύμβαση παραχώρησης λήγει το 2024 και το ΤΑΙΠΕΔ ήδη 

προκήρυξε στις αρχές Ιανουαρίου του 2022 τον διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την νέα 

παραχώρηση της Αττικής Οδού για 25 έτη. Σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο αντικείμενο της παραχώρησης περιλαμβάνεται ο 

υφιστάμενος δρόμος χωρίς έργα επέκτασης. Προβλέπεται ωστόσο ξεχωριστός διαγωνισμός 

για την ανάθεση κατασκευής της επέκτασης προς Λαύριο, με διαπλάτυνση της υφιστάμενης 

οδού από Μαρκόπουλο μέχρι το λιμάνι του Λαυρίου. Η επέκταση θα περιλαμβάνει και τη 

γραμμή του προαστιακού σιδηροδρόμου, ώστε το λιμάνι να συνδεθεί με μέσα σταθερής 

τροχιάς. 

 

 

Εταιρείες κρουαζιέρας 

Μετά από μια τριετή διακοπή μεταξύ 2018 και 2020, η εταιρεία κρουαζιέρας Celestyal 

Cruises χρησιμοποιεί από το 2021 και πάλι τον λιμένα του Λαυρίου ως home port (λιμένα 

επιβίβασης και αποβίβασης) για δύο κρουαζιερόπλοιά της. Η  εταιρεία μετέφερε 

συγκεκριμένα τις αναχωρήσεις δύο πλοίων της από το λιμάνι του Πειραιά στο Λαύριο, που 

βρίσκεται εγγύτερα προς τον Αερολιμένα Αθηνών. Τα κρουαζιερόπλοια που αναχωρούν 

από το Λαύριο προσεγγίζουν  την Θεσσαλονίκη, τη Μύκονο, την Σαντορίνη, την Ρόδο, τη 

Λεμεσό και τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. 
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Στα προγράμματα της, η Celestyal Cruises αναφέρει πως επίκεντρο κάθε κρουαζιέρας είναι 

η εστίαση σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού των προορισμών που προσεγγίζουν, 

προσφέροντας αυθεντικές εμπειρίες τόσο εν πλω όσο και στην ξηρά, γεγονός που 

αντανακλούν και οι ονομασίες των προγραμμάτων (π.χ. «Μυθικό Αρχιπέλαγος», «εικόνες 

του Αιγαίου, «Εικόνες Εξερεύνησης» και «Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου»).  

 

Ακτοπλοϊκές εταιρείες  

 

Από το λιμάνι του Λαυρίου εξυπηρετούνται ακτοπλοϊκές συνδέσεις με 13 νησιωτικούς 

προορισμούς στην Ελλάδα, τις οποίες πραγματοποιούν οι εταιρείες Goutos Lines, Hellenic 

Seaways, SeaJets και Triton Ferries. Η  Hellenic Seaways είναι μέλος της Attica Group, η 

οποία δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των εταιριών SUPERFAST FERRIES 

και BLUE STAR FERRIES. Αυτήν την περίοδο, το επιβατηγό /οχηματαγωγό «Άρτεμις» της 

Hellenic Seaways εκτελεί το δρομολόγιο που συνδέει το Λαύριο με Κέα (Τζια), Κύθνο, Σύρο, 

Πάρο, Νάξο, Ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Κίμωλο και Μήλο. Η Seajets ιδρύθηκε το 1989 και 

λειτουργεί έναν στόλο 17 πλοίων υψηλής ταχύτητας. Από το λιμάνι του Λαυρίου, το Ε/Ο 

Aqua Blue εκτελεί το δρομολόγιο προς Άγιο Ευστράτιο, Λήμνο και Καβάλα (την θερινή 

περίοδο προσεγγίζει και το λιμάνι των Μεστών Χίου. Το Ε/Ο «Μακεδών» της Goutos Lines 

συνδέει το Λαύριο με Κέα (Τζιά) και Κύθνό, όπως επίσης και το Ε/Ο «Ιονίς» της Triton 

Ferries. 

 

Αεροπορικές εταιρείες  

 

Οι ακόλουθες Ελληνικές αεροπορικές εταιρείες εκτελούν τακτικές επιβατικές πτήσεις από 

και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών:  

 

o Η Aegean Airlines, που ιδρύθηκε το 1987 και το 2013 απορρόφησε την Olympic Air, 

αποτελεί την μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ελλάδας. Καλύπτει ένα δίκτυο 

155 προορισμών εσωτερικού και εξωτερικού σε 44 χώρες, και είναι µέλος της Star 

Alliance. Έχει βραβευτεί επανειλημμένα ως καλύτερη περιφερειακή αεροπορική 

εταιρεία στην Ευρώπη από τα Skytrax World Airline Awards.  

o Η Ellinair – θυγατρική του Ομίλου Μουζενίδη με έδρα τη Θεσσαλονίκη – εκτελεί 

τακτικές πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο "Μακεδονία" και τον Διεθνή 

Αερολιμένα Αθηνών.  

o Η Sky Express ιδρύθηκε στις αρχές του 2005 και έχει έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης. 

Εκτελεί τακτικές πτήσεις από τον  Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και σε συνολικά 39 

προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

Η Aegean Airlines είναι µέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και 

ιδρυτικό µέλος της Marketing Greece, η οποία µε μετόχους τον ΣΕΤΕ και το Ξενοδοχειακό 

Επιμελητήριο Ελλάδος έχει πρωταρχικό στόχο την προβολή του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει έμπρακτα τα familiarization trips που 

διοργανώνονται από τη Marketing Greece, και αναλαμβάνει την χορηγία μεταφορών 

δημοσιογράφων, πολιτιστικών φορέων, συνέδρων, στελεχών δήμων και περιφερειών, 

καθώς και επιχειρηματικών αποστολών. 
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Τον Νοέμβριο του 2018 ειδικότερα, η Aegean Airlines συνέβαλε στη δημιουργία της 

σύμπραξης “This is Athens & Partners”, από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων, τον ΣΕΤΕ, και 

τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, και με σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη 

και την αναβάθμιση του προορισμού της Αθήνας, καθώς και για την αποτελεσματική 

προώθηση της πόλης στις μεγάλες τουριστικές αγορές του εξωτερικού. Το αναπτυξιακό 

πλάνο της σύμπραξης διακρίνεται χωρίζεται σε τρεις άξονες δράσεων: 1ος άξονας: Ανάπτυξη 

του Προορισμού (Destination Development) με επενδύσεις για την αναβάθμιση του 

δημόσιου χώρου και το σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών για το διεθνές και εγχώριο 

κοινό. 2ος άξονας: Προβολή και προώθηση του Προορισμού (Destination Marketing) με τη 

διαμόρφωση και επικοινωνία της ταυτότητας της Αθήνας. 3ος άξονας: Διαχείριση του 

Προορισμού (Destination Management) με τον συντονισμό φορέων για τη δημιουργία 

ενιαίας εμπειρίας επισκεπτών.  

 

Η Aegean Airlines έχει αναπτύξει ένα ευρύ πλέγμα ενεργειών προώθησης προορισμών της 

Ελλάδας, π.χ. μέσω της προβολής video και διαφημιστικών μηνυμάτων στους ιστοτόπους 

και τα διαδικτυακά κανάλια της εταιρείας, στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα που προβάλλεται 

στις οθόνες εντός των αεροσκαφών, καθώς και στη νέα πλατφόρμα ψυχαγωγίας, AEGEAN 

Stream. Επιπλέον, το περιοδικό BLUE, το οποίο προσφέρεται σε κάθε επιβάτη εντός των 

αεροσκαφών της εταιρείας, παρουσιάζει αφιερώματα και οδηγούς ταξιδιών για τους 

προορισμούς στην Ελλάδα. 

 

Επίσης, η Aegean Airlines συμβάλλει στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και την ενίσχυση 

του ελληνικού τουριστικού προϊόντος µέσω της ανάδειξης τοπικών προμηθευτών και 

παραγωγών, καθώς της ανάπτυξης συνεργειών με τοπικούς φορείς για την προβολή 

πόλεων και περιφερειών.  

 

Από το 2015, η Aegean Airlines ως εταιρικό μέλος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» συνδράμει σε 

μόνιμη βάση στις δράσεις και πρωτοβουλίες του, ενώ έχει αναλάβει εξολοκλήρου 

συγκεκριμένα προγράμματα πολιτιστικού τουρισμού και ανάπτυξης στην περιφέρεια. Στο 

πλαίσιο αυτό, η Aegean Airlines υποστήριξε τα προγράμματα Πολιτιστικών Διαδρομών στη 

Σαντορίνη και τη Νάξο, καθώς και της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου 

Ηρακλείου. Επίσης, έχει υποστηρίξει το κοινό όραμα του Διαζώματος  για την ανάδειξη των 

μνημείων της χώρας, μέσω της προβολής video σε πτήσεις εξωτερικού που αναδεικνύουν 

το έργο προστασίας και ανάδειξης των αρχαίων θεάτρων της Ελλάδας. 

  

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί και η δυνητική δραστηριοποίηση στην Ελευσίνα και στο Λαύριο 

της εταιρείας Hellenic Seaplanes, ή κάποιας άλλης λειτουργίας υδροπλάνων, σε περίπτωση 

που υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί για τη δημιουργία υδατοδρομίων στα δύο λιμάνια. 

Επισημαίνεται, ότι η Ελευσίνα είχε προταθεί για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού 

Υδατοδρομίου της Αττικής, το οποίο ωστόσο η Περιφέρεια Αττικής πρόκρινε τελικά να 

εγκατασταθεί στο Φάληρο (Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας). Εντούτοις, σύμφωνα με 

δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης, έχουν κατατεθεί αιτήσεις για τη λειτουργία 

υδατοδρομίων στα δύο λιμάνια. 
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Πολιτιστικοί Φορείς  

 

Ενεργά μέλη του Τοπικού Συμφώνου μπορούν να αποτελέσουν επίσης οι φορείς 

λειτουργίας των ιδιωτικών μουσείων, εκθεσιακών χώρων και λοιπών χώρων πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, οι τοπικοί λαογραφικοί, εθνικοτοπικοί (Ποντίων, Κρητικών κλπ. κυρίως στην 

Ελευσίνα), πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλλογοι, καθώς και οι οργανωτικές επιτροπές των 

φεστιβάλ («Φεστιβάλ Αισχυλείων», «Λαογραφικό Φεστιβάλ», «Φεστιβάλ Θορίκια»).  

 

Στο πλαίσιο αυτό, πρωταγωνιστικό ρόλο μπορεί να αναπτύξει ιδιαίτερα η Εταιρεία 

Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΑΔΙΠ-

ΕΜΠ) που διοικεί το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (ΤΠΠΛ). Το ΤΠΠΛ 

αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην πραγματοποίηση μιας σειράς πολιτιστικών εκδηλώσεων 

σχετικών με την προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού της ευρύτερης περιοχής, κσθώς 

και με την ιστορία των δραστηριοτήτων που κατά το παρελθόν είχαν αναπτυχθεί στις 

διατηρητέες εγκαταστάσεις στις οποίες αυτό σήμερα στεγάζεται. Στον χώρο του ΤΠΠΛ 

φιλοξενούνται εκπαιδευτικοί φορείς, όπως το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Λαυρεωτικής και το Βιομηχανικό Βιοτεχνικό Εκπαιδευτικό Μουσείο, ενώ διοργανώνονται 

περιοδικά, επιστημονικές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως συνέδρια, 

σεμινάρια και ημερίδες, επιχειρηματικές συναντήσεις και εκθέσεις και ποικίλες 

πολιτιστικές εκδηλώσεις και δρώμενα. Η πολιτιστική εμβέλεια του Πάρκου αναμένεται δε 

να ενισχυθεί σημαντικά στο μέλλον με την λειτουργία του υπό κατασκευή Μουσείου 

Μεταλλείας Μεταλλουργίας Λαυρίου, όπως και με την οργάνωση του πλούσιου ιστορικού 

Βιομηχανικού Αρχείου Λαυρίου.  

 

Σημαντική δραστηριότητα στον τομέα της ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού 

περιεχομένου αναπτύσσει επίσης η μη κερδοσκοπική Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής 

(ΕΜΕΛ), η οποία ιδρύθηκε το 1984 και είναι μέλος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς 

Επιτροπής για την Προστασία της Βιομηχανικής Κληρονομιάς. Οι βασικοί στόχοι της 

αποσκοπούν σε πολιτιστικές παρεμβάσεις, δημιουργία υποδομών και θεσμών, που έχουν 

σχέση με την μελέτη, σωτηρία και ανάδειξη του ιστορικού-μνημειακού και φυσικού 

πλούτου της Λαυρεωτικής. Η ΕΜΕΛ ίδρυσε και λειτουργεί από το 1986 το Ορυκτολογικό 

Μουσείο Λαυρίου, και από το 2003 τη συλλογή του υπό δημιουργία Μουσείου Κεραμικής 

«ΑΚΕΛ-Πάνος Βαλσαμάκης». Έχει επίσης συγκροτήσει το Ιστορικό Αρχείο Λαυρίου, ενώ 

διοργανώνει επιστημονικές συναντήσεις, συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

 

Και στην περίπτωση αυτή, προτείνεται να προβλεφθεί η δυνατότητα να συμπεριληφθούν 

στα δύο τοπικά cluster και επιχειρήσεις που έχουν την έδρα εκτός των Δήμων της Ελευσίνας 

και της Λαυρεωτικής. Ενδεικτικά αναφέρεται εδώ η δυνατότητα ένταξης πολιτιστικών 

φορέων, ερευνητικών ιδρυμάτων, επιστημονικών ομάδων, όπως της ομάδας 

δραστηριοποίηση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Βιομηχανικά Δελτία 

Καταγραφής ΒΙ.Δ.Α. (www.vidarchives.gr) με έδρα στην Αθήνα και σκοπό την καταγραφή, 

αποτύπωση, τεκμηρίωση και προβολή της βιομηχανικής κληρονομιάς στη χώρα μας. 

Μεταξύ των καταγραφών συμπεριλαμβάνεται και το εργοστάσιο ΚΡΟΝΟΣ και η σκάλα 

φόρτωσης μεταλλείων βωξίτη στην Ελευσίνα. 
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Τέλος, αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθοι πολιτιστικοί φορείς που δραστηριοποιούνται 

στην πόλη της Ελευσίνας: η Κινηματογραφική Λέσχη, η Φωτογραφική Λέσχη, καθώς και 

ένας σημαντικός αριθμός λαογραφικών, εθνικοτοπικών και εξωραϊστικών συλλόγων που 

εστιάζουν σε διάφορα αντικείμενα (λογοτεχνία, θέατρο, οικολογία κλπ.). Ο Σύλλογος 

Μικρασιατών Ελευσίνας και Σύλλογος «Αδράχτι» ειδικότερα λειτουργούν μουσεία ιστορίας 

και λαογραφίας, ενώ ο Σύλλογος Ποντίων την «Λαογραφική Γωνιά» της Ελευσίνας. Στο 

Λαύριο αντίστοιχα, λειτουργεί η Ένωση Εικαστικών Καλλιτεχνών Λαυρεωτικής «ΙΡΙΣ», ο 

φορέας εθελοντισμού «Δίανθος», καθώς και διάφοροι εθνικοτοπικοί, πολιτιστικοί, 

εξωραϊστικοί και αθλητικοί σύλλογοι.  

 

Επισημαίνεται, ότι στους συλλόγους αυτούς δραστηριοποιούνται ως ενεργά μέλη αρκετοί 

παλαιοί βιομηχανικοί εργάτες – εκπρόσωποι της πολιτισμικής ιστορίας της Ελευσίνας. Οι 

σύλλογοι αυτοί μπορούν να συνεισφέρουν ιδανικά στο Τοπικό Σύμφωνο ως πυρήνες 

ιστορικής  μνήμης και πολιτιστικής δημιουργίας και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του 

ιδιαίτερου τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

έχει και η προοπτική κινητοποίησης ιδιωτών (π.χ. συλλεκτών, καλλιτεχνών, εκπαιδευτών) 

ώστε να τους δοθεί ένα βήμα συμμετοχής και η δυνατότητα σύμπραξης στις 

δραστηριότητες του Τοπικού Συμφώνου. 

 

Επιχειρήσεις της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας 

 

Τόσο η Ελευσίνα, όσο και το Λαύριο, διαθέτουν ένα αξιόλογο δυναμικό φορέων και 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της πολιτιστικής και 

δημιουργικής βιομηχανίας, και οι οποίες μπορούν να συνδράμουν στη διαμόρφωση και τον 

εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντας που θα συνδέεται με την λειτουργία της 

Πολιτιστικής Διαδρομής.  Το επιχειρηματικό δυναμικό στον τομέα αυτόν αποτελείται 

ενδεικτικά από ωδεία και σχολές χορού, καλλιτεχνικές και εκδοτικές δραστηριότητες, 

τοπικές εφημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και τις επαγγελματικές 

δραστηριότητες χειροτεχνών, ξεναγών, φωτογράφων, δημιουργικών γραφείων κ.α. 

 

Από τις επιχειρήσεις παραγωγής πολιτιστικού περιεχομένου με έδρα στο Δήμο Ελευσίνας, 

ξεχωρίζει η εταιρεία Mentor που δημιουργήθηκε από μια ομάδα επαγγελματιών του χώρου 

του πολιτισμού, των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής επικοινωνίας και αναπτύσσει 

καινοτόμες εφαρμογές ανάδειξης και διαχείρισης του άυλου και υλικού πολιτιστικού 

αποθέματος, καθώς και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.  

 

Επισημαίνεται τέλος, ότι η ανακήρυξη της Ελευσίνας ως «Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας» διαμορφώνει μία νέα δυναμική για την ενδυνάμωση του τοπικού 

πολιτιστικού κεφαλαίου και την ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας. Παρέχει δε το 

έναυσμα για την προσέλκυση νέων δημιουργικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην 

περιοχή, που θα εμπλουτίσουν το συνολικό πολιτιστικό προϊόν, και θα μπορούν να 

διευρύνουν το πλέγμα των δυνητικών μελών του Τοπικού Συμφώνου.  
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2.5. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΧΕ «Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ 
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

 

2.5.1. Πλαίσιο και Πρόταση Εξειδίκευσης της ΟΧΕ 

 

Πλαίσιο Εξειδίκευσης της ΟΧΕ 

 

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης 

χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών 

ενοτήτων, οι οποίες, είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές 

δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα 

ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. Μάλιστα, στο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2021-2027 οι 

ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις με το Στόχο Πολιτικής 5 (ΣΠ5), αποτελούν πλέον 

διακριτό στόχο πολιτικής.  

 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής (ΠΕΠ 

Αττικής) και το προηγηθέν Concept Paper «Προετοιμασία για τον Σχεδιασμό του ΠΕΠ 

Αττικής 2021-2027»6, πυρήνα του χωρικού σχεδιασμού για την Αττική στην επόμενη 

προγραμματική περίοδο 2021-2027 θα αποτελέσει και πάλι η ενίσχυση της κοινωνικής και 

οικονομικής συνοχής της αστικής μητροπολιτικής περιοχής της Περιφέρειας. Ιδιαίτερη 

μέριμνα θα δοθεί στη συνέχιση των τεσσάρων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ – ΒΑΑ) που «τρέχουν» στο Πολεοδομικό Συγκρότημα 

Αθήνας-Πειραιά, στις οποίες μετέχουν οι τρείς πολυπληθέστεροι Δήμοι της Περιφέρειας 

αλλά και άλλοι Δήμοι με μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού, οικονομικής και κοινωνικής 

δραστηριότητας. 

 

Κρίσιμης σημασίας προτεραιότητα στη νέα προγραμματική περίοδο αποτελεί όμως επίσης 

η κάλυψη αναγκών και γεωγραφικών περιοχών που δεν καλύπτονται από τις υφιστάμενες 

ΟΧΕ με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων ΟΧΕ. Η διεύρυνση της εφαρμογής του 

εργαλείου των ΟΧΕ και σε άλλους τύπους χωρικών ενοτήτων αλλά και σε ειδικές θεματικές 

και αλυσίδες αξίας, κρίνεται απαραίτητη για τη κάλυψη μεγαλύτερου μέρους των αναγκών 

της Περιφέρειας τόσο σε επίπεδο χωρικής κάλυψης γεωγραφικών περιοχών που ορίζονται 

από συγκεκριμένα διοικητικά όρια, όσο και από περιοχές που αναδεικνύονται από 

συγκεκριμένες αλυσίδες αξίας.  

 

Σε ό,τι αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων ΟΧΕ προτείνεται να δοθεί έμφαση 

στον εντοπισμό τομέων αναπτυξιακού πλεονεκτήματος της Περιφέρειας καθώς και ειδικών 

διαλειτουργιών που αναδεικνύονται από συγκεκριμένες αλυσίδες αξίας αξιοποιώντας 

μεταξύ άλλων, συνδετήριους οδικούς άξονες, το παραλιακό μέτωπο, τους μητροπολιτικούς 

χώρους πρασίνου κλπ, ώστε να εμπλουτιστούν τα χωρικά εργαλεία και με την προώθηση 

θεματικών ΟΧΕ σε οικιστικές ενότητες (λειτουργικές περιοχές) που αναπτύσσονται σε μία ή 

περισσότερες Δημοτικές Ενότητες και με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων. 

                                                           
6
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής, Μάρτιος 2021. 
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Στο πλαίσιο αυτό, και με βάση την εμπειρογνωμοσύνη του Ινστιτούτου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, έχουν εντοπιστεί παρεμβάσεις Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων σε μη αστικό περιβάλλον, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο αναπτυξιακό 

ενδιαφέρον για την Αττική και οι οποίες προτείνονται (ονοματίζονται) στο πλαίσιο του ΠΕΠ. 

Στο ΠΕΠ Αττικής επισημαίνεται ειδικότερα ότι η Περιφέρεια φιλοξενεί μοναδικά τοπόσημα 

παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και ευρείες πολιτιστικές υποδομές, δημιουργώντας 

τις κατάλληλες συνθήκες προσδιορισμού χωρικών ενοτήτων με δυναμική ανάπτυξης, μέσω 

της κάθετης σύνδεσης πολιτισμού και τουρισμού, για την προσέλκυση επισκεπτών που 

αποζητούν την εμπειρία εναλλακτικών μορφών θεματικού τουρισμού.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται η ολοκληρωμένη χωρική παρέμβαση οργάνωσης και 

ανάδειξης του θεματικού άξονα του πολιτισμού μεταξύ Αθήνας, Ελευσίνας και Λαυρίου 

(«Τριλογία της Αττικής»), συνδέοντας τις τρεις από τις πιο σημαντικές περιοχές της Αττικής 

κατά την αρχαιότητα και αναδεικνύοντας τους κύριους αρχαιολογικούς της χώρους, με 

στόχο τόσο τη διάχυση της τουριστικής κίνησης χωρικά σε όλη την Περιφέρεια όσο και την 

επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της παραμονής των επισκεπτών με τη δημιουργία και 

ανάδειξη ενός νέου τουριστικού προϊόντος (διαδρομή) και τον εμπλουτισμό των εμπειριών 

τους.  

 

Η προτεινόμενη ΟΧΕ «Τριλογία της Αττικής» εντάσσεται ειδικότερα στον Ειδικό Στόχο 5.2 

«Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και 

περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του 

βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών (ΕΤΠΑ)» της 

Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της χωρικής οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και 

πολιτιστικής ανάπτυξης και συνοχής στην Αττική» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2021-

2027 της Περιφέρειας Αττικής. Ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου ως προς 

το Στόχο Πολιτικής 5 προβλέπει ειδικότερα ότι θα «περιλαμβάνει δράσεις για την ανάδειξη 

και ενδυνάμωση της πολιτισμικής ταυτότητας» και πως προτεραιότητα θα δοθεί στην 

εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών μέσω ΟΧΕ και ΒΑΑ, όπως «σε περιοχές που 

εμφανίζουν χωρική και θεματική συνέχεια με δυνατότητα αξιοποίησης μεταξύ άλλων των 

ιδιαίτερων – τοπικών πολιτιστικών χαρακτηριστικών».  

 

Στο πλαίσιο του παραπάνω στόχου πολιτικής το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στηρίζει και ενισχύει 

την υλοποίηση ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού (πολιτιστικές – 

περιβαλλοντικές διαδρομές και πολιτιστικά πάρκα), τα οποία έχουν ως στόχο την ένταξη 

των μνημείων του πολιτισμού, αλλά και της φύσης στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και 

της βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση και βέλτιστη λειτουργία και 

απόδοση του τουριστικού προϊόντος.  

 

Σε απόλυτη σύμπνοια με τα παραπάνω, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέπτυξε την Πολιτιστική Διαδρομή 

που συνδέει την Ελευσίνα, την Αθήνα και το Λαύριο ως ένα ολοκληρωμένο προϊόν 

Πολιτιστικού Τουρισμού, και προώθησε την ένταξή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της 

Περιφέρειας Αττικής στη νέα προγραμματική περίοδο (2021-2027) με το εργαλείο της 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ).  
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Σύμφωνα με το ΠΕΠ Αττικής, αρμόδιος φορέας για την κατάρτιση και την υποβολή της 

στρατηγικής ΟΧΕ δύναται να είναι η μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής (η οποία σύμφωνα 

με το άρθρο 210 του Ν. 3852/ 2010 για την «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» επιφορτίζεται και με αρμοδιότητες 

μητροπολιτικού χαρακτήρα), καθώς επίσης Αναπτυξιακοί Οργανισμοί ΟΤΑ Α΄ και Β΄ 

Βαθμού, και Εταιρικά σχήματα με επικεφαλής Δημοτική/ές Αρχή/ές. Ο αρμόδιος φορέας 

επιφορτίζεται με καθήκοντα που συνδέονται τουλάχιστον με την επιλογή των πράξεων του 

Σχεδίου Δράσης της στρατηγικής. Ως εκ τούτου ο αρμόδιος φορέας καθίσταται 

υποχρεωτικά Ενδιάμεσος Φορέας. 

 

Προκειμένου να αποκτήσει η πρόταση της ΟΧΕ της Πολιτιστικής Διαδρομής 

λειτουργικότητα, συνοχή, βιωσιμότητα και ωριμότητα, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ακολούθησε την 

μεθοδολογική προσέγγισή του για την ανάπτυξη και λειτουργία Πολιτιστικών Διαδρομών, 

με την οποία προτείνεται η υιοθέτηση δύο θεσμών, της «συστάδας (cluster) επιχειρήσεων» 

και του φορέα διαχείρισης προορισμού (DΜMO) ως βασικά συστατικά στοιχεία του 

συστήματος διακυβέρνησης της Πολιτιστικής Διαδρομής. Ο πρώτος θεσμός, το cluster, είναι 

μια εθελοντική, συλλογική, πρωτοβουλία για τη δικτύωση των επαγγελματιών της περιοχής 

και επιτρέπει την εξασφάλιση της συμμετοχής της τοπικής επιχειρηματικότητας στη βάση 

ενός κοινά αποδεκτού Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας για την υποστήριξη και προώθηση της 

Διαδρομής. Με το DΜMO, το δεύτερο θεσμό που προωθεί το «ΔΙΑΖΩΜΑ», δημιουργείται ο 

κατάλληλος μηχανισμός για τη διακυβέρνηση και την άρτια λειτουργία του προγράμματος.  

 

Παράλληλα, για την ωρίμανση της ΟΧΕ, το Διάζωμα έχει προβεί στη ανάθεση εκπόνησης 

των ακόλουθων προπαρασκευαστικών μελετών: 

 

 το παρόν «Master Plan για την Πολιτιστική Διαδρομή Λαύριο – Αθήνα- Ελευσίνα 

(Τριλογία της Αττικής)» που ανατέθηκε στην εταιρία «PLAN E.E. Τόμας Μπ. Γκρέβε 

και ΣΙΑ» το Μάιο του 2020 (σε εξέλιξη), 

 την μελέτη για την «Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη 

χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του 

Πολιτισμού», που ανατέθηκε τον Γενάρη του 2021 στην εταιρεία «Χρ. Χιώτης», με 

αντικείμενο τη δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την Πολιτιστική 

Διαδρομή, την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν 

στο cluster επιχειρήσεων της διαδρομής με στόχο το σχεδιασμό και τη δημιουργία 

βασικών ιστοσελίδων, την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου για τις ψηφιακές 

εφαρμογές ανάδειξης της διαδρομής, και την επιμέλεια των ενημερωτικών 

κειμένων που θα εμπλουτίσουν τις ψηφιακές δράσεις του προγράμματος, 

 την μελέτη «Στρατηγικού σχεδιασμού marketing για την τουριστική ανάδειξη της 

Πολιτιστικής Διαδρομής Λαύριο – Αθήνα – Ελευσίνα» που ανατέθηκε στην εταιρεία 

Marketing Greece, το Φεβρουάριο του 2021 (ολοκληρώθηκε), 

 την «Συγκοινωνιακή Μελέτη Πολιτιστικής Διαδρομής “Τριλογία της Αττικής ”», η 

οποία ανατέθηκε στην Εταιρεία «ΑΒΑΡΙΣ» και το συγκοινωνιολόγο, κ. Νέλλα Γιώργο 

το Μάιο του 2021 (σε εξέλιξη),   

 την «Παροχή τεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του  προγράμματος “Τριλογία της 

Αττικής”», στην Εταιρεία ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
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Ο.Ε., με αντικείμενό την υποστήριξη της προετοιμασίας ένταξης της «Τριλογίας της 

Αττικής» στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027 με χρήση εργαλείων 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης. 

 

Τέλος, είναι σε εξέλιξη από το σωματείο ο σχεδιασμός ανοιχτού διαγωνισμού για το 

branding του προγράμματος «Τριλογία της Αττικής» (σε συνέχεια του Στρατηγικού Σχεδίου 

Μarketing). 

 

Πρόταση Εξειδίκευσης: Ειδικοί Στόχοι της ΟΧΕ 

 

Το πλαίσιο εξειδίκευσης της ΟΧΕ «Τριλογία της Αττικής» διαμορφώνεται από τους 

ακόλουθους προτεινόμενους Ειδικούς Στόχους: 

 

Ειδικοί Στόχοι της ΟΧΕ 

Ειδικός Στόχος 1 Ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος: ενίσχυση των 
υποδομών και των θεσμών που συνδέονται με το πολιτιστικό και 
φυσικό περιβάλλον 

Ειδικός Στόχος 2 Αναβάθμιση αστικών και οικιστικών συνόλων της Διαδρομής 

Ειδικός Στόχος 3 Παρεμβάσεις για τη λειτουργική διασύνδεση των θέσεων της 
Πολιτιστικής Διαδρομής 

Ειδικός Στόχος 4 Ανάπτυξη και Στήριξη της Επιχειρηματικότητας μέσω Τοπικών 
Συμφώνων Ποιότητας (Cluster) με έμφαση στο τρίπτυχο Τουρισμός – 
Πολιτισμός – Περιβάλλον 

Ειδικός Στόχος 5 Αξιοποίηση εργαλείων marketing και ψηφιακών εφαρμογών για την 
προβολή και προώθηση της Πολιτιστικής Διαδρομής 

Ειδικός Στόχος 6 Τεχνική - διοικητική – διαχειριστική υποστήριξη της υλοποίησης και 
λειτουργίας της ΟΧΕ δρομής 

 

Επισημαίνεται, ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι της ΟΧΕ προτείνεται να κατευθυνθούν σε 

όλους τους επιμέρους Ειδικούς Στόχους, οι οποίοι δύναται ωστόσο να καλυφθούν και από 

άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στη συνέχεια αναλύεται η πρόταση εξειδίκευσης της ΟΧΕ 

ανά Ειδικό Στόχο: 

 

ΕΣ 1: Ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος: ενίσχυση των υποδομών 

και των θεσμών που συνδέονται με το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον 

 

Στον Ειδικό Στόχο 1 εντάσσονται έργα και παρεμβάσεις για την ανάδειξη των πολιτιστικών 

πόρων και ιστορικών/βιομηχανικών μνημείων, καθώς και την αναβάθμιση / δημιουργία 

νέων κτηριακών υποδομών μουσείων και πολιτιστικών χώρων. Προτείνεται ειδικότερα να 

ενταχθούν στοχευμένες παρεμβάσεις σε επιλεγμένες θέσεις, καθώς και μικρής κλίμακας 

έργα ανάδειξης και συνδυασμένης προβολής των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της 

Πολιτιστικής Διαδρομής.  

 

Επισημαίνεται εντούτοις ότι επενδυτικά έργα για τη βελτίωση της αναγνωσιμότητας και την 

ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της Ελευσίνας και Λαυρίου, με τελικούς δικαιούχους 

τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Δυτικής και Ανατολικής Αττικής αντίστοιχα, προβλέπεται να 
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ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από ξεχωριστή ΟΧΕ του Υπουργείου Πολιτισμού 

(ΥΠΠΟ). Ενδεικτικά αναφέρονται έργα εκσυγχρονισμού των  Αρχαιολογικών Μουσείων, 

αποκατάστασης μνημείων και ιστορικών κτιρίων με μουσειακή χρήση, ανάδειξης  μνημείων 

και αρχαιολογικών χώρων κ.α. Επιδίωξη της Περιφέρειας Αττικής οφείλει συνεπώς να είναι 

ο συντονισμός με το ΥΠΠΟ και η επιδίωξη συνεργειών όπου δυνητικά έργα σους 

αρχαιολογικούς χώρους της Ελευσίνας και του Λαυρίου συμβάλλουν στους στόχους 

ανάπτυξης της Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής». 

 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1 της ΟΧΕ της «Τριλογίας της Αττικής» για την ανάδειξη του 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος προτείνεται ειδικότερα η ένταξη και 

χρηματοδότηση των ακόλουθων έργων και παρεμβάσεων, με κύριους τελικούς δικαιούχους 

την Περιφέρεια Αττικής, τους Δήμους Ελευσίνας και Λαυρεωτικής, καθώς και το Υπουργείο 

Πολιτισμού: 

 

 Ενιαία Σήμανση της Πολιτιστικής Διαδρομής, 

 Έργα υποδομών για την αφηγηματική διασύνδεση των αρχαιολογικών χώρων και 

σημείων ενδιαφέροντος της Πολιτιστικής Διαδρομής (π.χ. Κέντρο επισκεπτών 

Ακρόπολης και Αρχαίας Αττικής) 

 Αναπλάσεις συνδέσεων αρχαιολογικού χώρου με ιστορικά βιομηχανικά 

συγκροτήματα 

 

ΕΣ 2: Αναβάθμιση αστικών και οικιστικών συνόλων της Διαδρομής  

 

Στον Ειδικό Στόχο 2 της ΟΧΕ της «Τριλογίας της Αττικής» εντάσσονται τα έργα και οι 

παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων στα ιστορικά κέντρα και τις ευρύτερες περιοχές 

ενδιαφέροντος των πόλεων της Ελευσίνας και του Λαυρίου προκειμένου να  συγκροτήσουν 

ελκυστικούς πόλους της Πολιτιστικής Διαδρομής. Τα έργα στοχεύουν στην αύξηση της 

επισκεψιμότητας, τη διαχείριση και ανάδειξη της σημαντικότατης κληρονομιάς τους, αλλά 

και στην βελτίωση της καθημερινότητας των ίδιων των κατοίκων τους. Σε αυτά 

συμπεριλαμβάνονται αναπλάσεις των συνδέσεων του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας 

με τα ιστορικά βιομηχανικά συγκροτήματα της πόλης αποσκοπώντας στην δημιουργία μιας 

ολοκληρωμένης αστικής πολιτιστικής διαδρομής, αλλά και η ανάπλαση παραλιακού 

μετώπου Ελευσίνας. Στη δε πόλη του Λαυρίου προβλέπεται η δημιουργία ενός δικτύου 

πεζοπορικών και ποδηλατικών  διαδρομών με σκοπό τη διασύνδεση των αρχαιολογικών 

χώρων και διαμόρφωση υποδομών εξυπηρέτησης επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου, 

η πεζοδρομική και ποδηλατική σύνδεση του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου 

με το ιστορικό κέντρο του Λαυρίου και το λιμάνι του, ως έργο κομβικής σημασίας για τη 

δημιουργία τοπικής πολιτιστικής Διαδρομής, η ανάπλαση του οικισμού Κυπριανού και η 

ανάπλαση του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου ως κεντρικό σημείο αναφοράς 

των επισκεπτών και σημείο εκκίνησης τοπικών διαδρομών.  

 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 2 της ΟΧΕ της «Τριλογίας της Αττικής» για την αναβάθμιση 

αστικών και οικιστικών συνόλων της Πολιτιστικής Διαδρομής προτείνεται ειδικότερα η 
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ένταξη και χρηματοδότηση των ακόλουθων έργων και παρεμβάσεων, με κύριους τελικούς 

δικαιούχους τους Δήμους Ελευσίνας και Λαυρεωτικής, την Περιφέρεια Αττικής και το 

Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου: 

 

 Ανάπλαση και ανάδειξη παραλιακού μετώπου Ελευσίνας  

 Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την ανάδειξη και αξιοποίηση του 

βιομηχανικού συγκροτήματος Κρόνος  

 Βελτίωση προσβασιμότητας σε αρχαιολογικούς χώρους της Λαυρεωτικής  

 Δίκτυο τοπικών πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών για τη διασύνδεση των 

αρχαιολογικών χώρων και τη διαμόρφωση υποδομών εξυπηρέτησης επισκεπτών 

στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου 

 Λειτουργία τοπικής πολιτιστικής λεωφορειογραμμής για τη διασύνδεση των πόλων 

ενδιαφέροντος στο Δήμο Λαυρεωτικής 

 Ανάπλαση σύνδεσης Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου με Ιστορικό 

Κέντρο Λαυρίου και Λιμάνι  

 Ανάπλαση Οικισμού Κυπριανού 

 Ανάδειξη Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου 

 Ανάδειξη και αξιοποίηση της Ιστορικής Μεταλλευτικής Στοάς στο ΤΠΠΛ 

 

ΕΣ 3: Παρεμβάσεις για τη λειτουργική διασύνδεση των θέσεων της Πολιτιστικής 

Διαδρομής 

 

Κεντρική συνιστώσα του προγράμματος της «Τριλογίας της Αττικής» αποτελεί η λειτουργική 

σύνδεση των σημείων πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος της Πολιτιστικής 

Διαδρομής, ώστε να καταστούν επισκέψιμα και προσεγγίσιμα με χρήση διαφορετικών 

μέσων μεταφοράς, με έμφαση στον σχεδιασμό πεζοπορικών-ποδηλατικών διαδρομών. ΟΙ 

παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου 3 αποσκοπούν ειδικότερα στην αύξηση της 

επισκεψιμότητας των πόλων της Πολιτιστικής Διαδρομής, καθώς και η εξασφάλιση 

προσβασιμότητας σε ένα ευρύτερο κοινό δυνητικών επισκεπτών.  

 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3 της ΟΧΕ της «Τριλογίας της Αττικής» για την λειτουργική 

διασύνδεση των θέσεων της Πολιτιστικής Διαδρομής προτείνεται ειδικότερα η ένταξη και 

χρηματοδότηση των ακόλουθων έργων και παρεμβάσεων, με κύριους τελικούς δικαιούχους 

τους Δήμους Ελευσίνας και Λαυρεωτικής, τους Οργανισμούς Λιμένος Ελευσίνας και 

Λαυρίου και την Περιφέρεια Αττικής: 

 

 Λειτουργία λεωφορειακής γραμμής «Λεωφορείο Πολιτισμού» 
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 Δημιουργία ποδηλατοδρόμων (α) κατά μήκος της Ιεράς Οδού προς Ελευσίνα, (β) 

προς Λαύριο, (γ) Αθήνας – Πειραιάς, και (δ) παραλιακού πεζόδρομου – 

ποδηλατόδρομου 

 Θαλάσσια Σύνδεση Πόλων Πολιτιστικής Διαδρομής 

 

ΕΣ 4: Ανάπτυξη και Στήριξη της Επιχειρηματικότητας μέσω Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας 

(Cluster) με έμφαση στο τρίπτυχο Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον 

 

Η σύσταση Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας με τη μορφή «συστάδας (cluster) επιχειρήσεων» 

αποτελεί σύμφωνα με την μεθοδολογική προσέγγισή του Διαζώματος βασικό συστατικό 

στοιχείο του συστήματος διακυβέρνησης της Πολιτιστικής Διαδρομής. Η μεθοδολογική 

προσέγγιση του Διαζώματος βασίζεται επίσης στη διαπίστωση ότι κλειδί για την εδραίωση 

μιας Διαδρομής ως τουριστικού προϊόντος και προκειμένου να αποτελέσει πόρο έλξης 

επισκεπτών απαιτείται να περικλείει ένα ευρύτερο φάσμα ποιοτικών επιλογών ως προς τις 

δραστηριότητες και την προσφορά υπηρεσιών από το τοπικό επιχειρηματικό δυναμικό. 

Βασικό στοιχείο μιας διαδρομής συνιστά ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της που 

συνεπάγεται ενσωμάτωση ποικίλων και διαφορετικών παράλληλων δραστηριοτήτων. 

 

Στην κατεύθυνση αυτή, προβάλλεται η αναγκαιότητα ενεργοποίησης των Τοπικών 

Συμφώνων Ποιότητας, ως εργαλείο ενίσχυσης της ικανότητας των επιχειρήσεων-μελών   

τους να προσφέρουν μια ποικιλία ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που θα συνθέτουν 

το συνολικό τουριστικό προϊόν της Πολιτιστικής Διαδρομής. Παράλληλα, αναδεικνύεται η 

χρησιμότητα των συμπράξεων επιχειρήσεων ως αποτελεσματικό μέσο για την τόνωση της 

τοπικής επιχειρηματικότητας. Επίσης, η λειτουργία Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας 

διευκολύνει την ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων και της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας.  

 

Ο αριθμός, η επιρροή και το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που θα 

εμπλακούν άμεσα στην υποστήριξη και ανάπτυξη της διαδρομής αποτελούν καθοριστικό 

παράγοντα του βαθμού επιτυχίας της. Επομένως, κρίνεται αναγκαία η ενεργοποίηση των 

επιχειρήσεων κατά μήκος και ευρύτερα της Πολιτιστικής Διαδρομής που σχετίζονται άμεσα 

και έμμεσα με τους κλάδους του τουρισμού και του πολιτισμού (ξενοδοχεία, τουριστικά 

γραφεία, πρακτορεία, εισερχόμενου τουρισμού, ξεναγοί, δραστηριότητες γαστρονομικού 

ενδιαφέροντος, επιχειρήσεις εστίασης, εμπορικά καταστήματα, μεταφορικές επιχειρήσεις, 

κλπ.) προκειμένου να υποστηριχθεί αποτελεσματικά το εγχείρημα οργάνωσης της 

διαχείρισης και λειτουργίας της διαδρομής με τη μορφή μιας επιχειρηματικής συστάδας 

(cluster).  

 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4 της ΟΧΕ της «Τριλογίας της Αττικής» για την ανάπτυξη και 

στήριξη της Επιχειρηματικότητας μέσω Τοπικών Συμφώνων (Cluster) προτείνεται 

ειδικότερα η ένταξη και χρηματοδότηση των ακόλουθων έργων και παρεμβάσεων, με 

κύριους τελικούς δικαιούχους τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής «Νέα 

Μητροπολιτική Αττικής Α.Ε.», την Περιφέρεια Αττικής, τους Δήμους Ελευσίνας και 

Λαυρεωτικής και το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου: 
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 Ενέργειες υποστήριξης της σύστασης και λειτουργίας δύο τοπικών Cluster 

Επιχειρήσεων – Τοπικών Συμφώνων στους Δήμους Ελευσίνας και Λαυρεωτικής 

(εκπόνηση μελέτη εξειδίκευσης για την οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής 

οικονομίας στα Τοπικά Σύμφωνα της Πολιτιστικής Διαδρομής, ενέργειες προβολής 

Τοπικών Συμφώνων και προσέλκυσης επιχειρήσεων για την ένταξή τους στα Τοπικά 

Σύμφωνα, εκπόνηση προδιαγραφών και εφαρμογή συστήματος πιστοποίηση 

επιχειρήσεων των Τοπικών Συμφώνων, υλοποίηση  προγραμμάτων κατάρτισης των  

επιχειρηματιών των Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας) 

 Ανάπτυξη καταδυτικού πάρκων στους Δήμους Ελευσίνας και Λαυρεωτικής 

 Δημιουργία «Κινηματογραφικής Διαδρομής» Λαυρίου (Lavrio Movie Trail) 

 Λειτουργία (παραρτήματος) Film Office της Περιφέρειας Αττικής 

 Δημιουργία και λειτουργία θερινού κινηματογράφου και φιλοξενία 

κινηματογραφικού φεστιβάλ 

 Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία Μουσείου Βιομηχανικής 

Ιστορίας στην Ελευσίνα 

 Σύσταση «Δημιουργικού HUB» για τις επιχειρήσεις της πολιτιστικής και 

δημιουργικής βιομηχανίας στην Ελευσίνα 

 

ΕΣ 5: Αξιοποίηση εργαλείων marketing και ψηφιακών εφαρμογών για την προβολή και 

προώθηση της Πολιτιστικής Διαδρομής 

 

Με τον Ειδικό Στόχο 5 της ΟΧΕ «Τριλογία της Αττικής» επιδιώκεται η υλοποίηση δράσεων 

επικοινωνίας, δημοσιότητας και προβολής (marketing) της Πολιτιστικής Διαδρομής, με 

παράλληλη υποστήριξη από την ανάπτυξη και προώθηση της χρήσης ψηφιακών 

εφαρμογών ενημέρωσης, πληροφόρησης και ξενάγησης, ερμηνευτικών μέσων και 

ψηφιακών αναπαραστάσεων, τόσο για την ίδια τη Διαδρομή στο σύνολό της, όσο και για 

τους επιμέρους πόρους πολιτιστικού / ιστορικού ενδιαφέροντος.  

 

Ως βασικοί άξονες και εργαλεία επικοινωνίας για την τουριστική προβολή της Πολιτιστικής 

Διαδρομής ορίζονται η δημιουργία ταυτότητας και η ανάπτυξη περιεχομένου, η 

διαδικτυακή παρουσία και τα ψηφιακά εργαλεία, ο σχεδιασμός B2C και Β2Β 

προγραμμάτων προβολής, και οι συνέργειες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ιδιαίτερο 

βάρος δίνεται στην αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών (π.χ. 

εφαρμογές κοινωνικών δικτύων, ανάγνωσης QR codes από κινητές συσκευές). 

 

Οι στρατηγικές κατευθύνσεις σχετικά με την τουριστική προβολή του προϊόντος της 

Πολιτιστικής Διαδρομής στο δυνητικό ταξιδιωτικό κοινό αναπτύχθηκαν από την Marketing 

Greece στη μελέτη "Στρατηγικός σχεδιασμός marketing για την τουριστική ανάδειξη της 
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Πολιτιστικής Διαδρομής Λαύριο – Αθήνα – Ελευσίνα" (marketing plan), και διαμορφώθηκαν 

από κοινού σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Master Plan. Το marketing plan θα 

αποτελέσει τον οδηγό των δράσεων για την προβολή και προώθηση της Πολιτιστικής 

Διαδρομής καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της ΟΧΕ. 

 

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις και τα έργα αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων και εργαλείων 

προσανατολίζονται στο περιεχόμενο της μελέτη για την «Ψηφιακή Στρατηγική για τον 

Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο 

χώρο του Πολιτισμού», που ανατέθηκε τον Γενάρη του 2021 στην εταιρεία «Χρ. Χιώτης», με 

αντικείμενο τη δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την Πολιτιστική 

Διαδρομή, την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στο 

cluster επιχειρήσεων της διαδρομής με στόχο το σχεδιασμό και τη δημιουργία βασικών 

ιστοσελίδων, την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου για τις ψηφιακές εφαρμογές 

ανάδειξης της διαδρομής, και την επιμέλεια των ενημερωτικών κειμένων που θα 

εμπλουτίσουν τις ψηφιακές δράσεις του προγράμματος, 

 

Τέλος προκρίνεται, ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO) της 

«Νέα Μητροπολιτική Αττικής Α.Ε.», ως Φορέα Λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής, να 

επιδιώξει την σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους Δήμους Ελευσίνας 

και Λαυρεωτικής, το Υπουργείο Πολιτισμού και τους βασικούς πολιτιστικούς φορείς της 

περιοχής προκείμενου να τους καταστήσει συνεργούς και αποδέκτες των ενεργειών 

marketing και ψηφιακής προβολής και προώθησης της Πολιτιστικής Διαδρομής. 

  

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 5 της ΟΧΕ της «Τριλογίας της Αττικής» για την προώθηση 

ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών προτείνεται ειδικότερα η ένταξη και χρηματοδότηση 

των ακόλουθων έργων και παρεμβάσεων, με τελικό δικαιούχο τον Οργανισμό Διαχείρισης 

και Προώθησης Προορισμού (DMMO) της «Νέα Μητροπολιτική Αττικής Α.Ε.» ως Φορέα 

Λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής: 

 

 Ενέργειες Marketing και εργαλεία επικοινωνίας για την τουριστική προβολή της 

Πολιτιστικής Διαδρομής (δημιουργία ταυτότητας – Brand Identity, ανάπτυξη 

Οδηγού - Brand Toolkit, παραγωγή engaging περιεχομένου και φωτογραφικού 

υλικού)  

 Διαδικτυακή Παρουσία & Ψηφιακά Εργαλεία (δημιουργία τουριστικού portal – 

ιστοσελίδας της Πολιτιστικής Διαδρομής, ανάπτυξη και διαχείριση λογαριασμών 

κοινωνικών δικτύων) 

 B2C Ενέργειες: Visitor Experience Pass, εισιτήρια αρχαιολογικών χώρων και 

μουσείων όλης της διαδρομής, προβολή σε ειδικό εσωτερικό κοινό, ψηφιακή 

διαφημιστική καμπάνια, προβολή μέσω ταξιδιωτικών portals, διαφημιστική 

εκστρατεία με ολοκληρωμένο πλάνο Επικοινωνίας & Πρόγραμμα Μέσων, προβολή 

σε εξωτερικούς χώρους, διοργάνωση δημοσιογραφικών & Digital Influencer 

αποστολών, Σύνδεση με πολιτιστικές εκδηλώσεις, ανάπτυξη νέων εκδηλώσεων, 

συνδυαστική προβολή μέσω του Μουσείου της Ακρόπολης, δράσεις προβολής σε 

εκθεσιακούς χώρους 
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 Β2Β Ενέργειες: Ανάπτυξη οδηγού προώθησης τουριστικών προϊόντων, διασύνδεση 

με εκπροσώπους της εγχώριας τουριστικής αγοράς, συμμετοχή σε τουριστικές 

εκθέσεις, διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης – Fam Trips, προώθηση τουριστικών 

εμπειριών μέσω OTAs 

 Ψηφιακές Εφαρμογές (δημιουργία ιστοσελίδα της Πολιτιστικής Διαδρομής, 

Τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση και τεκμηρίωση με χρήση εικονικής 

πραγματικότητας σε μορφή ταινίας, εμπλουτισμός ιστοσελίδας DΜMO, ιστοσελίδες 

των Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας (Cluster), Mini-site ενημέρωσης και 

διαβούλευσης, Sitemap Cluster Website) 

 Ψηφιακές εφαρμογές επισκεπτών (ψηφιακή εφαρμογή διαχείρισης QR codes, 

Virtual Tours με χρήση φωτογραφικών πανοραμάτων 360 μοιρών, ψηφιακό 

διαδικτυακό παιχνίδι γρίφων) 

 

ΕΣ 6: Τεχνική - διοικητική – διαχειριστική υποστήριξη της υλοποίησης και λειτουργίας της 

ΟΧΕ 

 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 6 της ΟΧΕ της «Τριλογίας της Αττικής» για την τεχνική – 

διοικητική – διαχειριστική υποστήριξη της υλοποίησης και λειτουργίας της ΟΧΕ προτείνεται 

ειδικότερα η ένταξη και χρηματοδότηση των ακόλουθων έργων και παρεμβάσεων, με 

κύριους τελικούς δικαιούχους τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής «Νέα 

Μητροπολιτική Αττικής Α.Ε.», τους Δήμους Ελευσίνας και Λαυρεωτικής, καθώς και την 

Περιφέρεια Αττικής,: 

 

 Στοχευμένες ενέργειες για τη διοικητική – διαχειριστική υποστήριξη της 

υλοποίησης και λειτουργίας της ΟΧΕ από τον Οργανισμό Διαχείρισης και 

Προώθησης Προορισμού (DMMO) της «Νέα Μητροπολιτική Αττικής Α.Ε.» ως 

Φορέα Λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής 

 Διοργάνωση εναρκτήριου γεγονότος (Launch Event) για την προβολή του 

προγράμματος της Τριλογίας της Αττικής 

 Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου για τις Πολιτιστικές Διαδρομές 

 Ενίσχυση τεχνικής επάρκειας (Capacity building) των δύο Δήμων και των 

εμπλεκόμενων φορέων για την υλοποίηση της ΟΧΕ, καθώς και την υποστήριξη 

λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής και των Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας 

(Cluster)   
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2.5.2. Προτάσεις Έργων και Δράσεων της Πολιτιστικής Διαδρομής όσον αφορά Υποδομές, 

Marketing – Ψηφιακές Εφαρμογές, Επιχειρηματικότητα 

  

Οι προτάσεις Έργων παρουσιάζονται σε τέσσερις ενότητες, σύμφωνα με τη μεθοδολογία 

που έχει αναπτύξει το Διάζωμα: Υποδομές, Marketing  και Ψηφιακές Εφαρμογές, 

Επιχειρηματικότητα, Διακυβέρνηση. Οι προτάσεις που αφορούν στην ανάπτυξη και 

βελτίωση των Υποδομών επικεντρώνονται στα σημεία ενδιαφέροντος στους τρεις πόλους 

αλλά και στις διασυνδέσεις μεταξύ τους. Οι προτάσεις Έργων και Δράσεων για το Marketing 

και τις Ψηφιακές Εφαρμογές αποτελούν ένα σύνθετο και ολοκληρωμένο πλέγμα, 

βασισμένο στην εμπειρία άλλων πολιτιστικών διαδρομών. Οι προτάσεις σχετικά με την 

ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας αφορούν στην οργάνωση της υπάρχουσας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, τις επιδιωκόμενες συνέργειες, αλλά και στην ενθάρρυνση 

της ανάπτυξης νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Τέλος, στο επίπεδο 

της Διακυβέρνησης, αναλύεται η προτεινόμενη οργάνωση της διαχείρισης των φορέων που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη και την υποστήριξη της Πολιτιστικής Διαδρομής της Τριλογίας 

της Αττικής. 

 

2.5.2.1. Υποδομές 

2.5.2.1.1.  Έργα εντός αρχαιολογικών χώρων και μουσείων 

Κατά τη διάρκεια σύνταξης της παρούσας μελέτης και παρακολουθώντας τις ανακοινώσεις 

και τις ενέργειες του Υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με τα σημεία ενδιαφέροντος που 

εμπίπτουν στις περιοχές μελέτης της Τριλογίας, διακρίνεται η πρόθεση του ΥΠΠΟΑ για την 

υλοποίηση ενός ευρύτερου προγράμματος δράσεων και έργων αναβάθμισης των 

αρχαιολογικών χώρων και μουσείων. Θεωρούμε πως τα έργα αυτά είναι κομβικής 

σημασίας για την ανάπτυξη της Διαδρομής και ως εκ τούτου κρίνονται ως έργα άμεσης 

προτεραιότητας. 

Εκτιμάται ότι τα σχεδιαζόμενα από το ΥΠΟΟΑ έργα θα εμπίπτουν στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

 Έργα στερέωσης, συντήρησης και αποκατάστασης σε Αρχαιολογικούς Χώρους 

(όπως ενδεικτικά τα  Έργα αποκατάστασης και ανάδειξης Αρχαίου Θεάτρου 

Θορικού, Αρχαιολογικού Χώρου Αργυρωρυχείων του Δρυμού Λαυρεωτικής, 

Τελεστηρίου Ελευσίνας, Φρουρίου και Τείχους Φυλής, Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών) 

 Εγκαταστάσεις υποδοχής επισκεπτών (πωλητήρια, χώροι υγιεινής, αναψυκτήρια)   

 Έργα σήμανσης και πληροφόρησης σε Αρχαιολογικούς Χώρους 

 Έργα ανάδειξης και διαμορφώσεις διαδρομών επισκεπτών εντός Αρχαιολογικών 

Χώρων 

 Εφαρμογές ξενάγησης επαυξημένης πραγματικότητας σε Αρχαιολογικούς Χώρους 

 Επαναλειτουργία Αρχαιολογικού Μουσείου Ελευσίνας 

 Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας Μουσείου Μεταλλείας - Μεταλλουργίας 

Λαυρίου (ΜΜΜΛ) 

 Νέο Μουσείο Ελευσίνας  
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Η αποσαφήνιση και οριστικοποίηση των έργων αυτών που θα προταθούν για εκτέλεση και 

αφορούν στους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία θα γίνει αποκλειστικά από το ΥΠΠΟΑ 

και τις υπηρεσίες του για να ενταχθούν στην ΟΧΕ της Πολιτιστικής Διαδρομής. 

 

2.5.2.1.2. Έργα υποδομών διασύνδεσης αρχαιολογικών χώρων και σημείων 

ενδιαφέροντος  

Κέντρο επισκεπτών Ακρόπολης και Αρχαίας Αττικής 

 

Σε κεντρικό σημείο του δημόσιου χώρου περιμετρικά της Ακρόπολης, και κατά προτίμηση 

με ευρύτερη θέα προς το λεκανοπέδιο, προτείνεται να δημιουργηθεί ένας χώρος 

πληροφόρησης για την Αρχαία Αττική. Η αποστολή του χώρου αυτού θα είναι να 

ενημερώσει τους επισκέπτες της Ακρόπολης για την ενότητα του χώρου της αρχαίας 

Αττικής και τις λειτουργικές  διασυνδέσεις των αρχαίων δήμων και σημείων αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος. Η Ακρόπολη ήταν το διοικητικό, πολιτιστικό και εμπορικό κέντρο, αλλά το 

θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο βρισκόταν στην Ελευσίνα και ο αναπτυξιακός και 

οικονομικό πυλώνας ήταν στο Λαύριο. Μόνο με την εικόνα της Τριλογίας της Αττικής 

μπορεί ο επισκέπτης να κατανοήσει την λειτουργία του ιστορικού χώρου.  
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Χάρτης 3 
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Αυτό το «Κέντρο επισκεπτών Ακρόπολης και Αρχαίας Αττικής» προτείνεται να είναι 

κυρίως υπαίθριο και ημιυπαίθριο έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο όλες τις μέρες και ώρες. 

Το κέντρο επισκεπτών θα παρέχει πληροφόρηση για την Αρχαία Αττική με την μορφή 

μόνιμης έκθεσης σε πινακίδες, αλλά και ψηφιακά με την προβολή των τριών ταινιών 

μικρού μήκους που περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα 2.5.2.2.2. Η πληροφόρηση 

μπορεί να επεκταθεί σε διαδραστικές μορφές με χρήση της Ιστοσελίδας της διαδρομής 

αλλά και πρόσθετες, όπως για παράδειγμα το Ψηφιακό Διαδικτυακό Παιχνίδι Γρίφων και τα 

Virtual Tours με χρήση φωτογραφικών πανοραμάτων 360ο. 

 

Εφόσον δημιουργηθούν και κλειστοί χώροι μπορούν να παρέχουν την δυνατότητα 

στέγασης πωλητηρίου, περιοδικής έκθεσης και διάθεση έντυπου υλικού. 

 

Ενδεχόμενες θέσεις για τη χωροθέτηση του κέντρου θα μπορούσαν να είναι  

 στην ανάβαση προς την Ακρόπολη μέχρι τα εκδοτήρια εισιτηρίων  

 στο λόφο του Φιλοπάππου   

 στον χώρο του αστεροσκοπείου 

 στον χώρο του ΕΟΤ στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου  

 

  

           
Εικόνες 13-16: Δυνητικές θέσεις χωροθέτησης Κέντρου Επισκεπτών Αρχαίας Αττικής 

 

Σύστημα Σήμανσης Πολιτιστικής Διαδρομής 

 

Προτείνεται να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο και σύνθετο σύστημα σήμανσης της 

διαδρομής με έμφαση στους τοπικούς πόλους της Ελευσίνας και του Λαυρίου. Το σύστημα 

προβλέπεται να αποτελείται από τα παρακάτω βασικά στοιχεία 

 

 Οδική σήμανση σε υπερτοπικούς/κεντρικούς άξονες διασύνδεσης και πρόσβασης  

 Περίπτερα ενημέρωσης – κέντρα επισκεπτών 
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 Στήλες σήμανσης σε κεντρικά σημεία Ελευσίνας και Λαυρίου  

 Σημάνσεις περιπατητικών, ποδηλατικών και ειδικών διαδρομών 

 Σήμανση μεμονωμένων μνημείων και σημείων ενδιαφέροντος 

 

Η οδική σήμανση θα καθοδηγεί τους επισκέπτες στις διαδρομές μεταξύ των τριών πόλων, 

καθώς και εντός των τοπικών πόλων Ελευσίνας και Λαυρεωτικής προς τους χώρους 

στάθμευσης που εξυπηρετούν τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος.  

 

Επιπλέον, στο σύστημα σήμανσης θα περιλαμβάνονται οι πολιτιστικές διαδρομές που θα 

δημιουργηθούν εντός του Δήμου Αχαρνών με επίκεντρο το Αρχαίο Θέατρο, όπως και 

μεμονωμένα σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στους δήμους Αχαρνών και Φυλής για 

τα οποία εκπονούνται μελέτες από τους τοπικούς Δήμους, την Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Δυτικής Αττικής και άλλους φορείς. Η οδική σήμανση θα περιορίζεται στις απολύτως 

απαραίτητες σημάνσεις. 

 

Τα περίπτερα ενημέρωσης/κέντρα επισκεπτών θα είναι περιορισμένα στον αριθμό και θα 

βρίσκονται σε καίρια θέση στο αρχαιολογικό πάρκο της Αθήνας και σε άμεση σχέση με την 

Ακρόπολη, στα λιμάνια Ελευσίνας και Λαυρίου, καθώς και στο διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.  

 

Ιδιαίτερη βαρύτητα για τους επισκέπτες, αλλά και τους κατοίκους της Ελευσίνας και της 

Λαυρεωτικής, έχει η ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου τοπικού συστήματος 

σήμανσης και πληροφόρησης. Το σύστημα θα αφορά όλες τις πτυχές της ζωής, από τις 

συγκοινωνίες, τους αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους έως επίκαιρες δράσεις και 

εκδηλώσεις. Το σύστημα προτείνεται να είναι διττό, να περιλαμβάνει ολοκληρωμένη 

ηλεκτρονική πληροφόρηση με ιστοσελίδα και ποικιλία εφαρμογών καθοδήγησης, 

ολοκληρωμένη εφαρμογή κωδικών QR σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος, αλλά και 

εκτεταμένο φυσικό σύστημα.  

 

Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία είναι σημαντικό για την ανάπτυξη της κίνησης των πεζών 

να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σύστημα ειδικά σχεδιασμένο για τους πεζούς. Το σύστημα θα 

αποτελείται από – αυτοφωτιζόμενες – στήλες σήμανσης με απόσπασμα χάρτη της άμεσης 

περιοχής με ενδείξεις των στάσεων και σημείων συστημάτων συγκοινωνιών, των 

αξιοθέατων, των βασικών οδεύσεων πεζών, καθώς και σχετικές γραπτές πληροφορίες. Το 

ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι προσβάσιμο από QR και wifi επί των στηλών, αλλά θα 

λειτουργεί και εξ αποστάσεως. 

 

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι ένα τέτοιο σύστημα υποστηρίζει όχι μόνο τους επισκέπτες, 

αλλά και τους εργαζόμενους και τους κατοίκους στη διαδικασία εξερεύνησης και 

ανακάλυψης της περιοχής. Με τη βοήθεια του συστήματος σήμανσης ενθαρρύνεται και 

επιταχύνεται, όχι μόνο η μετάβαση στην κίνηση με τα πόδια, αλλά και η ταύτιση με την 

πόλη.  
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Εικόνες 17-21: Σύστημα σήμανσης για τους πεζούς στη Βιέννη 

Για όλα τα μνημεία και τα αξιόλογα κτίρια αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, στα οποία θα 

περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον όλα τα κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια όλων των χρήσεων, 

προτείνεται να δημιουργηθεί ένα ειδικό σήμα σε μορφή μικρής πινακίδας, τοποθετημένη 

στο κτίριο, ή στο άμεσο περιβάλλον του, η οποία θα δίνει στον επισκέπτη τις πολύ βασικές 

πληροφορίες για αυτό σε φυσική μορφή και θα συνοδεύεται από QR code για την 

ολοκληρωμένη πληροφόρηση. 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει προς το παρόν αντίστοιχη σήμανση στην Ελλάδα, προτείνεται 

να παραχθεί ένα τοπικό σήμα στα πρότυπα των σημάνσεων διατηρητέων κτιρίων σε 

διάφορα ευρωπαϊκά κράτη. 

 

Παρεμβάσεις σε Ελευσίνα και Λαύριο 

Εξετάζοντας τους πόλους της Ελευσίνας και του Λαυρίου δημιουργείται η ανάγκη για την 

υλοποίηση έργων για την συγκρότησή τους ως ελκυστικούς πόλους της Διαδρομής. Τα έργα 

στοχεύουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας, τη διαχείριση και ανάδειξη της 

σημαντικότατης κληρονομιάς τους, αλλά και στην βελτίωση της καθημερινότητας των ίδιων 

των κατοίκων τους. 
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 Χάρτης 4 

 
 

Αναπλάσεις συνδέσεων αρχαιολογικού χώρου με ιστορικά βιομηχανικά συγκροτήματα 

Όσον αφορά την Ελευσίνα, είναι κρίσιμο να πραγματοποιηθούν αναπλάσεις των 

συνδέσεων του αρχαιολογικού χώρου με τα ιστορικά βιομηχανικά συγκροτήματα 

αποσκοπώντας στην δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αστικής πολιτιστικής διαδρομής. Πιο 

συγκεκριμένα, κρίνεται σκόπιμο να συνδεθεί ο αρχαιολογικός χώρος με τα συγκροτήματα 

Ίρις και Κρόνος μέσω της οδού Περικλέους. Επιπλέον, σημαντικές είναι οι αναπλάσεις των 

συνδέσεων με τον ιστορικό Σιδηροδρομικό Σταθμό μέσω της οδού Παν. Πετράκη όπως και 

με το συγκρότημα της Παλαιάς Ελαιουργικής. Η ανάπλαση της σύνδεσης με τον 
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Σιδηροδρομικό Σταθμό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα υπό την προοπτική επαναλειτουργίας 

του με την δημιουργία νέας προαστιακής γραμμής. 

 

 
Εικόνα 22: Η οδός Περικλέους στο ύψος του Αγ. Γεωργίου 

 

Ανάπλαση και ανάδειξη παραλιακού μετώπου Ελευσίνας  

Υψηλής προτεραιότητας είναι η ανάπλαση και η ανάδειξη του παραλιακού μετώπου της 

Ελευσίνας, από την Παλαιά Ελαιουργική και τον Τιτάνα έως το βιομηχανικό συγκρότημα 

του Κρόνου, θέτοντας στο επίκεντρο τον πεζό και τον ποδηλάτη, με τη δημιουργία 

πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου. Το συγκεκριμένο έργο ωστόσο φέρει δυσκολίες στην 

υλοποίησή του, όπως έχει παρατηρηθεί και από τη μελέτη "Συγκοινωνιακή Μελέτη 

Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής»". Παρόλα αυτά, θα έχει μεγάλη αξία έστω 

και εάν γίνει τμηματικά, βάσει ενός γενικού στρατηγικού σχεδίου που θα πραγματοποιηθεί 

σε βήματα. Είναι σημαντικό για την ολοκληρωμένη λειτουργία των πεζών-ποδηλατικών 

διαδρομών να δημιουργηθεί τελικά μία κυκλική διαδρομή μέσω των οδών Κανελλοπούλου, 

Νικολαΐδου, Περικλέους και Αφων Μουρίκη, που θα αποτελέσει την ραχοκοκαλιά της 

μετακίνησης. 
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Εικόνα 23: Ο πεζόδρομος της οδού Νικολαΐδου στην Ελευσίνα 

 

 
Εικόνα 24: Το παραλιακό μέτωπο της Ελευσίνας 

 

Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την ανάδειξη και αξιοποίηση του βιομηχανικού 

συγκροτήματος Κρόνος  

Η διερεύνηση των δυνατοτήτων για την αξιοποίηση και ανάδειξη του βιομηχανικού 

συγκροτήματος Κρόνος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την μετεξέλιξη του κέντρου της 

Ελευσίνας. Εκτός της αξιοσημείωτης ιστορικής σημασίας αλλά και της αρχιτεκτονικής του, ο 

Κρόνος κατέχει μία εξέχουσα θέση στον αστικό ιστό της πόλης. Για αυτούς τους λόγους 

είναι σημαντικό να διερευνηθούν οι ενδεχόμενες μελλοντικές χρήσης του. Λόγω της θέσης 

και της ταυτότητάς του, θα μπορούσε να στεγάσει το Βιομηχανικό Μουσείο Ελλάδος ή να 

λάβει μία διττή μορφή συνδυάζοντας χρήσεις πολιτισμού και αναψυχής. Πρέπει να 

αναφερθεί πως ένα τέτοιο σχέδιο μπορεί να είναι μόνο μεσοπρόθεσμο καθώς το 

συγκρότημα του Κρόνου παραμένει ιδιόκτητο. 
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  Χάρτης 5 
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Βελτίωση προσβασιμότητας σε αρχαιολογικούς χώρους Λαυρεωτικής  
Όσον αφορά την περιοχή της Λαυρεωτικής, μία λειτουργική προτεραιότητα αποτελεί η 

διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής. Τόσο στον 

αρχαιολογικό χώρο Θορικού, όσο και σε αυτόν της Καμάριζας δεν υπάρχουν σήμερα χώροι 

στάθμευσης. Βάσει της προσδοκώμενης  αύξησης της κίνησης σε αυτούς θα πρέπει να 

προβλεφθούν τέτοιοι χώροι, τόσο για οχήματα ΙΧ όσο και για λεωφορεία. 

 

Δίκτυα πεζοπορικών και ποδηλατικών  διαδρομών διασύνδεσης των αρχαιολογικών 

χώρων και διαμόρφωση υποδομών εξυπηρέτησης επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό 

Σουνίου 

Ένα σημαντικό έργο για την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της Λαυρεωτικής και της 

δυνατότητας για καλύτερη γνωριμία των επισκεπτών με τον τόπο είναι η δημιουργία ενός 

δικτύου πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών, το οποίο θα συνδέει τους 

αρχαιολογικούς χώρους μεταξύ τους καθώς και με τα σημεία φυσικού και γεωλογικού 

ενδιαφέροντος. Προτείνεται η δημιουργία διαδρομής που θα έχει σημείο εκκίνησης το 

κέντρο του Λαυρίου και, με γνώμονα την περιήγηση στον Εθνικό Δρυμό, θα κατευθύνεται 

προς τον Άγιο Κωνσταντίνο και στη συνέχει προς τη Δολίνη Χάος και τη Σούριζα. Είναι 

σκόπιμο να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής για τον 

σκοπό  της πεζοπορικής-ποδηλατικής διαδρομής για το τμήμα από το κέντρο του Λαυρίου 

έως τον Άγιο Κωνσταντίνο. Επιπλέον, για τη δημιουργία διαδρομών εντός του Εθνικού 

Δρυμού μπορούν ενδεχομένως να αξιοποιηθούν οι αντιπυρικές ζώνες όπως και οι 

υφιστάμενοι δασικοί δρόμοι. Τέλος, στο πλαίσιο των διαδρομών αυτών, είναι σημαντικό να 

δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης, όπως επίσης και κάποιες βασικές υποδομές 

εξυπηρέτησης όπως WC, τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων ή ακόμα και κάποια μικρά 

αναψυκτήρια. Προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης των υφιστάμενων 

κτιριακών εγκαταστάσεων που υπάρχουν στον Δρυμό, τα οποία θα αναπλαστούν και θα 

αναδειχθούν προς τον σκοπό αυτό. 
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Εικόνα 25: Διαδρομές Ποδηλάτου & Γεωδιαδρομές στη Λαυρεωτική - Συγκοινωνιακή μελέτη 

Πολιτιστικής Διαδρομής «Η Τριλογία της Αττικής» της Avaris 

 

Μέτρα ασφάλειας  

Στο πλαίσιο της ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού και των αρχαιολογικών χώρων σε αυτόν και 

της δημιουργία διαδρομών, όπως περιγράφηκαν προηγουμένως, είναι απαραίτητο να 

ληφθούν μέτρα ασφαλείας, καθώς στο υπέδαφος υπάρχει πληθώρα στοών που μπορούν 

να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για τους επισκέπτες. Για αυτόν τον λόγο, οι ανωτέρω 

διαδρομές πρέπει να προσδιοριστούν με ακρίβεια όπως επίσης και να ληφθούν τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας για τα υπάρχοντα φρεάτια. Είναι σημαντικό αυτά να 

περιφραχθούν και να δημιουργηθεί φυλλάδιο ενημέρωσης σχετικά με την ακριβή πορεία 

των διαδρομών και τα σημεία ύπαρξης κινδύνου. 

 

Τοπική πολιτιστική λεωφορειογραμμή: προμήθεια δύο ηλεκτρικών λεωφορείων (Mini-

bus) για τη διασύνδεση των πόλων ενδιαφέροντος στο Δήμο Λαυρεωτικής 

Σημαντική παράμετρος για την προώθηση της Τοπικής Πολιτιστικής Διαδρομής στην 

Λαυρεωτική, και από την σκοπιά των επισκεπτών και υπό το περιβαλλοντικό πρίσμα, 

αποτελούν ενέργειες για την βελτίωση των δημόσιων τοπικών συγκοινωνιών.  

 

Σε πρώτη προτεραιότητα βρίσκεται η δρομολόγηση από τον Δήμο Λαυρεωτικής μιας 

κυκλικής λεωφορειακής γραμμής «Λεωφορείου Πολιτισμού» η οποία θα πραγματοποιεί 

στάσεις σε όλα τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος. Το Λεωφορείο Πολιτισμού θα λειτουργεί 

με την μορφή hop on – hop off, έτσι ώστε να επιτρέπει στον επισκέπτη να επιλέγει 

ελεύθερα την επιλογή των στάσεων και τη διάρκεια της περιήγησής του.  
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Τα λεωφορεία της τοπικής γραμμής θα πρέπει να είναι μικρά (Minibus) λόγω των 

γεωμετρικών στοιχείων των δρόμων και κατά προτίμηση με ηλεκτροκίνηση. Σε αυτή την 

περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για φόρτιση των λεωφορείων. Τα 

τοπικά αυτά δρομολόγια θα πρέπει χρονικά να συνδέονται με τα δρομολόγια της κεντρικής 

γραμμής σύνδεσης με την Αθήνα για να επιτρέπουν την εύκολη μετεπιβίβαση των 

επιβατών.  

 

Ως στάσεις της Τοπικής Γραμμής Λαυρεωτικής «Λεωφορείο Πολιτισμού» προτείνονται: 

 Κεντρική Πλατεία – Αρχαιολογικό Μουσείο 

 Οικισμός Κυπριανού – Κτίριο Ευτέρπη 

 Αρχαιολογικός χώρος Θορικού 

 ΤΠΠΛ – Είσοδος 

 ΤΠΠΛ 

 Ορυκτολογικό και Μεταλλευτικό Μουσείο Αγ. Κωνσταντίνου   

 Μεταλλευτική Στοά "Παρών", Αγ. Κωνσταντίνος 

 Έγκοιλον Χάος 

 Αγ. Τριάδα 

 Αρχαιολογικός χώρος Σούριζας 

 Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου 

 Κεντρική Πλατεία – Αρχαιολογικό Μουσείο 

 

 
Εικόνα 26: Ηλεκτρικό minibus στην Αστυπάλαια 
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 Χάρτης 6 

 
 

Ανάπλαση σύνδεσης Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου με Ιστορικό Κέντρο 

Λαυρίου και Λιμάνι  

Ένα έργο κομβικής σημασίας για τη δημιουργία τοπικής πολιτιστικής Διαδρομής είναι η 

ανάπλαση της σύνδεσης του ΤΠΠΛ με το Ιστορικό Κέντρο του Λαυρίου και το Λιμάνι. 

Προτείνεται η διαμόρφωση μιας πεζοδρομικής και ποδηλατικής σύνδεσης δια μέσω της 

κεντρικής πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και με κατευθύνσεις προς τον οικισμό του 

Κυπριανού και το Λιμάνι. Η σημασία του εγχειρήματος αυτού έγκειται στο ότι τα σημεία 

αυτά αποτελούν κεντρικό πόλο ενδιαφέροντος στο Λαύριο και η δυνατότητα ενός άνετου 
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και ασφαλούς περιπάτου σε αυτόν θα αλλάξει ριζικά την αντίληψη για το κέντρο της πόλης 

και κατ' επέκταση την ιστορική της εξέλιξη εν γένει. 

  
Εικόνες 27, 28: Το Λιμάνι το Λαυρίου 

 

Ανάπλαση Οικισμού Κυπριανού 

Όσον αφορά τον οικισμό του Κυπριανού, εκτός του κτιρίου Ευτέρπη που βρίσκεται υπό 

αποκατάσταση, έχει αξία να αναδειχθεί και η πλατεία του Φοινικόδασους όπως επίσης και 

ενδεικτικά μία κατοικία μηχανικού και μία κατοικία εργάτη των μεταλλείων ώστε να 

καταστεί αντιληπτός ο τρόπος ζωής και κατοίκησης εκείνης της περιόδου. Με τον τρόπο 

αυτό προτείνεται να δοθεί μια ολοκληρωμένη αίσθηση για τον τρόπο οργάνωσης της ζωής 

και τον καθημερινό βίο των εργαζόμενων στα μεταλλεία. 

 

 
Εικόνα 29: Οικισμός Κυπριανού 

 

Ανάδειξη Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου 

Το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου προτείνεται, δίπλα στους αρχαιολογικούς 

χώρους, να αναδειχθεί ως κεντρικό σημείο αναφοράς των επισκεπτών και σημείο εκκίνησης 

τοπικών διαδρομών. Το μοναδικό στον ελληνικό χώρο βιομηχανικό συγκρότημα 

προτείνεται να αποτελέσει  ξεχωριστό χώρο περιήγησης με επίκεντρο το Μουσείο 

Μεταλλείας & Μεταλλουργίας Λαυρίου. Η διαδρομή εντός του ΤΠΠΛ αποτελεί επί μέρους, 
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αυτόνομο τμήμα της τοπικής διαδρομής στην Λαυρεωτική και προβλέπεται να ενταχθεί 

αντίστοιχα και στο σύστημα σήμανσης.  

 

Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας του ΤΠΠΛ προτείνεται να ενισχυθεί και με σειρά δράσεων 

επιχειρηματικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα η λειτουργία (παραρτήματος) Film 

Office της Περιφέρειας Αττικής  και η δημιουργία και λειτουργία θερινού κινηματογράφου 

και φιλοξενία κινηματογραφικού φεστιβάλ, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω 

στην ενότητα 2.5.2.3. 

 

Στην προσπάθεια ενίσχυσης του βιωματικού χαρακτήρα για τους επισκέπτες προτείνεται να 

αναδειχθεί και μια μεταλλευτική στοά εντός του ΤΠΠΛ ως πρώτη επισκέψιμη στοά στην 

Λαυρεωτική. 

 

 
Εικόνα 30: Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου 

 

Ανάδειξη και αξιοποίηση της Ιστορικής Μεταλλευτικής Στοάς στο ΤΠΠΛ 

Η Ιστορική Μεταλλευτική Στοά (ΙΜΣ) εκκινεί από το χώρο του ΤΠΠΛ και με διεύθυνση προς 

τα νοτιοδυτικά εξελίσσεται σε ένα δίκτυο στοών και θαλάμων που εκτείνεται έως και τις 

παρυφές της πόλης του Λαυρίου. Η συγκεκριμένη στοά είναι πλήρως χαρτογραφημένη, σε 

συνολικό μήκος 500 μέτρων περίπου, με τη συμβολή Γάλλων και Βέλγων επιστημόνων, 

ειδικών σπηλαιολόγων και στελεχών των Γαλλικών Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης 

Καταστροφών. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι το γεγονός ότι συνδυάζει το αρχαίο με το 

νεώτερο μεταλλευτικό Λαύριο, καθώς διανοίχτηκε και λειτούργησε κατά το 19ο και 20ο 

αιώνα σε προϋφιστάμενες αρχαίες εκμεταλλεύσεις, οι οποίες σε πολλά σημεία είναι 

σήμερα εμφανείς και προσβάσιμες. 

 

Η ΙΜΣ θα μπορούσε να καταστεί ασφαλής, επισκέψιμη και αξιοποιήσιμη, προσθέτοντας 

έναν ακόμη τουριστικό προορισμό, αναβαθμίζοντας την πολιτιστική-τεχνολογική διάσταση 

του τουριστικού προϊόντος και ενισχύοντας την πολιτιστική διάσταση του ΤΠΠΛ, καθώς, σε 

συνδυασμό με το υλοποιούμενο Μουσείο Μεταλλείας Μεταλλουργίας Λαυρεωτικής και τις 

σωζόμενες υπέργειες μεταλλουργικές εγκαταστάσεις, θα παρέχει στον επισκέπτη μια 

ολοκληρωμένη πλέον εικόνα της μεταλλευτικής-μεταλλουργικής παραγωγικής διαδικασίας, 
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ανά τους αιώνες. Στην κατεύθυνση αυτή, το ΤΠΠΛ έχει ήδη έτοιμη προμελέτη για τις 

παρεμβάσεις που απαιτούνται για την κατάλληλη διαμόρφωση και ανάδειξη της ΙΜΣ, ώστε 

να δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης εκπαιδευτικών, ερευνητικών και πολιτιστικών 

δράσεων.  

 

Δράσεις σύνδεσης πόλων 

Λεωφορεία Πολιτισμού 

Προτείνεται η λειτουργία δύο γραμμών «Λεωφορείων Πολιτισμού», η μία από την Αθήνα 

προς την Ελευσίνα και η δεύτερη από την Αθήνα προς το Λαύριο, πραγματοποιώντας και 

ενδιάμεσες στάσεις σε σημεία ενδιαφέροντος των διαδρομών. Η προτεινόμενη γραμμή για 

το τμήμα Αθήνα - Ελευσίνα θα πραγματοποιεί μία γραμμική διαδρομή κατά μήκος της Ιεράς 

Οδού με προτεινόμενο σημείο αφετηρίας και λήξης το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ 

η γραμμή για το τμήμα Αθήνα - Λαύριο θα ακολουθεί μία κυκλική διαδρομή ξεκινώντας και 

καταλήγοντας στις Στήλες Ολυμπίου Διός. Οι γραμμές θα διέρχονται - κατά το δυνατό - από 

οδούς οι οποίες είναι ήδη τμήματα λεωφορειακών διαδρομών και διαθέτουν καθορισμένες 

στάσεις, ώστε να τύχουν ευνοϊκότερης αντιμετώπισης σε ό,τι αφορά την αδειοδότησή τους 

και να προσελκύουν και καθημερινούς χρήστες των περιοχών διέλευσης, προς ενίσχυση 

του επιβατικού τους έργου. Όσον αφορά το τμήμα Αθήνα - Ελευσίνα, σύμφωνα με τη 

μελέτη της Avaris, δεδομένου του αστικού χαρακτήρα της γραμμής εκτιμάται ότι η 

πραγματοποίηση ενός δρομολογίου την ώρα είναι ικανοποιητική για την κάλυψη της 

λανθάνουσας τουριστικής ζήτησης. Όπως και στην περίπτωση των τοπικών πολιτιστικών 

λεωφορειογραμμών, προτείνεται τα οχήματα να λειτουργούν με ηλεκτροκίνηση. 

 

Σημεία ενδιαφέροντος της Τριλογίας και τα οποία προτείνεται να αποτελούν στάσεις της 

γραμμής Αθήνα - Ελευσίνα είναι τα ακόλουθα: 

 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

 Κεραμεικός 

 Αρχαία Γέφυρα στον Κηφισό ποταμό, σταθμός Μετρό Ελαιώνας 

 Πλατεία Εσταυρωμένου, σταθμός Μετρό Αιγάλεω 

 Βοτανικός Κήπος Διομήδους 

 Μονή Δαφνίου 

 Ιερό Αφροδίτης Σκαραμαγκά 

 Λίμνη Κουμουνδούρου 

 Παραλία Ασπροπύργου 

 Ρωμαϊκή Γέφυρα 

 Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας 

 

Αντίστοιχα για τη γραμμή Αθήνα - Λαύριο προτείνονται τα εξής σημεία: 

 Διονυσίου Αρεοπαγίτου (Στήλες Ολυμπίου Διός) 

 Σύνταγμα 

 Κερατέα 

 Αρχαιολογικός χώρος Θορικού 

 Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου 

 Οικισμός Κυπριανού – Κτίριο Ευτέρπη 
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 Κεντρική Πλατεία – Αρχαιολογικό Μουσείο 

 Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου 

 Διονυσίου Αρεοπαγίτου (Στήλες Ολυμπίου Διός) 

 

 

Αναμόρφωση-αναβάθμιση για τον πεζό και το ποδήλατο  

 

Ποδηλατόδρομος στην Ιερά Οδό προς Ελευσίνα 

Βασική υποδομή για τη λειτουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής, βάσει των βιώσιμων 

προτύπων στην κινητικότητα, είναι η δημιουργία ποδηλατόδρομου που θα συνδέει το 

κέντρο της Αθήνας με όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία ενδιαφέροντος κατά μήκος της 

Διαδρομής. Η ιδανικότερη χάραξη θα ήταν κατά μήκος της Ιεράς Οδού, τον δρόμο που 

συνέδεε στην αρχαιότητα την Αθήνα με την Ελευσίνα. Η πορεία θα εκτείνεται σε όλο το 

μήκος της διαδρομής από τον Κεραμεικό έως το Τελεστήριο στον αρχαιολογικό χώρο 

Ελευσίνας. Η διαδρομή αυτή εξυπηρετεί αφενός λειτουργικά ως άξονας σύνδεσης των δύο 

περιοχών και αφετέρου επανοηματοδοτείται ο ρόλος της στο σήμερα, συνδέοντας την 

άμεσα με την Πολιτιστική Διαδρομή και δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να βιώσουν 

μία διαδρομή που πραγματοποιείται από αρχαιοτάτων χρόνων. 

 

Ήδη έχει αποφασιστεί από το "Πράσινο Ταμείο" η χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής 

με το ποσό των 400.000 ευρώ προκειμένου να αναλάβει την υπηρεσία «Τεύχους Οδηγιών 

Σχεδιασμού και Μεθοδολογίας στρατηγικής ανάπτυξης ποδηλατικών υποδομών κατά 

μήκος της Ιεράς Οδού». Το έργο θα εκτείνεται σε όλη τη διαδρομή της Ιεράς Οδού, μέχρι 

την Μονή Δαφνίου, συνδέοντας τον Δήμο Χαϊδαρίου με το κέντρο της Αθήνας7 και αποτελεί 

ένα πρώτο βήμα για την υλοποίηση της συνολικότερης υποδομής που προτείνεται 

παραπάνω.  

 

 
Εικόνα 31: Ο υπό μελέτη ποδηλατικός άξονας της Ιεράς Οδού έως τη Μονή Δαφνίου 

 

                                                           
7
 https://www.ertnews.gr/eidiseis/epistimi/podilatodromos-se-oli-ti-diadromi-tis-ieras-odoy-apo-to-

prasino-tameio/ 
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Ποδηλατόδρομος προς Λαύριο 

Σχετικά με την ποδηλατική σύνδεση του Λαυρίου, έχει πραγματοποιηθεί το ερευνητικό 

πρόγραμμα «Ποδηλατική Αττική Οδός» που προτείνει τη σύνδεση των Αγ. Αναργύρων με το 

Λαύριο μέσω της αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων σιδηροδρομικών γραμμών με την 

μετατροπή τους σε διαδρόμους για περπάτημα και ποδήλατο . Η διαδρομή θα 

αναπτύσσεται σε συνολικό μήκος 62,5 χιλιόμετρα και θα διέρχεται από τους Δήμους Αγ. 

Αναργύρων, Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, όρια Ν. Ιωνίας, Ηράκλειου, Αμαρουσίου, όρια 

Ψυχικού, Χαλανδρίου, Αγ. Παρασκευής, Παλλήνης, Παιανίας, Κορωπιού, Μαρκόπουλου - 

Μεσογαίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής.  

 

Ποδηλατοδρομος Αθήνα - Πειραιάς 

Για τη σύνδεση για πεζή και ποδηλατική μετακίνηση από Αθήνα προς τον Πειραιά έχει 

κατασκευαστεί το νότιο τμήμα του ποδηλατόδρομου που ενώνει την Κηφισιά με το 

Φάληρο, δηλαδή το τμήμα μήκους 10 χιλιομέτρων από το Γκάζι έως το Φάληρο.  

 

Παραλιακός πεζόδρομος - ποδηλατόδρομος 

Όσον αφορά στη μετακίνηση με ποδήλατο στην αστική ακτογραμμή του Νομού Αττικής, 

ξεκινούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση ενιαίου δικτύου ποδηλατόδρομου και 

πεζόδρομου για την ενοποίηση της αστικής ακτογραμμής του Νομού Αττικής . Το συνολικό 

μήκος του «Αστικού Περίπατου» είναι 22 χιλιόμετρα, θα εκκινεί από το λιμάνι του Πειραιά 

και θα καταλήγει στο Δημαρχείο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, διασχίζοντας έξι 

Δήμους (Καλλιθέας, Π. Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης – 

Βούλας – Βουλιαγμένης).8 (βλ. και Κεφ. 2.5.3) 

 

 
Εικόνα 32: Το τμήμα του «Αστικού Περίπατου» από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έως την 

παραλία - μαρίνα Ελληνικού 

 

                                                           
8
 https://hradf.com/athinaiki-riviera-astikos-peripatos/ 
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Εικόνα 33: Το τμήμα του «Αστικού Περίπατου» από την παραλία της Γλυφάδας έως τη Β' 

Πλαζ Βούλας 

 

Θαλάσσια Σύνδεση Πόλων Πολιτιστικής Διαδρομής 

Εκτός από τις χερσαίες συνδέσεις των Πόλων της Διαδρομής, μία σημαντική κίνηση για την 

ενίσχυση του αφηγήματος της Διαδρομής και της επισκεψιμότητας σε αυτήν, είναι η 

δημιουργία και θαλάσσιας σύνδεσης αυτών. Αυτό θα δώσει τόσο έναν ενδιαφέρον 

εναλλακτικό τρόπο περιήγησης στη Διαδρομή, όσο και μία διαφορετική οπτική για τα 

ιστορικά σημεία από τα οποία θα διέρχεται, δίνοντας τη δυνατότητα στον επισκέπτη να 

γνωρίσει κομμάτια της ιστορίας των τριών πόλων μέσω μίας βιωματικής εμπειρίας 

ταξιδιού. 

Ήδη ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας έχει προβεί στην ίδρυση της εταιρίας “Θαλάσσια Ιερά 

Οδός” με σκοπό τη χάραξη μιας νέας θαλάσσιας διαδρομής, που θα συνδέει την Ελευσίνα 

με τον Πειραιά μέσω πλοιαρίων, τα οποία θα εκτελούν ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, 

αναδεικνύοντας τα ιστορικά σημεία της διαδρομής. Πιο συγκεκριμένα θα ενώνει τον 

αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας με άλλους αρχαιολογικούς χώρους και σημεία ιστορικού 

ενδιαφέροντος των όμορων Δήμων. (βλ. και Κεφ. 2.5.3) 

 
Εικόνα 34: Το εικαστικό έργο που θα κοσμεί τις εξωτερικές όψεις του κτιρίου του Ο.Λ.Ε. ΑΕ 
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Επιπρόσθετα, προτείνεται η διοργάνωση ημερήσιων κρουαζιερών, αντίστοιχες με αυτές 

που πραγματοποιούνται προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, που θα πραγματοποιούν το 

δρομολόγιο Πειραιάς - Ελευσίνα - Λαύριο, πλέοντας από τον Πειραιά προς την Ελευσίνα 

πιθανώς τις πρωινές ώρες, και από την Ελευσίνα προς το Λαύριο τις μεσημεριανές ώρες. 

Έτσι, ο επισκέπτης θα μπορεί να έχει τη θέα του ηλιοβασιλέματος στο Σούνιο κατά την 

αποχώρησή του από το Λαύριο και της φωτισμένης Αθηναϊκής Ριβιέρας κατά την 

επιστροφή προς τον Πειραιά.  

 

Ο προγραμματισμός ημερήσιων κρουαζιερών αναμένεται να ενισχύσει την επισκεψιμότητα 

των δύο πόλων της Τριλογίας λειτουργώντας ως μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική των 

χερσαίων συνδέσεων και παρέχοντας μία "συνδυαστική" πολιτιστική εμπειρία υψηλής 

προστιθέμενης αξίας, συνδυάζοντας τον πολιτισμό, τις παραλίες και την αναψυχή.  Η 

θαλάσσια μετακίνηση θα συνδυάζεται και με χερσαία μέσα μεταφοράς (π.χ. λεωφορείο) 

για τη μετάβαση και περιήγηση στα επιμέρους σημεία ενδιαφέροντος που δεν είναι 

πλησίον των σημείων ελλιμενισμού 

 

 

2.5.2.2. Marketing – Ψηφιακές Εφαρμογές 

2.5.2.2.1. Marketing 

Οι στρατηγικές κατευθύνσεις σχετικά με την τουριστική προβολή του προϊόντος της 

Πολιτιστικής Διαδρομής στο δυνητικό ταξιδιωτικό κοινό αναπτύχθηκαν από την Marketing 

Greece στη μελέτη "Στρατηγικός σχεδιασμός marketing για την τουριστική ανάδειξη της 

Πολιτιστικής Διαδρομής Λαύριο – Αθήνα – Ελευσίνα", και διαμορφώθηκαν από κοινού 

σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Master Plan.  

 

Οι στόχοι επικοινωνίας είναι: 

 η δημιουργία επικοινωνιακής ταυτότητας της Διαδρομής, η οποία ανταποκρίνεται 

στην πολυμορφία των επιμέρους προορισμών και των εμπειριών που προσφέρουν, 

και αξιοποίησή της σε όλες τις ενέργειες τουριστικής προβολής,  

 η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Διαδρομής, τόσο ως σύνολο όσο και των 

τουριστικών προϊόντων & εμπειριών που την απαρτίζουν, στο εγχώριο και το 

διεθνές κοινό  

  η εδραίωση του αφηγήματος της Πολιτιστικής Διαδρομής, ως το σπουδαιότερο του 

Αρχαίου Δυτικού Κόσμου που μεταφέρεται στη σύγχρονη ζωή, με 

αποτελεσματικότητα και νοηματική συνάφεια μέσω επικοινωνιακής αξιοποίησης 

των θεματικών εμπειριών. 

 

Ως Kοινά Στόχευσης, τόσο διεθνή όσο εγχώρια, ορίζονται ταξιδιώτες αναψυχής που 

επισκέπτονται το κέντρο της Αθήνας, Niche κοινά που ενδιαφέρονται για συγκεκριμένη 

θεματολογία (όπως η Φιλοσοφία, ο Πολιτισμός, οι Τέχνες, η Βιομηχανική Κληρονομιά), η 

Μαθητική και Εκπαιδευτική κοινότητα, το Β2Β κοινό (όπως experience providers, travel 

agents & tour operators κ.α.). Επιπλέον, στο διεθνές κοινό συγκαταλέγονται εκπρόσωποι 

διεθνών ΜΜΕ & digital influencers με περιεχόμενο πολιτιστικού και ταξιδιωτικού 
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ενδιαφέροντος. Τέλος, στο εγχώριο κοινό συμπεριλαμβάνονται τα ελληνικά ΜΜΕ, καθώς 

και το ελληνικό κοινό που αναζητά εναλλακτική μονοήμερη ή ολιγοήμερη απόδραση, πέρα 

από το κέντρο της Αθήνας 

 

Ως βασικοί άξονες και εργαλεία επικοινωνίας για την τουριστική προβολή της Πολιτιστικής 

Διαδρομής ορίζονται η Δημιουργία Ταυτότητας  & Ανάπτυξη Περιεχομένου, η Διαδικτυακή 

Παρουσία & Ψηφιακά Εργαλεία, ο σχεδιασμός B2C προγράμματος προβολής, ο σχεδιασμός 

Β2Β προγράμματος προβολής και οι συνέργειες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

 

Δημιουργία Ταυτότητας & Ανάπτυξη περιεχομένου 

Δημιουργία Ταυτότητας – Brand Identity 

Η δημιουργία επικοινωνιακής υποδομής αποτελεί προαπαιτούμενο για την 

αποτελεσματική προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής της Τριλογίας της Αττικής. Η 

δημιουργία κεντρικής διακριτής δημιουργικής ταυτότητας για την Πολιτιστική Διαδρομή 

(brand identity) με προσαρμογές ανά θεματική εμπειρία/προϊόν αποτελεί το πρώτο και 

βασικό συστατικό.  

 

Η δημιουργική ταυτότητα οφείλει να αντιπροσωπεύει τις βασικές αξίες της Πολιτιστικής 

Διαδρομής, να αναδεικνύει τα σημεία που τη διαφοροποιούν καθώς και να γίνεται εύκολα 

αντιληπτή από τα κοινά ενδιαφέροντος.  

 

Για την αποτύπωση της ταυτότητας προτείνεται η σύνθεση ενός πλήρους οδηγού - brand 

toolkit, ως βάση της επικοινωνίας με ενδεικτικές εικαστικές εφαρμογές για το σύνολο των 

τουριστικών προϊόντων και εμπειριών της Διαδρομής, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

τήρηση ενιαίας (εικαστικής & λεκτικής) επικοινωνιακής γραμμής σε όλο το φάσμα 

επικοινωνιακών δράσεων. 

 

Ήδη έχει πραγματοποιηθεί, μέσω Διεθνούς διαγωνισμού, η επιλογή του 1ου βραβείου της 

εικαστικής τουριστικής ταυτότητας της Πολιτιστικής Διαδρομής ανάμεσα από 17 

διαφορετικούς συμμετέχοντες. Η πρόταση που επιλέχθηκε ομόφωνα από την κριτική 

επιτροπή ήταν αυτή της εταιρίας Postscriptum, καθώς ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά των 

τριών πόλων της Τριλογίας της Αττικής και θεωρείται πως θα προωθήσει το εγχείρημα με τα 

κατάλληλα εκφραστικά μέσα. 

Στην τηλεδιάσκεψη, για την επιλογή της καλύτερης πρότασης συμμετείχαν Δημοτικοί 

Σύμβουλοι των Δήμων Ελευσίνας και Λαυρεωτικής, υπάλληλος του Γραφείου του 

Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής, ο CEO της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής» και 

μέλη και στελέχη του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 
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Εικόνες 35-40: Η πρόταση της εταιρίας Postscriptum για την εικαστική τουριστική 

ταυτότητα που απέσπασε το πρώτο βραβείο 

 

Ανάπτυξη Οδηγού - Brand Toolkit 

Το brand toolkit θα περιλαμβάνει την κεντρική ταυτότητα & τα βασικά μηνύματα καθώς και 

τον τόνο έκφρασης (tone of voice) που θα διέπει τις ενέργειες επικοινωνίας της Διαδρομής. 

Επιπλέον, θα περιλαμβάνει τη δημιουργική οπτικοποίηση με εικαστικές και κειμενικές 

προσαρμογές ανά θεματική ενότητα & επιμέρους τουριστικές εμπειρίες/προϊόντα αλλά και 

με βάση τα γεωγραφικά σημεία που συνθέτουν την Διαδρομή ώστε να διατηρηθεί συνοχή 

και ομοιομορφία κατά την προώθησή τους. Τέλος, θα περιλαμβάνει οδηγίες χρήσης, 

προδιαγραφές και ενδεικτικές εφαρμογές, αναφορικά με τον σχεδιασμό διαφόρων τύπων 

επικοινωνιακού υλικού προς χρήση σε ψηφιακά και έντυπα μέσα (π.χ. καταχωρήσεις, 
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advertising banners, posters, σήμανση κ.α.) που θα καλύπτει τις ανάγκες των b2b & b2c 

καναλιών προβολής. 

 

Παραγωγή engaging περιεχομένου  

Προτείνεται η παραγωγή engaging περιεχομένου για την προβολή της Διαδρομής και με 

στόχο τη δημιουργία συναισθηματικών δεσμών με τα διαφορετικά κοινά ενδιαφέροντος. 

Το περιεχόμενο που θα παραχθεί (stories – videos – photos) αποτελεί σημαντική 

παρακαταθήκη και θα αξιοποιηθεί στις ενέργειες επικοινωνίας για την αποτελεσματική 

προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Διαδρομής. Θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για 

την ανάπτυξη θεματικών τουριστικών πακέτων από παρόχους τουριστικών εμπειριών, για 

φορείς για την παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος σε Εκθέσεις, Συνέδρια, 

παρουσιάσεις κ.α., για εξωτερικά κανάλια επικοινωνίας (π.χ. TripAdvisor) και για ενέργειες 

προβολής και προώθησης που υλοποιούνται ευρύτερα. 

 

Συγκεκριμένα προτείνεται να παραχθεί περιεχόμενο με βάση τις κατευθύνσεις του brand 

toolkit, όπως: κείμενα (travel stories) υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τον τόνο έκφρασης 

που θα οριστεί στο brand toolkit και προσαρμοσμένα στα διαφορετικά κοινά στόχευσης 

(γενικό τουριστικό κοινό, παιδιά σχολικής ηλικίας, κοινά ειδικού ενδιαφέροντος κ.α.), 

βίντεο υλικό για την αποτύπωση και ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της Διαδρομής, 

φωτογραφικό υλικό για όλες τις θεματικές εμπειρίες της Διαδρομής. Το περιεχόμενο θα 

πρέπει να εμπλουτίζεται με προσθήκη νέου υλικού ανά έτος και να συμβαδίζει με τις 

τρέχουσες τάσεις στο travel content marketing. 

 

Διαδικτυακή Παρουσία & Ψηφιακά Εργαλεία 

Τουριστικό portal - Ιστοσελίδα Πολιτιστικής Διαδρομής 

Διαμόρφωση τουριστικού portal της Πολιτιστικής Διαδρομής σε συμφωνία με τη 

δημιουργική της ταυτότητα (branding). To τουριστικό portal – ιστοσελίδα της διαδρομής θα 

αποτελέσει τη βάση της διαδικτυακής παρουσίας και το σημείο αναφοράς της Διαδρομής 

στο ψηφιακό περιβάλλον και θα φιλοξενεί όλο το περιεχόμενο (κείμενα, φωτογραφικό & 

βίντεο υλικό) που παράχθηκε στο πλαίσιο δημιουργίας επικοινωνιακής υποδομής για την 

προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής. 

 

Ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει: 

• Προτεινόμενες τουριστικές εμπειρίες στους τρεις βασικούς κόμβους της διαδρομής 

καθώς και μεταξύ αυτών, σύμφωνα και με τις προτάσεις για την ανάπτυξη τουριστικού 

προϊοντικού χαρτοφυλακίου όπως περιγράφεται στην παρούσα μελέτη. 

• Στοχεύοντας σε διαφορετικό στάδιο του travel cycle το περιεχόμενο οφείλει να 

συνδυάζει τον inspirational χαρακτήρα του αφηγήματος μέσα από ιστορίες για τους 

κόμβους της Διαδρομής, με πρακτικές πληροφορίες που δίνουν τη δυνατότητα στον 

επισκέπτη να σχεδιάσει την περιήγησή του σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες και 

προτιμήσεις του, παρέχοντας ενδεικτικά οδηγίες πρόσβασης και ώρες λειτουργίας των 

επιμέρους σημείων, εκτιμώμενη διάρκεια επίσκεψης αλλά και “tips” για sustainable 

travel/visit. 
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• Διαδικτυακή εμπειρία πλοήγησης με διαδραστικό χάρτη, που μεταφέρει τον χρήστη 

μεταξύ των κόμβων με στόχο να κάνει trigger το ενδιαφέρον του, ενισχύοντας την επιθυμία 

του να βιώσει την εμπειρία της Πολιτιστικής Διαδρομής 

• Events Calendar σε σχετική ενότητα της ιστοσελίδας της Πολιτιστικής Διαδρομής 

που θα περιλαμβάνει επιλεγμένες εκδηλώσεις σε συνάφεια με τις θεματικές εμπειρίες που 

θα αναπτυχθούν και με στόχο να καλύπτουν χρονικά όλους τους μήνες του έτους για να 

ενισχύουν την τουριστική κίνηση στους κόμβους και τα σημεία διέλευσης 

• Ειδική ενότητα που θα απευθύνεται στην επιχειρηματική κοινότητα (cluster) που 

θα στηρίξει την ανάπτυξη και εδραίωση της διαδρομής στον τουριστικό χάρτη, με 

παρουσίαση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων που θα συνεισφέρουν μέσω 

προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών στους επισκέπτες 

• Παρουσίαση του Φορέα Διαχείρισης της Πολιτιστικής Διαδρομής της Τριλογίας με 

αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητάς του 

• Blog, το οποίο θα φιλοξενεί περιεχόμενο τρίτων (επισκεπτών, παρόχων εμπειριών, 

συνεργατών, opinion leaders κ.α.) σχετικό με θεματικές εμπειρίες, εκδηλώσεις και νέα για 

την ανάπτυξη της Πολιτιστικής Διαδρομής 

 

Το Διάζωμα προτίθεται να υλοποιήσει την Ιστοσελίδα ως δωρεά, σε αντιστοιχία με τις 

μελέτες διαδρομών στην  Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα. Θα πρέπει ωστόσο να 

πραγματοποιείται συντήρηση και ανανέωση της ιστοσελίδας όποτε απαιτείται.  

 

Στο Παράρτημα (Πίνακας 1) του παρόντος τεύχους προτείνεται κατάλογος των επιθυμητών 

λήψεων από τα σημεία ενδιαφέροντος των πόλων της Τριλογίας, των ενδιάμεσων στάσεων 

στις περιοχές του Πειραιά, της Φυλής και των Αχαρνών, όπως επίσης και από σημεία 

ενδιαφέροντος κατά μήκος της Ιεράς Οδού. 
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Εικόνα 41: Ιστοσελίδα Πολιτιστικής Διαδρομής "Οιδίπους" 

 

Ανάπτυξη και διαχείριση λογαριασμών κοινωνικών δικτύων 

Για την ολοκληρωμένη ψηφιακή παρουσία της Πολιτιστικής Διαδρομής κρίνεται 

απαραίτητη η ανάπτυξη λογαριασμών στα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα (Facebook & 

Instagram) σύμφωνα με τα κοινά στόχευσης, προκειμένου να χτιστεί ένα ενεργό community 

το οποίο θα αλληλοεπιδρά με το περιεχόμενο που αναρτάται, αλλά και θα παράγει δικό 

του βιωματικό περιεχόμενο (UGC) αποτυπώνοντας την πραγματική τουριστική εμπειρία της 

Πολιτιστικής Διαδρομής, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα της. 

 

Για την επίτευξη του παραπάνω είναι απαραίτητη η σωστή διαχείριση περιεχομένου που 

αναρτάται ώστε να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα και η ενιαία αισθητική του, η συχνή 

και συνεπής διάδραση με το κοινό (followers, fans), καθώς και η παρακολούθηση 

αποτελεσμάτων σύμφωνα με συγκεκριμένους και μετρήσιμους δείκτες απόδοσης (Αριθμός 

ακολούθων, Απήχηση και εμφανίσεις (reach–impressions), Αλληλεπίδραση χρηστών 

(engagement/ER)) 
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B2C Ενέργειες 

Visitor Experience Pass  

Για την αποτελεσματικότερη προβολή των θεματικών εμπειριών που θα αναπτυχθούν στο 

πλαίσιο της Διαδρομής μπορεί να εξεταστεί η πιθανότητα σχεδιασμού κάρτας επισκεπτών 

– Visitor Experience Pass που θα προσφέρει exclusive εμπειρίες και ειδικές τιμές σε 

υπηρεσίες (διαμονής, μεταφοράς & εστίασης), καλύπτοντας γεωγραφικά το σύνολο της 

Πολιτιστικής Διαδρομής και τις ανάγκες διαφορετικών τύπων επισκεπτών. 

 

Η συγκεκριμένη δράση θα προσδώσει αξία και ευκολία στην εμπειρία του επισκέπτη, 

συμβάλλοντας παράλληλα στη διάχυση της τουριστικής κίνησης από το κέντρο της Αθήνας 

στους δύο πόλους της Ελευσίνας και του Λαυρίου. Ως εργαλείο θα αποτελέσει βασικό 

πυλώνα της συνεργατικής δραστηριότητας του Cluster των φορέων και επιχειρήσεων που 

θα στηρίξουν την ανάπτυξη της Διαδρομής. 

 

Στο σχεδιασμό του μπορούν να προβλεφθούν διάφορες επιλογές ως προς τη διάρκεια και 

τα σημεία που θα δίνει πρόσβαση η κάθε υποκατηγορία Visitor Experience Pass της 

Διαδρομής. Με αυτό τον τρόπο οι επισκέπτες θα μπορούν να εξατομικεύσουν το 

πρόγραμμα περιήγησής τους σύμφωνα με το διαθέσιμο χρόνο και τις ανάγκες τους. 

 

Εισιτήρια αρχαιολογικών χώρων και μουσείων όλης της διαδρομής  

Σημαντική προτεραιότητα για την διευκόλυνση των επισκεπτών αποτελεί η εφαρμογή της 

δυνατότητας έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς 

χώρους μέσα από το Internet και εφαρμογές κινητών τηλεφώνων (Apps). Ήδη από τα 

μέσα Ιουλίου 2018 έχει ξεκινήσει η λειτουργία της υπηρεσίας ηλεκτρονικού εισιτηρίου 

μέσω διαδικτύου (στην ηλεκτρονική διεύθυνση etickets.tap.gr), για αρχαιολογικούς χώρους 

και μουσεία στην Ελλάδα. Στην περιοχή μελέτης, ηλεκτρονικό εισιτήριο μπορεί να εκδοθεί 

για την Ακρόπολη και τους αρχαιολογικούς χώρους του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, 

όπως επίσης και για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.  

Είναι σημαντικό να συνδεθεί η αγορά των ηλεκτρονικών εισιτηρίων για την Ακρόπολη με 

αυτά που θα λειτουργήσουν για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα υπόλοιπα μουσεία της 

Τριλογίας της Αττικής. Έτσι, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κράτηση και 

για τους υπόλοιπους προορισμούς της Πολιτιστικής Διαδρομής παράλληλα με τον 

Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης, επιλέγοντας συνδυαστικά τα σημεία που θέλουν να 

επισκεφτούν. Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει ένα ενιαίο πακέτο εισιτηρίων που θα 

περιλαμβάνει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της Τριλογίας ώστε να 

μπορούν οι επισκέπτες να περιηγηθούν στο σύνολο των σημείων ενδιαφέροντος, έχοντας 

κάνει μία ενιαία κράτηση. Η δυνατότητα αυτή αφενός διευκολύνει τον επισκέπτη στον 

προγραμματισμό της διαδρομής του και αφετέρου θέτει όλα τα σημεία ενδιαφέροντος σε 

μία κοινή βάση, καθιστώντας τα όλα εξίσου σημαντικά για την διάρθρωση της Διαδρομής.  

 

Η επέκταση της εφαρμογής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και στους αρχαιολογικούς χώρους 

και τα μουσεία της Τριλογίας της Αττικής θα μπορούσε να επιτρέψει στον επισκέπτη να 

διερευνήσει άμεσα, έγκαιρα και εύκολα τις πρόσθετες επιλογές επίσκεψής του με τους 

αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της Ελευσίνας και της Λαυρεωτικής. 
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• Εισιτήρια λεωφορείων πολιτισμού   

• Προσφορές επιχειρήσεων Cluster 

 

Προβολή σε ειδικό εσωτερικό κοινό 

Για την επιτυχημένη προβολή και ανάδειξη της Πολιτιστικής Διαδρομής διεθνώς, κρίνεται 

απαραίτητο να προηγηθεί η ευαισθητοποίηση και προσέλκυση του εσωτερικού κοινού, το 

οποίο αφού ενημερωθεί και μυηθεί στη σημαντικότητα του αφηγήματός, θα υποστηρίξει 

και θα διαδώσει την αξία του.  

 

Πιο ειδικά, συστήνεται η στρατηγική «επένδυση» στην ενεργή εμπλοκή της εκπαιδευτικής 

και μαθητικής κοινότητας, η οποία μέσω του κρίσιμου ρόλου της θα λειτουργήσει ως 

πολλαπλασιαστής διάδοσης του αφηγήματος της Διαδρομής. 

 

Κάποιες ενδεικτικές ειδικά διαμορφωμένες δράσεις εμπλοκής της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, είναι η διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών στους πόλους του Λαυρίου & της 

Ελευσίνας οι οποίες θα περιλαμβάνουν δημιουργικές δραστηριότητες σύμφωνα με 

σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, θεματικές ξεναγήσεις με έμφαση στη μυθολογία, 

ψηφιακή αναπαράσταση της ζωής των Αρχαίων Αθηναίων με κινούμενα σχέδια κ.α. 

Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό ειδικά προσαρμοσμένο και με 

την έγκριση του υπουργείου το οποίο θα διατίθεται στους πόλους της Διαδρομής αλλά και 

μέσω του τουριστικού portal της Διαδρομής σε ψηφιακή μορφή. Το υλικό που θα 

απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, προτείνεται να καλύπτει ευρύ φάσμα 

θεματικών, μέσα από ιδέες για δράσεις στο σπίτι, στο σχολείο και τα κύρια σημεία 

αναφοράς των πόλων της Διαδρομής. 

 

Ψηφιακή Διαφημιστική Καμπάνια (Digital Campaign) 

Προτείνεται η υλοποίηση ψηφιακής καμπάνιας επικοινωνίας, με την κατάρτιση ψηφιακού 

πλάνου προβολής (Digital Media Plan) με στόχο την προώθηση της Πολιτιστικής Διαδρομής 

στο ελληνικό κοινό και σε στοχευμένες αγορές του εξωτερικού, αξιοποιώντας το 

περιεχόμενο που θα έχει παραχθεί στο πλαίσιο ανάπτυξης επικοινωνιακής υποδομής.  

 

Ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις προβολής του τουριστικού προϊόντος και με βασικό 

σκοπό την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας (awareness) της Πολιτιστικής Διαδρομής, η 

καμπάνια ψηφιακής προώθησης προτείνεται να περιλαμβάνει τη χρήση Programmatic 

Media Plan, με διαφορετικά formats και retargeting σε αγορές-στόχο, καμπάνιες μέσω 

ΟΤΑs καθώς και διαφημιστική προβολή σε κοινωνικά δίκτυα (μέσω Facebook & Instagram 

Ads). 

 

Το πρόγραμμα ψηφιακής προβολής στοχεύει παράλληλα και στην ενίσχυση της 

επισκεψιμότητας των ψηφιακών εργαλείων και μέσων της Πολιτιστικής Διαδρομής. Η 

μέτρηση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιείται μέσω συγκεκριμένων δεικτών 

απόδοσης (KPIs). 
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Εικόνα 42: Εισαγωγικό βίντεο για την πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα Ηπείρου σε 

για την προβολή σε ψηφιακές πλατφόρμες 

 

 

Προβολή μέσω ταξιδιωτικών portals 

Προβολή της Διαδρομής μέσω αξιοποίησης κύριων ταξιδιωτικών portals με υψηλή απήχηση 

στο κοινό (ελληνικό και διεθνές) όπως ενδεικτικά VisitGreece.com, ΑthensAttica.com, 

ThisIsAthens.org, DiscoverGreece.com κ.α.  

 

Η προβολή μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία appealing travel περιεχομένου (digital 

experiences) βασισμένου στις εμπειρίες και τα μοναδικά χαρακτηριστικά της Πολιτιστικής 

Διαδρομής, μεταφέροντας όσο το δυνατόν περισσότερο την πραγματική ταξιδιωτική 

εμπειρία στον ψηφιακό κόσμο καθώς και την υλοποίηση πλάνου προώθησης (advertising 

plan) του περιεχομένου με όχημα τις πλατφόρμες αυτές. 

 

Διαφημιστική εκστρατεία με ολοκληρωμένο πλάνο Επικοινωνίας & Πρόγραμμα Μέσων 

Με στόχο την δημιουργία awareness για την Πολιτιστική Διαδρομή, προτείνεται η 

υλοποίηση ενός συγκεκριμένου Πλάνου Επικοινωνίας με διαφημιστική εκστρατεία και 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα Μέσων (Media Plan) για τρόπους προβολής προς όλα τα κοινά 

ενδιαφέροντος. 

 

Το μίγμα Μέσων θα πρέπει να περιλαμβάνει Above the Line (π.χ. ηλεκτρονικά και έντυπα 

μέσα, καταχωρήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά κ.α.) και Below the Line (π.χ. outdoor 

επικοινωνία, έμμεση δημοσιότητα, δελτία τύπου, συνεντεύξεις κ.α.) ενέργειες προβολής 

προς το ευρύ κοινό αλλά και τα ειδικά κοινά στόχευσης. 

 

Προτεραιότητα, όπως έχει προαναφερθεί, θα πρέπει να δοθεί στην ευαισθητοποίηση του 

εσωτερικού κοινού (Ελλάδα) ώστε να ενημερωθεί για την αξία της Πολιτιστικής Διαδρομής 

και να λειτουργήσει ως αγγελιαφόρος του αφηγήματος. 
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Προβολή σε εξωτερικούς χώρους  

Στο πλαίσιο του Πλάνου Επικοινωνίας ιδιαίτερη έμφαση προτείνεται να δοθεί στην 

τοποθέτηση outdoor επικοινωνιακού υλικού σε κομβικά σημεία διέλευσης των επισκεπτών 

αλλά και των κατοίκων της Αθήνας, τα οποία λειτουργούν ως βασικά touchpoints της 

Πολιτιστικής Διαδρομής, όπως ενδεικτικά στις εισόδους των δυο βασικών αξιοθέατων της 

Ακρόπολης & του Σουνίου, σε πολυσύχναστα σημεία όπως οι σταθμοί του metro και ο 

χώρος των αφίξεων του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, εντός των κρουαζιερόπλοιων της 

Celestyal με αφορμή την έναρξη νέων δρομολογίων από το Λιμένα Λαυρίου, κατά μήκος της 

Ιερά Οδού με στόχευση πρωτίστως το εγχώριο κοινό που τη διασχίζει καθημερινά χωρίς να 

αντιλαμβάνεται την σημασία της ως ο αρχαιότερος δρόμος της Ελλάδας, όπως και στο 

Παλαιό Ελαιουργείο & τον Αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας, ειδικά κατά τη διάρκεια των 

εκδηλώσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνα 2023. 

 

Διοργάνωση Δημοσιογραφικών & Digital Influencer αποστολών 

Προτείνεται ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός προγράμματος δημοσιογραφικών και digital 

influencer αποστολών με στόχο την παραγωγή δημοσιότητας σε επιλεγμένα διεθνή μέσα, 

για το σύνολο της Πολιτιστικής Διαδρομής αλλά και την ενίσχυση της αναγνωσιμότητας των 

βασικών πόλων όπως η Ελευσίνα και το Λαύριο.  

 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε εκπροσώπους μέσων & digital influencers με περιεχόμενο 

πολιτιστικού & ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος, ενώ το πρόγραμμα περιήγησής τους θα 

διαμορφωθεί με βάση τα ενδιαφέροντα του κοινού τους και το θεματικό angle του 

αφιερώματος/blog post που θα επιμεληθούν με την ολοκλήρωση της επίσκεψής τους.  

 

Επιπρόσθετα, η φιλοξενία Digital Influencers οι οποίοι εξειδικεύονται στην παραγωγή 

οπτικοακουστικού περιεχομένου θα συνδράμει στον εμπλουτισμό του User Generated 

Content το οποίο θα τροφοδοτεί τα ψηφιακά μέσα της Διαδρομής.  

 

Σύνδεση με πολιτιστικές εκδηλώσεις 

Η διοργάνωση εκδηλώσεων στους δύο βασικούς πόλους της Ελευσίνας και του Λαυρίου, θα 

συντελέσει στην τουριστική τους ανάπτυξη ως αυτόνομων προορισμών και θα δώσει την 

ευκαιρία ανάδειξης του ίδιου του αφηγήματος της Διαδρομής. 

 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αρχικά μέσω της σύνδεσης των θεματικών εμπειριών που θα 

διαμορφωθούν στο πλαίσιο ανάπτυξης της Διαδρομής με υφιστάμενες εκδηλώσεις 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

 

Πέραν του Φεστιβάλ-θεσμού των Αισχυλίων, σημαντική ευκαιρία ανάδειξης του συνόλου 

της Διαδρομής και κομβικό σημείο για τη διάδοσή της αποτελούν οι εκδηλώσεις που θα 

πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 2023 ΕLEUSIS Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. 
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Εικόνα 43: Tο "Συμμετοχικό Εφήμερο Μνημείο", ένα έργο αφιερωμένο στην 3η επέτειο της 

ανακήρυξης της Ελευσίνας σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021 

 

Ανάπτυξη νέων εκδηλώσεων 

Πέραν της σύνδεσης της Πολιτιστικής Διαδρομής με υφιστάμενες πολιτιστικές εκδηλώσεις, 

προτείνεται η κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μίας 

σειράς νέων εκδηλώσεων. Οι εκδηλώσεις θα εξυπηρετούν το αφήγημα στο σύνολό του 

αλλά θα επικεντρώνονται και σε συγκεκριμένες θεματολογίες (βιομηχανική κληρονομιά, 

αρχαιολογία, αρχιτεκτονική κ.α.) στοχεύοντας και σε niche κοινά, θα καλύπτουν 

γεωγραφικά την έκταση της Διαδρομής, συνενώνοντας τους κύριους πόλους της και θα 

διαδραματίζονται τους μήνες με μειωμένη τουριστική κίνηση, λειτουργώντας ως πόλος 

έλξης επισκεπτών όλο το χρόνο. 

 

Συνδυαστική προβολή μέσω του Μουσείου της Ακρόπολης 

Δεδομένης της απήχησης του Μουσείου της Ακρόπολης και της νοηματικής διασύνδεσης 

του αφηγήματος της Πολιτιστικής Διαδρομής με την Ακρόπολη, προτείνεται η αξιοποίησή 

του για την προώθηση του Κέντρου Ψηφιακής Αναπαράστασης της Πολιτιστικής 

Διαδρομής, με στόχο την ενίσχυσή της επισκεψιμότητάς του. Ενδεικτικές δράσεις προβολής 

του είναι η τοποθέτηση ψηφιακών πινακίδων με σχετικό Call to Action που θα προσκαλούν 

τον επισκέπτη να ανακαλύψει όλες τις πτυχές της ζωής στην αρχαία Αθήνα, μία 

σηματοδοτούμενη διαδρομή μεταξύ των δύο σημείων, το virtual παιχνίδι με τη μορφή 

γρίφων που θα αποκαλύπτουν πτυχές του αφηγήματος καθοδηγώντας τον επισκέπτη στο 

Ψηφιακό Κέντρο της Διαδρομής, καθώς και η πληροφόρηση του κοινού μέσω του info desk 

του Μουσείου με ειδικό QR Code που θα οδηγεί στο τουριστικό portal της Διαδρομής. 
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Δράσεις προβολής σε εκθεσιακούς χώρους 

Πέραν της συνδυαστικής προβολής μέσω του Μουσείου της Ακρόπολης, θεωρείται σκόπιμη 

η διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων (σε ψηφιακή ή φυσική μορφή με την προβολή 

εκθεμάτων) για το σύνολο της Πολιτιστικής Διαδρομής σε χώρους με αυξημένη κίνηση που 

θα στοχεύουν τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές κοινό. 

 

Συγκεκριμένα, εφόσον ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των θεματικών τουριστικών εμπειριών 

της Διαδρομής, προτείνεται η προβολή τους μέσω διοργάνωσης έκθεσης, που θα 

προσκαλεί τους επισκέπτες να επισκεφθούν τους πόλους του Λαυρίου, της Αθήνας και της 

Ελευσίνας ώστε να βιώσουν την πραγματική εμπειρία. 

 

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα για τη φιλοξενία των εκθέσεων μπορεί να είναι ο ειδικά 

διαμορφωμένος εκθεσιακός χώρος του σταθμού μετρό του Συντάγματος που αποτελεί 

κύριο σημείο διέλευσης κοινού. 

 

Β2Β Ενέργειες 

 

Ανάπτυξη Οδηγού Προώθησης Τουριστικών Προϊόντων  

Προτείνεται ο σχεδιασμός Οδηγού Προώθησης Τουριστικών Προϊόντων ως εργαλείο που θα 

αξιοποιηθεί για την προβολή της Διαδρομής στους παρόχους τουριστικών εμπειριών και τα 

ταξιδιωτικά γραφεία. 

 

Ο οδηγός θα αποτελέσει μία συνοπτική και πρακτική αποτύπωση των τουριστικών 

θεματικών εμπειριών που συνθέτουν την Πολιτιστική Διαδρομή στο σύνολό της και 

ισχυροποιούν το αφήγημά της, εξυπηρετώντας τις ανάγκες μιας ολοκληρωμένης B2B 

προβολής. Για την υλοποίηση της δράσης είναι σκόπιμο να γίνει ο ορισμός των 

παραμέτρων για τη διαμόρφωση και κοστολόγηση πραγματικών τουριστικών εμπειριών 

στους πόλους της Διαδρομής, δομημένη και πλήρης ενημέρωση των travel agents & tour 

operators, όπως και οδηγός «πλοήγησης» κατά τις συναντήσεις με εκπροσώπους της 

αγοράς οργανωμένων πακέτων ταξιδιών. 

 

Διασύνδεση με εκπροσώπους της εγχώριας τουριστικής αγοράς 

Προτείνεται η παρουσίαση των πακέτων θεματικών εμπειριών, όπως αυτά θα έχουν 

αποτυπωθεί στον οδηγό προώθησης τουριστικών προϊόντων της Διαδρομής, στην εγχώρια 

επιχειρηματική κοινότητα που δραστηριοποιείται στην Αττική, όπως experience providers, 

travel agents, tour operators, ξενοδοχεία, εταιρείες μεταφοράς κλπ. 

 

Συστήνεται ο σχεδιασμός μίας σειράς εκδηλώσεων σε σημεία αναφοράς του κάθε πόλου 

της Πολιτιστικής Διαδρομής, όπως ενδεικτικά το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, 

το Παλαιό Ελαιουργείο στην Ελευσίνα και το Μουσείο της Ακρόπολης στο κέντρο της 

Αθήνας, που αντανακλούν τη διαφορετική πτυχή του κάθε πόλου. 

 

Οι εκδηλώσεις μπορούν να οργανωθούν με τη συνεργασία και την υποστήριξη της 

Περιφέρειας Αττικής και του εκάστοτε Δήμου, με στόχο να προσελκύσουν το ενδιαφέρον 

των τοπικών και εθνικών ΜΜΕ, ενισχύοντας τη δημοσιότητα του έργου. 
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Ανάπτυξη Συνεργειών 

Η συνεργασία και η ανάπτυξη συνεργειών με θεσμικούς φορείς και τον ιδιωτικό τομέα 

αποτελεί κλειδί για την ενίσχυση του αφηγήματος της Πολιτιστικής Διαδρομής. Με 

γνώμονα την οργάνωση και ανάδειξη του τουριστικού της προϊόντος συστήνεται η 

διοργάνωση τακτικών συναντήσεων και εκδηλώσεων διασύνδεσης με τοπικούς φορείς, 

όπου θα ενθαρρύνεται η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων και θα 

προκύπτει η ευκαιρία ανάδειξης της αξίας της Πολιτιστικής Διαδρομής και η συμβολή της 

στην τουριστική ανάπτυξη των προορισμών της. 

 

Ευκαιρία συνεργατικής δράσης αποτελεί η διασύνδεση με την Επιτροπή 2023 ELEUSIS 

Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, καθώς αναμένεται να δημιουργήσει αξιοσημείωτη 

δημοσιότητα στο εξωτερικό, λειτουργώντας παράλληλα ως αρωγός για την 

επανατοποθέτηση της Ελευσίνας ως hub πολιτισμού. Μπορεί επίσης να εξεταστεί 

ενδεχόμενη συνέργεια και συνδυαστική προώθηση μέσω της δράσης του This is Athens & 

Partners. 

 

Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις 

Η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις αποτελεί βασικό πυλώνα των δράσεων προβολής της 

Πολιτιστικής Διαδρομής στο πλαίσιο της εξωστρεφούς δραστηριοποίησης και προβολής στο 

διεθνές και εγχώριο ταξιδιωτικό κοινό. 

 

Η επιλογή των εκθέσεων στις οποίες θα συμμετάσχει η Πολιτιστική Διαδρομή μέσω του 

φορέα διαχείρισής της, χρειάζεται να είναι στοχευμένη, σε επιλεγμένες εκθέσεις αμιγώς 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος αλλά και μεγάλες θεσμικές διεθνείς & εγχώριες εκθέσεις 

(όπως ενδεικτικά ITB, WTM, City Fair - European Cities Marketing, Philoxenia), ώστε να έχει 

τα αναμενόμενα αποτελέσματα (όπως π.χ. την ανάπτυξη στο δίκτυο επαφών, τη 

δημοσιότητα που δημιουργήθηκε, καθώς και την προσέλευση επισκεπτών που 

πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της έκθεσης κ.α.). 

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να αξιολογείται η απόδοση των επενδυμένων 

κεφαλαίων σε σχέση με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν. 

 

Διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης – Fam Trips 

Προτείνεται η διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης (Fam Trips), με επαγγελματίες του 

τουρισμού όπως tour operators, travel agents, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρίες, 

γραφεία οργάνωσης συνεδρίων κ.α., με στόχο τη γνωριμία εκπρόσωπων της διεθνούς 

τουριστικής αγοράς με τους προορισμούς και τις εμπειρίες της Πολιτιστική Διαδρομής και 

την απευθείας διερεύνηση πιθανών συνεργασιών με τo φορέα διαχείρισης και τους 

τοπικούς επαγγελματίες. 

 

Οι προσκεκλημένοι θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν μία ολιγοήμερη παραμονή στην 

Αττική διαμοιράζοντας το χρόνο της παραμονής τους στους τρεις βασικούς πόλους της 

Πολιτιστικής Διαδρομής με βάση τους στόχους του έργου και τις ανάγκες των 

συμμετεχόντων. 
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Ο σχεδιασμός του προγράμματος φιλοξενίας, θα περιλαμβάνει, εκτός από την περιήγηση 

στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος του Λαυρίου, της Αθήνας και της Ελευσίνας, 

πραγματοποίηση συναντήσεων με τοπικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οργάνωση 

παρουσίασης της πολιτιστικής παράδοσης & βιομηχανικής κληρονομιάς της ευρύτερης 

περιοχής που συνθέτουν το αφήγημά της. Επιπρόσθετα και εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο 

σχεδιασμός της θαλάσσιας περιήγησης στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής προτείνεται η 

ένταξη της εμπειρίας στο πρόγραμμα. 

 

   
 

   
Εικόνες 44-47: Ταξίδι εξοικείωσης (fam trip) που οργάνωσε η Περιφέρεια Ηπείρου για 

δημοσιογράφους και bloggers από την Ελλάδα και το εξωτερικό  

 

 

Προώθηση τουριστικών εμπειριών μέσω OTAs 

Προτείνεται η προβολή θεματικών εμπειριών μέσω Online Travel Agencies με στόχευση σε 

εξειδικευμένα κοινά ενδιαφέροντος και αξιοποιώντας το περιεχόμενο που είχε παραχθεί 

στο πλαίσιο διαμόρφωσης της επικοινωνιακής υποδομής της Πολιτιστικής Διαδρομής. 
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Συγκεκριμένα, προτείνεται αρχικά η εγγραφή και η διαμόρφωση παρουσίας με 

κοστολογημένες τουριστικές εμπειρίες, στα παρακάτω διαδικτυακά κανάλια διανομής τα 

οποία εξειδικεύονται στην προώθηση και διανομή τουριστικών 

εμπειριών/δραστηριοτήτων: Expedia, Booking, Viator, TripAdvisor Experiences, 

GetYourGuide (GYG), niche OTAs με έμφαση στo storytelling Culture Trip & στο βιώσιμο 

ταξίδι Responsible Travel. 

 

 

2.5.2.2.2. Ψηφιακές Εφαρμογές 

Οι προτάσεις Έργων και Δράσεων που αφορούν στις Ψηφιακές Εφαρμογές που προτείνεται 

να υλοποιηθούν στα πλαίσια της Πολιτιστικής Διαδρομής αναπτύχθηκαν από την Elegrad 

και διαμορφώθηκαν από κοινού σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Master Plan.  

 

Οι στόχοι των Εφαρμογών είναι αφενός η προβολή και η διάδοση του εγχειρήματος της 

Πολιτιστικής Διαδρομής, η βελτιστοποίηση της επιτόπιας εμπειρίας και η παροχή μιας πιο 

σφαιρικής ενημέρωσης και κατανόησης των σημείων ενδιαφέροντος αλλά και του συνόλου 

της Διαδρομής, τόσο με ποικίλους τρόπους παροχής πληροφοριών όσο και με διαδραστικά 

μέσα, όπως επίσης και η δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες και τα μνημεία της 

Διαδρομής χωρίς φυσική παρουσία. Αφετέρου, μέσω των Ψηφιακών Εφαρμογών θα 

επιτυγχάνεται  η ενημέρωση και η επικοινωνία των εμπλεκόμενων φορέων και 

επαγγελματιών με το DMO, η διευκόλυνση της διεξαγωγής διαβουλεύσεων των μελών του 

Cluster και η ανάρτηση θεμάτων προς συζήτηση, όπως επίσης και η συλλογή και 

παρουσίαση πληροφοριών από τρίτες πηγές.  

 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας Διαδρομής (Πλατφόρμα DMS Διαδρομής) 

Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα του Marketing, κομβικό στοιχείο των ψηφιακών 

εφαρμογών είναι η δημιουργία Ιστοσελίδας της Διαδρομής. Το σύστημα DMS στοχεύει στην 

προσέλκυση επισκεπτών σε παγκόσμια κλίμακα, όλο το εικοσιτετράωρο, με άμεσο τρόπο 

και χαμηλό κόστος. Σημειώνεται, ότι ένα σύγχρονο DMS αποτελεί ένα προηγμένο και 

ευφυές πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και ανάδειξης της τουριστικής ταυτότητας 

ενός προορισμού (εδώ της Περιφέρειας Αττικής), με απώτερο στόχο την υποστήριξη της 

τουριστικής πολιτικής και του αναπτυξιακού σχεδιασμού. Η μεγάλη απήχηση και χρήση των 

DMS από την διεθνή τουριστική αγορά οφείλεται κυρίως στην αμεροληψία και πληρότητα 

της πληροφόρησης που παρέχουν, αφού στο επίκεντρο βρίσκεται ο όλος προορισμός. 

 

Μέσω κοινής πλατφόρμας προώθησης του συνόλου των τουριστικών επιχειρήσεων, πόρων 

και υποδομών μιας τουριστικής περιοχής, τα DMS μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικά 

την ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες συχνά 

δεν έχουν πόρους, τεχνογνωσία και υποδομές για συμμετοχή σε ψηφιακά κανάλια 

«διανομής», αλλά συχνά ούτε τις απαραίτητες τυποποιημένες και ψηφιοποιημένες δομές 

οργάνωσης για να υποστηρίξουν τη διαχείριση της δυναμικότητας της ζήτησης 

(παραγγελιών, κρατήσεων) και των τιμολογιακών πολιτικών των καναλιών αυτών. 

 

 



83 
 

 

 

Εικόνες 48-56: Ενδεικτικές θέσεις λήψεων για την παρουσίαση των πόλων στην Ιστοσελίδα  

 

Η ιστοσελίδα πρέπει να έχει χαρτοκεντρική σχεδιαστική προσέγγιση. Στόχος είναι ο 

επισκέπτης άμεσα να μπορεί να έχει εποπτεία της περιοχής, καθώς και δυνατότητα 

χωρικού εντοπισμού του κάθε τουριστικού πόρου από την πρώτη κιόλας σελίδα. Επιπλέον 

βοήθεια σε αυτή την προσέγγιση θα προσφέρει η απαιτούμενη δημιουργία ενός δυναμικού 

χάρτη σε μορφή infographic o οποίος με ελκυστικό τρόπο θα απεικονίζει επιμέρους 

τουριστικούς προορισμούς ανάλογα με τα φίλτρα που θα επιλέγει ο επισκέπτης. 

 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο υπόβαθρο και τους πόλους του χάρτη, το οποίο αν 

κρίνεται σκόπιμο από την θεματολογία της διαδρομής, θα πρέπει τα οπτικά του στοιχεία, 

να παραπέμπουν στην χρονολογία και θεματολογία της διαδρομής. Επίσης, κάθε σημείο 

ενδιαφέροντος πάνω στον χάρτη θα πρέπει να παρουσιάζει τις πληροφορίες του σε δύο 

επίπεδα. Πρώτον, με την μορφή “σύννεφου” πάνω στον χάρτη (ονομασία και φωτογραφία) 

και δεύτερον, σε περίπτωση επιλογής από τον επισκέπτη, με αναλυτική παρουσίαση του. 

  

Ο επισκέπτης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει μια επιθυμητή διαδρομή 

/ πορεία, με επιλογή των πόλων και των σημείων ενδιαφέροντος, αλλά και να διαμορφώσει 

τη σειρά επίσκεψης, όπως και να εξάγει το αποτέλεσμα στο έξυπνο κινητό του τηλέφωνο με 
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την χρήση των Google Maps. Επισημαίνεται πως επιλεγμένο περιεχόμενο θα πρέπει να γίνει 

προσβάσιμο για ειδικές κατηγορίες κοινού και θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για πρόσβαση 

στην ιστοσελίδα από ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους 

προσβασιμότητας σε ΤΠΕ που βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες για άτομα 

με αναπηρία. Τέλος, κρίνεται σημαντική η δυνατότητα παρουσίασης των στατιστικών 

στοιχείων της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας. 

 

Τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση και τεκμηρίωση με χρήση εικονικής 

πραγματικότητας σε μορφή ταινίας  

Προτείνεται η δημιουργία τριών video μέσω τρισδιάστατης ψηφιακής αναπαράστασης, που 

θα δημιουργούν μια ελκυστική και ολοκληρωμένη είκονα της Πολιτιστικής Διαδρομής της 

Τριλογίας. Ο σκοπός της δημιουργίας των τρισδιάστατων ψηφιακών αναπαραστάσεων 

είναι καταρχάς η προσέλκυση των επισκεπτών μέσω της εξιστόρησης (story telling) 

σημαντικών τμημάτων της ζωής του Λαυρίου και της Ελευσίνας κατά την αρχαιότητα, όπως 

και της απεικόνισης των χώρων που αυτά λάμβαναν χώρα. Ο κύριος στόχος είναι η 

αφήγηση της ανθρώπινης δραστηριότητας και καθημερινότητας κατά την αρχαιότητα και 

όχι τόσο να δοθεί έμφαση στην τεκμηρίωση της αναπαράστασης των μνημείων. Επιπλέον, 

τα video θα βοηθήσουν να γίνει σαφής η άμεση σύνδεση της Αθήνας με την Ελευσίνα και το 

Λαύριο, κατά την αρχαιότητα, όπως επίσης η ενότητα και η άμεση σχέση της ζωής των 

κατοίκων των τριών πόλων της Τριλογίας κατά την αρχαιότητα. Με μέσο την ψηφιακή 

αναπαράσταση θα μπορέσει να φανεί και να καταστεί αντιληπτή στο ευρύ κοινό αυτή η 

σύνδεση των τριών πόλων, όπως και να οπτικοποιηθούν οι αναφορές που είναι σήμερα 

γνωστές για την ζωή των κατοίκων τους από την παραγωγική διαδικασία έως τις 

θρησκευτικές τελετές. 

 

Επίσης, προτείνεται η δημιουργία ικανού αριθμού φωτορεαλιστικών εικόνων και μικρών 

video (έως 1 λεπτό) για τον διαμοιρασμό της εμπειρίας και στα κοινωνικά δίκτυα για την 

προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής. 

 

Μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην τεκμηρίωση του περιεχομένου και ιδιαίτερα των 

αναπαραστάσεων, πραγματικών ή/και ψηφιακών. Οι πηγές παροχής του απαιτούμενου 

πρωτογενούς υλικού πρέπει να είναι επίσημες, σχετικές με την θεματολογία εκδόσεις ή/και 

να προέρχονται από αναγνωρισμένους φορείς (εφορείες αρχαιοτήτων, μουσεία κλπ.). Το 

τελικό προϊόν θα αποτελεί ένα ενιαίο και συνεχές σύνολο. 

 

Το εγχείρημα μπορεί να υποστηριχθεί από διεπιστημονική ομάδα αρχιτεκτόνων, 

αρχαιολόγων, συντηρητών αρχαιοτήτων, τοπογράφων και πολιτικών μηχανικών, που θα 

πραγματοποιήσουν μελέτη αποκατάστασης με αρχιτεκτονική αποτύπωση, τεκμηρίωση και 

διατύπωση προτάσεων για την αποκατάστασή του εκάστοτε μνημείου. Επιβεβλημένη είναι 

η σύμπραξη διαφορετικών ειδικοτήτων παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου και σχετικών 

με τη θεματολογία επιστημόνων όπως αυτές του σκηνοθέτη, σεναριογράφου, 

φωτογράφου, γραφίστα, καλλιτέχνη παραγωγής τρισδιάστατων γραφικών, 

προγραμματιστή, παραγωγό πραγματικών ή/και ψηφιακών εφέ, ειδικός συναρμολόγησης 

εικόνας (μοντέρ) κλπ. με αυτές του αρχιτέκτονα, ιστορικού, αρχαιολόγου. 
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Επίσης προκρίνεται η δυνατότητα διάθεσης των τρισδιάστατων μοντέλων σε ξεχωριστά 

αρχεία (ως ανοιχτά δεδομένα) ώστε να υπάρχει η δυνατότητα τρισδιάστατης εκτύπωσης σε 

οικιακούς τρισδιάστατους εκτυπωτές για χρήση από σχολεία και εκπαιδευτικούς φορείς και 

οργανισμούς. Η ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου, στα υψηλής ανάλυσης 

τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα, θα ωφελήσει την έρευνα και την διάδοση της γνώσης. 

Τέλος, προτείνεται να γίνει απόθεση όλων των παραγόμενων τεκμηρίων (φωτογραφίες, 

βίντεο, τρισδιάστατα μοντέλα) στο ψηφιακό αποθετήριο της Περιφέρειας. 

 

 
Εικόνα 57: Τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση από το έργο «Αρχαία Ολυμπία: Κοινός 

Τόπος» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με τη Microsoft 

 

Πιο συγκεκριμένα προτείνονται οι εξής ψηφιακές αναπαραστάσεις: 

 Τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση του Αφηγήματος της Τριλογίας  

Προτείνεται η παραγωγή ταινίας μικρού μήκους που θα απεικονίζει και θα εξιστορεί με 

εντυπωσιακό και μεταδοτικό τρόπο το Αφήγημα της Τριλογίας της Αττικής, ώστε να 

μπορέσει να γίνει αντιληπτή η ενότητα των τριών της πόλων, όπως και των επιμέρους 

συνδέσεων και στάσεων. Η ταινία θα βασίζεται στην επιστημονική τεκμηρίωση αλλά και 

στα οπτικά εφέ ώστε να αποτελεί μία ελκυστική και όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη 

εξιστόρηση η οποία θα παρέχεται σε πολλές γλώσσες. 

 

Το Διάζωμα έχει ήδη δημιουργήσει ένα σχετικό βίντεο το οποίο αποτελεί μία πρώτη 

αναφορά στα παραπάνω.9 

 

                                                           
9
 https://diazoma.gr/cultural-routes/%CE%B7-

%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82-
%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B1-
%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD/ 
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Εικόνα 58: Αναπαράσταση του θεάτρου του Διονύσου - Απόσπασμα από το βίντεο του 

Διαζώματος για την Τριλογία της Αττικής 

 

 Τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση των μεταλλείων και μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων του Λαυρίου με χρήση εικονικής πραγματικότητας 

Στόχος είναι η τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση των μεταλλείων και μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων του Λαυρίου κατά την κλασική εποχή (5ος και 4ος π.Χ. αιώνας), με την 

δημιουργία μιας ταινίας τεκμηρίωσης (30 έως 40 λεπτών - μικρού μήκους), με την δέουσα 

επιστημονική εγκυρότητα και η χρήση της για την αύξηση του ενδιαφέροντος, την 

αναγνωσιμότητα της Πολιτιστικής Διαδρομής και την αύξηση της ποιότητας εμπειρίας της 

επίσκεψης. Το περιεχόμενο-video που θα παραχθεί θα φιλοξενηθεί στο ψηφιακό 

αποθετήριο της Διαδρομής. 

 

Η δράση έχει σκοπό να αναδείξει την ιστορία των μεταλλείων και μεταλλευτικών 

εγκαταστάσεων του Λαυρίου. Μέσα από την αναπαράσταση ο θεατής θα αποκτήσει μια 

πλήρη εικόνας της ιστορίας, της ζωής και της λειτουργίας των μεταλλείων. Προσφέρεται 

έτσι στον θεατή μια ευκαιρία να κάνει ένα ταξίδι στον χρόνο ερχόμενος σε επαφή με την 

κοινωνική δομή όπως αυτή διαρθρώθηκε γύρω από την ανάπτυξη της μεταλλευτικής 

δραστηριότητας. 
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Εικόνα 59: Τρισδιάστατη αναπαράσταση των μεταλλείων Λαυρίου στο βιντεοπαιχνίδι 

Assassin's Creed Odyssey 

 

• Τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση των Ελευσίνιων Μυστηρίων με χρήση 

εικονικής πραγματικότητας 

Προτείνεται η παραγωγή ταινίας μικρού μήκους η οποία θα επικεντρώνεται στα Ελευσίνα 

Μυστήρια αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητά τους καθώς αποτέλεσαν για αιώνες μία από 

τις σημαντικότερες πανελλήνιες θρησκευτικές εορτές. Στόχος είναι η δημιουργία 

βιωματικών εμπειριών με τη χρήση της τεχνολογίας προκειμένου να αναδειχθεί ο 

αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας. Οι επισκέπτες θα γνωρίσουν την ιστορία του 

Τελεστηρίου και την σημασία των αρχαίων Μυστηρίων με συνδυασμό από τεχνολογίες 3D 

ψηφιοποίησης και εικονικής πραγματικότητας ώστε να ενισχυθεί η ελκυστικότητα του 

χώρου, τονίζοντας τη σημασία του για την καθιέρωση της Ελευσίνας ως τον κατεξοχήν τόπο 

λατρείας του παρελθόντος. 

 
Εικόνα 60: Τρισδιάστατη αναπαράσταση του Τελεστήριου στην Ελευσίνα στο βιντεοπαιχνίδι 

Assassin's Creed Odyssey 
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Ψηφιακές εφαρμογές διαχείρισης διαδρομής  

 

Ψηφιακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης (Data Hub) 

Προτείνεται η δημιουργία εξειδικευμένης 

πλατφόρμας παρακολούθησης, καταχώρισης 

και επεξεργασίας των δεδομένων της 

τουριστικής αγοράς και των δεικτών βιώσιμης 

ανάπτυξης (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον), 

η οποία θα υποστηρίζει τον DMO στην έκδοση ετήσιων απολογισμών / έκθεσης 

πεπραγμένων και στην παρακολούθηση των Αποτελεσμάτων Λειτουργίας, με 

συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης. Επιπλέον, θα έχει δυνατότητα διαμοιρασμού των 

δεδομένων που συλλέγει ελεύθερα προς τους πολίτες, ώστε να λειτουργούν ως βάση 

ανάπτυξης νέων λύσεων από όλες τις ψηφίδες της κοινότητας (εκπαιδευτικούς, μαθητές, 

καλλιτέχνες, κατασκευαστές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κ.α.) 

 

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο αποθετηρίο τουριστικών δεδομένων με 

πολλές πηγές και μοτίβα χρήσης, που θα υποστηρίζει την εξερεύνηση και κατηγοριοποίηση 

των δεδομένων αλλά και την περαιτέρω επιχειρηματική τους ανάλυση με στόχο την παροχή 

ενός ενοποιημένου χώρου αποθήκευσης δεδομένων για πολλαπλές χρήσεις, την προσφορά 

τους στους επιστήμονες σε όσο το δυνατόν πιο ανεπεξέργαστη μορφή και χωρίς την 

επιβολή ενός περιοριστικού σχήματος και επιπλέον, θα είναι σχεδιασμένο και για εμπορική 

χρήση. Ενδεικτικές περιπτώσεις χρήσεις του Ψηφιακού Παρατηρητήριου είναι η 

κατηγοριοποίηση των επισκεπτών, η ανάλυση στις κριτικές των εστιατορίων, η πρόβλεψη 

της ζήτησης, η μοντελοποίηση της αγοράς και η βελτιστοποίηση του μάρκετινγκ. 

 

Το πληροφοριακό αυτό σύστημα κρίνεται απαραίτητο προκειμένου η όλη επένδυση να 

ωφεληθεί ως προς την αποτελεσματικότητα της από την χρήση των νέων τεχνολογιών, τις 

οποίες χρησιμοποιούν πλέον οι τουρίστες. Οι εφαρμογές του θα επιτρέπουν  τη  συμμετοχή  

τουριστικών επιχειρήσεων  του προορισμού,  εξασφαλίζοντας  με  αυτό  τον  τρόπο  την  

αδιάβλητη  ηλεκτρονική  προώθηση  τους.  Ταυτόχρονα,  και  ειδικά  για  τις  ΜΜΕ  

τουριστικές  επιχειρήσεις,  δίνεται  η  δυνατότητα  να  ανταγωνιστούν  μεγάλες  και  

διεθνείς  τουριστικές επιχειρήσεις και ενδιάμεσους προμηθευτές, βοηθώντας τους στην 

κατανόηση των προτιμήσεων των επισκεπτών & κατά συνέπεια στη λήψη ενημερωμένων 

επιχειρηματικών αποφάσεων. Παράλληλα, το σύστημα και οι υπηρεσίες του θα 

συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη μακροοικονομική ανάπτυξη. 

 

Cluster - Minisite Ενημέρωσης και Διαβούλευσης 

Πρόκειται για τη δημιουργία δύο ιστοσελίδων, που την κάθε μία θα διαχειρίζεται το 

εκάστοτε Cluster (Ελευσίνας και Λαυρίου) και θα παρέχει ενημέρωση προς τα μέλη του για 

όλα τα ζητήματα που τους αφορούν. Σημαντικότερο κομμάτι αυτού του site θα είναι η 

ενότητα της διαβούλευσης, όπου θα αναρτούνται όλα τα θέματα του cluster που είναι προς 

συζήτηση, ώστε αυτή να γίνεται διαδικτυακά και να μπορούν να συμμετέχουν όλοι. 

 

Η σελίδα αυτή πρέπει να έχει πολύ απλό σχεδιασμό, μιας και έχει καθαρά ενημερωτικό 

ρόλο. Η σελίδα δεν είναι προσβάσιμη σε όλους. Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα 
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ψηφοφορίας στα σχόλια των μελών, ώστε να μπορούν να προκύπτουν οι δημοφιλέστερες 

προτάσεις και να επιλέγουν οι “συνομιλητές” αν θέλουν να ενημερώνονται μέσω email για 

το αν κάποιος απάντησε στο σχόλιο τους ή ακόμη και για οποιοδήποτε σχόλιο γίνεται μέσα 

στο συγκεκριμένο θέμα. 

 

Τα θέματα μπορούν να περιέχουν όλων των ειδών το περιεχόμενο (κείμενο, εικόνες, 

συνημμένα αρχεία κτλ). Επίσης, πρέπει να προβλεφθεί ξεχωριστή ενότητα μέσα στην 

εφαρμογή για την ανάρτηση και διαχείριση διαδικτυακών μαθημάτων (LMS) τα οποία θα 

πρέπει να έχουν διαθεσιμότητα βάσει ρόλων και δικαιωμάτων. 

 

Sitemap Cluster Website 

Η ιστοσελίδα του Cluster της εκάστοτε περιοχής (Ελευσίνας και Λαυρίου), προτείνουμε να 

αποτελείται από τις εξής ενότητες: 

● Αρχική Σελίδα 

● Ανακοινώσεις (αρχείο ανακοινώσεων) 

○ Ατομική σελίδα ανακοίνωσης 

● Εκδηλώσεις 

○ Ατομική σελίδα εκδήλωσης 

● Διαβούλευση (αρχείο θεμάτων προς διαβούλευση) 

○ Ατομική σελίδα θέματος προς διαβούλευση 

● Επικοινωνία 

● Σύνδεση ανακοινώσεων και εκδηλώσεων με Google Calendar 

 

Ψηφιακές εφαρμογές επισκεπτών  

Ψηφιακή Εφαρμογή διαχείρισης QRcodes 

Προτείνεται η ανάπτυξη εξειδικευμένης διαδικτυακής εφαρμογής δημιουργίας και 

διαχείρισης QRcodes, τα οποία θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος 

της Διαδρομής. Η διαδικτυακή εφαρμογή πρέπει να έχει την υποδομή να δημιουργεί 

στατικά QRcodes για όλους τους πιθανούς τύπους, αλλά και να δημιουργεί QRcodes με 

δυναμικό περιεχόμενο. Η παραγωγή των QRcodes πρέπει να γίνει σε υψηλές αναλύσεις, για 

εξαγωγή αρχείων ικανών για εκτύπωση ή προβολή μεγάλου μεγέθους.  

 

Virtual Tours με χρήση φωτογραφικών πανοραμάτων 360 μοιρών 

Προτείνεται η ανάπτυξη εξειδικευμένης διαδικτυακής εφαρμογής εικονικής περιήγησης, 

στα πλαίσια της οποίας θα δημιουργηθούν σφαιρικά πανοράματα για το σύνολο των 

κύριων αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων που εντάσσονται στην Πολιτιστική 

Διαδρομή. 

 

Η διαδικτυακή εφαρμογή πρέπει να έχει την υποδομή να διαμοιράζει τα πανοράματα ως 

embed objects για την χρήση τους από άλλες ψηφιακές εφαρμογές. Επίσης θα πρέπει να 

παρέχει την δυνατότητα επεξεργασίας των πανοραμάτων με την ίδια ευκολία μιας 

πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου. 
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Η διαδικτυακή εφαρμογή πρέπει να μπορεί να παρουσιάσει και αυτόνομα όλα τα 

πανοράματα και να έχει χαρτοκεντρική σχεδιαστική προσέγγιση. Στόχος είναι ο επισκέπτης 

άμεσα να μπορεί να έχει εποπτεία της περιοχής, καθώς και δυνατότητα χωρικού 

εντοπισμού του κάθε τουριστικού πόρου από την πρώτη κιόλας σελίδα. 

 

Η παραγωγή των πανοραμικών φωτομωσαϊκών πρέπει να γίνει σε υψηλές αναλύσεις, 

σύμφωνα με καθιερωμένες πρακτικές ψηφιακής λήψης και επεξεργασίας. Επίσης, η 

εφαρμογή αυτή θα επιτρέπει την μελλοντική επεξεργασία, τροποποίηση και βελτίωση των 

πανοραμάτων με την προσθήκη νέων φωτογραφιών και πληροφοριών. 

 

 
Εικόνα 61: Τρισδιάστατη εικονική περιήγηση Αγίου Όρους,  https://mountathos360.com/ 

 

Ψηφιακό Διαδικτυακό Παιχνίδι Γρίφων 

Προτείνεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη δύο διαδικτυακών εφαρμογών εκπαιδευτικού 

και ψυχαγωγικού χαρακτήρα με ρόλους και εμβάθυνση επιπέδων, που θα επικεντρώνονται 

στις περιοχές της Ελευσίνας και του Λαυρίου. Ειδικότερα, παιχνίδια επιλογών με την χρήση 

γρίφων για μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και ενήλικους και ένα παιχνίδι με γρίφους για 

μαθητές δημοτικού. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές θα προσφέρουν τη δυνατότητα στους 

παίκτες να γνωρίσουν την περιοχή και την ιστορία της μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι 

Θεματικών Γρίφων και ένθετων διαδραστικών mini-games. 

 

Στόχος είναι η γνωριμία των συμμετεχόντων με τα αξιοθέατα των περιοχών, αλλά και η 

βαθύτερη εξοικείωση με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά τους, με την χρήση μια 

διασκεδαστικής μεθόδου μάθησης και αφομοίωσης ιστορικών γνώσεων. Για τα δημοτικά 



91 
 

σχολεία ειδικότερα, στοχεύουμε στην εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας με ανταποδοτικότητα 

σε επίπεδο τάξης μέσω διαγωνισμού μεταξύ των σχολείων, από την Περιφέρεια. 

 

Το παιχνίδι θα γίνεται με εγγραφή του παίκτη στην εφαρμογή και στη συνέχεια με 

παρουσίαση αποσπασμάτων / επεισοδίων με την μορφή βίντεο, από μία ολοκληρωμένη 

ιστορία τα οποία θα ακολουθούνται από έναν γρίφο (σε μορφή εικόνας, ήχου ή 

διαδραστικού παιχνιδιού) στο τέλος κάθε επεισοδίου μέχρι την ολοκλήρωση του 

παιχνιδιού. Τέλος, οι παίκτες θα επιβραβεύονται με “έπαθλα” ιστορικού / πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος. Επιλεγμένο περιεχόμενο θα πρέπει να γίνει προσβάσιμο για ειδικές 

κατηγορίες κοινού. 

 

Προτείνεται για κάθε περιοχή η δημιουργία 15-20 Γρίφων σε μορφή εικόνας, ήχου ή 

διαδραστικού παιχνιδιού, η βιντεοσκόπηση Σεναρίου με την συμμετοχή θεατρικής ομάδας 

και η δημιουργία ταινίας χωρισμένη σε 15-20 επεισόδια. 

 

 

2.5.2.3. Επιχειρηματικότητα  

 

Σύσταση δύο τοπικών Cluster Επιχειρήσεων – Τοπικών Συμφώνων στους Δήμους 

Ελευσίνας και Λαυρεωτικής 

 

Η σύσταση Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας με τη μορφή «συστάδας (cluster) επιχειρήσεων» 

αποτελεί αφενός συστατικό στοιχείο για την εδραίωση μιας Πολιτιστικής Διαδρομής ως 

τουριστικού προϊόντος, και αφετέρου εργαλείο ενίσχυσης της ικανότητας των τοπικών 

επιχειρήσεων να προσφέρουν μια ποικιλία ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που θα 

συνθέτουν αυτό το συνολικό τουριστικό προϊόν της Πολιτιστικής Διαδρομής.  

 

Βασικό στοιχείο και της Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής» συνιστά συνεπώς ο 

πολυδιάστατος χαρακτήρας της που συνεπάγεται ενσωμάτωση ποικίλων και διαφορετικών 

παράλληλων δραστηριοτήτων. Στην κατεύθυνση αυτή, προβάλλεται η αναγκαιότητα 

ενεργοποίησης Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας με τη μορφή των συμπράξεων (cluster) 

επιχειρήσεων κατά μήκος και ευρύτερα της Πολιτιστικής Διαδρομής που σχετίζονται άμεσα 

και έμμεσα με τους κλάδους του τουρισμού και του πολιτισμού (ξενοδοχεία, τουριστικά 

γραφεία, πρακτορεία, εισερχόμενου τουρισμού, ξεναγοί, δραστηριότητες γαστρονομικού 

ενδιαφέροντος, επιχειρήσεις εστίασης, εμπορικά καταστήματα, μεταφορικές επιχειρήσεις, 

κλπ.).  

 

Ο τρόπος σύστασης και λειτουργίας των Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας περιγράφεται 

αναλυτικά στο κεφάλαιο 2.6.3 του παρόντος Master Plan. Στο πλαίσιο της ΟΧΕ «Τριλογία 

της Αττικής» προτείνεται ειδικότερα η ένταξη και χρηματοδότηση των απαραίτητων 

ενεργειών για την υποστήριξη της σύστασης και λειτουργίας δύο τοπικών Cluster 

Επιχειρήσεων – Τοπικών Συμφώνων στους Δήμους Ελευσίνας και Λαυρεωτικής αντίστοιχα. 

Ειδικότερα προτείνονται οι ακόλουθες ενέργειες: 
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 Εκπόνηση «Μελέτης εξειδίκευσης για τα Τοπικά Σύμφωνα της Πολιτιστικής 

Διαδρομής της Τριλογίας της Αττικής» με αντικείμενο τον εντοπισμό και την 

καταγραφή τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών που δυνητικά μπορούν να 

αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Διαδρομής, την οργάνωση της 

συμμετοχής της τοπικής οικονομίας στα Τοπικά Σύμφωνα, τον σχεδιασμό των 

ενεργειών προβολής των Τοπικών Συμφώνων και προσέλκυσης επιχειρήσεων για 

την ένταξή τους σε αυτά, την εκπόνηση προδιαγραφών και τον σχεδιασμό των 

διαδικασιών πιστοποίησης επιχειρήσεων των Τοπικών Συμφώνων, καθώς και τον 

σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης των  επιχειρηματιών των Τοπικών 

Συμφώνων Ποιότητας (τα προαναφερόμενα αντικείμενα μπορούν να χωριστούν και 

να ανατεθούν προς εκπόνησης ως διακριτές μελέτες). 

 Κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης 

Προορισμού (DMMO) της «Νέα Μητροπολιτική Αττικής Α.Ε.», ως Φορέα 

Λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής, που αφορούν στις ενέργειες υποστήριξης 

της σύστασης και λειτουργίας των Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας κατά την πρώτη 

φάση συγκρότησής τους.  

 Εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης επιχειρήσεων των Τοπικών Συμφώνων. Το 

κόστος της πιστοποίησης των επιχειρήσεων για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας 

των Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας (cluster) προτείνεται να καλυφθεί από τους 

πόρους της ΟΧΕ. 

 Υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων στοχευμένης κατάρτισης των επιχειρηματιών 

των Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας προκείμενου να ενισχύσουν την ικανότητα 

λειτουργίας τους ως μέλη των Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας, την 

ανταγωνιστικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων τους, καθώς και 

της εφαρμογής προδιαγραφών ποιότητας στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. 

 Διοργάνωση δράσεων και πρωτοβουλιών για την υποστήριξη και προώθηση της 

συνεργασίας της τοπικής επιχειρηματικότητας με τις τοπικές δημοτικές αρχές τους 

αναπτυξιακούς φορείς και λοιπούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας. 

 

 
Εικόνα 62: Διαδικτυακή πλατφόρμα που δημιούργησαν το D-Hub και η Elegrad για την 

καλύτερη επικοινωνία των επιχειρήσεων του Cluster της Πολιτιστικής Διαδρομής των 

Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου 
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Ανάπτυξη του Καταδυτικού Τουρισμού στους Δήμους Ελευσίνας και Λαυρεωτικής 

Η συστηματική ανάπτυξη και προώθηση του καταδυτικού τουρισμού αποτελεί μια 

στρατηγική επιλογή της εθνικής τουριστικής πολιτικής, στην προσπάθεια για την υιοθέτηση 

σύγχρονων προτύπων για τον εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος. Η αξιοποίηση 

του ενάλιου πολιτιστικού αποθέματος εξάλλου, που βρίσκεται διάσπαρτο στη θαλάσσια 

περιοχή της χώρας μας, δύναται να βελτιώσει τη θέση της Ελλάδας στο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον της σημερινής τουριστικής αγοράς, αλλά και να αποτελέσει τον πυλώνα μιας 

στρατηγικής για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και την άρση των αναπτυξιακών 

αδυναμιών πολλών περιοχών. 

Το 2020, με τον νόμο 468810, ορίστηκε πλέον το θεσμικό πλαίσιο για τη χωροθέτηση και 

λειτουργία «υποβρύχιων καταδυτικών πάρκων», τα οποία αποτελούν τον κεντρικό πυλώνα 

της εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη βιώσιμων και καινοτόμων δραστηριοτήτων 

καταδυτικού τουρισμού στη χώρα μας.  

Ήδη πολλοί δήμοι της χώρας, αξιοποιώντας το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο, έχουν 

προχωρήσει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων – 

υποθαλάσσιων πάρκων αναψυχής, π.χ. οι Δήμοι Αποκορώνου11, Ρεθύμνου, Μαλεβιζίου και 

Χερσονήσου στην Κρήτη, αλλά και τα τρία «επισκέψιμα υποθαλάσσια μουσεία» στο Δυτικό 

Παγασητικό που εγκαινίασε τον Ιούλιο του 2022 το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

και η Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Στο πλαίσιο της ΟΧΕ της Τριλογίας της Αττικής προτείνεται ειδικότερα η χρηματοδότηση 

των προπαρασκευαστικών ενεργειών για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία δύο καταδυτικών 

πάρκων στους Δήμους Ελευσίνας και Λαυρεωτικής. 

Αντικείμενο της δράσης για τη δημιουργία των καταδυτικών πάρκων στις θαλάσσιες 

περιοχές της Ελευσίνας και της Λαυρεωτικής που προτείνονται προς ένταξη στην ΟΧΕ 

αποτελεί η ανάθεση από τους Δήμους της εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών και της 

οργάνωσης του φακέλου τεκμηρίωσης που θα υποβληθεί στη διεύθυνση χωροταξίας του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία η εκπόνηση των ακόλουθων επιμέρους μελετών: 

 Χωροταξική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει τη διερεύνηση και επιλογή χωροθέτησης 

του καταδυτικού πάρκου 

 Οικονομοτεχνική μελέτη (μελέτη βιωσιμότητας-σκοπιμότητας) που περιλαμβάνει 

έρευνα αγοράς και επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) της αιτούμενης 

ανάπτυξης 

 Μηχανολογική μελέτη που περιλαμβάνει την ανάπτυξη του σχέδιο κανονισμού 

λειτουργίας του καταδυτικού πάρκου 

 Λιμενική μελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει πρόγνωση κυματικού μοντέλου στην 

ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης και τεχνική περιγραφή των απαιτούμενων έργων 

                                                           
10

 Νόμος 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/24-5-2020) «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την 
τουριστική ανάπτυξη». 
11

 Η απόφαση αδειοδότησης του καταδυτικού πάρκου Αποκορώνου έχει ήδη δημοσιευτεί σε ΦΕΚ 
(Δ429/24-07-2020). 
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 Τοπογραφική μελέτη, που περιλαμβάνει θαλάσσιες βυθομετρήσεις της περιοχής 

 Γεωτεχνική Μελέτη, που θα αναλύει την κατάσταση του πυθμένα της θάλασσας 

 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία έχει μια αυστηρά καθορισμένη 

δομή και περιεχόμενο που απορρέει από τη κείμενη νομοθεσία. Διευκρινίζεται ότι 

για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του καταδυτικού πάρκου στη θαλάσσια 

περιοχή της Λαυρεωτικής απαιτείται επιπλέον η εκπόνηση ειδικής οικολογικής 

αξιολόγησης καθώς εντάσσεται στις περιοχές του δικτύου Natura 2000. 

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 4688/2020, την ευθύνη διαχείρισης, οργάνωσης, επίβλεψης, 

προστασίας και εκμετάλλευσης των καταδυτικών πάρκων αναλαμβάνουν Φορείς 

Διαχείρισης, οι οποίοι συστήνονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή σύμπραξη αυτών. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις 

προτείνεται οι Φορείς Διαχείρισης για τα δύο καταδυτικά πάρκα να συσταθούν είτε από τις 

Δημοτικές Αρχές της Ελευσίνας και της Λαυρεωτικής ή τους αντίστοιχους Οργανισμούς 

Λιμένος, είτε από σύμπραξη αυτών, σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της 

Περιφέρειας Αττικής. Επίσης, αρωγό ως τεχνικός σύμβουλος στο εγχείρημα σχεδιασμού και 

δημιουργίας των καταδυτικών πάρκων μπορεί να αποτελέσει το Ελληνικό Κέντρο 

Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με αξιοποίηση της τεχνολογίας που αυτό έχει αναπτύξει και 

κατοχυρώσει. 

Επισημαίνεται, ότι οι Φορείς Διαχείρισης δεν παρέχουν οι ίδιοι υπηρεσίες καταδύσεων, οι 

οποίες παρουσιάζουν ωστόσο μια ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, καθώς αποτελούν μία 

ειδική μορφή τουρισμού που προσελκύει επισκέπτες υψηλού επιπέδου και εισοδήματος. 

Συνεπώς αποκτά ιδιαίτερη σημασία η εδραίωση ενός πλαισίου συνεργασίας με τους 

ιδιώτες παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών και λοιπών θαλάσσιων υπηρεσιών που 

βρίσκονται στον πυρήνα αυτής της τουριστικής δραστηριότητας και δραστηριοποιούνται 

στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να συνδράμει 

ουσιαστικά η λειτουργία των Τοπικών Συμφώνων – Cluster της ΟΧΕ που θα προωθήσει τη 

συνέργεια με τις τοπικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων 

καταδυτικού τουρισμού, καθώς και τον συνδυασμό με τις δραστηριότητες που αναπτύσσει 

το τοπικό επιχειρηματικό δυναμικό για την ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού 

αποθέματος. 

Ο προϋπολογισμός εκπόνησης του συνολικού πακέτου μελετών για την αδειοδότηση 

ανάπτυξης των καταδυτικών πάρκων (χωροταξική, οικονομοτεχνική, μηχανολογική, 

λιμενική,  τοπογραφική, γεωτεχνική και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων) εκτιμάται ότι 

ανέρχεται στο ποσό των 60.000 € για την κάθε περιοχή. 

Σε επόμενη φάση, εφόσον ολοκληρωθεί η αδειοδότηση των καταδυτικών πάρκων μπορεί 

να προβλεφθεί εντός του χρονικού ορίζοντα υλοποίησης της ΟΧΕ η προμήθεια και 

εγκατάσταση εξοπλισμού για την έναρξη κατασκευής των υποδομών: πόντιση τεχνικών 

ενδιαιτημάτων/υφάλων, η τοποθέτηση επιφανειακών πλωτήρων σήμανσης των ορίων του 

καταδυτικού πάρκου, επιφανειακών πλωτήρων πρόσδεσης σκαφών και σήμανσης 

έναρξης/τερματισμού των καταδυτικών διαδρομών κ.α. Οι υποδομές αυτές μπορούν να 
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ενταχθούν προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο 

πλαίσιο των έργων που υλοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού12. 

 

Δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου Λαυρίου  

Η θαλάσσια περιοχή της Λαυρεωτική προσφέρει ιδανικές συνθήκες για τη δημιουργία 

καταδυτικού πάρκου δεδομένης της ύπαρξης αρχαίων και σύγχρονων ναυαγίων, αλλά και 

της δυνατότητας αξιοποίησης του ενάλιου πολιτιστικού αποθέματος στην περιοχή. Στην 

κατεύθυνση συνδυασμού και ανάπτυξης συνεργειών με το τοπικό επιχειρηματικό δυναμικό 

στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού, το Λαύριο διαθέτει ευνοϊκές συνθήκες για την 

αναβάθμιση του τοπικού τουριστικού προϊόντος μέσα από την υλοποίηση του 

εγχειρήματος για τη δημιουργία ενός καταδυτικού πάρκου. 

 

Επισημαίνεται ότι από το 2006, η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων με υποβρύχιες 

αρχαιολογικές έρευνες έχει εντοπίσει και χαρτογραφήσει αρχαία και βυζαντινά ναυάγια, 

στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Ν. Εύβοιας και της Αττικής, μεταξύ των οποίων και τη 

θαλάσσια περιοχή της Λαυρεωτικής μέχρι το Σούνιο. Ακολούθως δρομολογήθηκαν 

ενέργειες για τη δημιουργία ενός καταδυτικού πάρκου, με την κήρυξη έξι Επισκέψιμων 

Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) στην περιοχή Λαυρίου και νοτίου Ευβοϊκού, 

σύμφωνα με τον Ν.3409/2005. Ωστόσο, η δημιουργία του καταδυτικού πάρκου δεν 

προχώρησε στη συνέχεια, καθώς ο θεσμός των ΕΕΑΧ παρέμενε ανενεργός γιο χρόνια. 

Ως φορέας διαχείρισης του καταδυτικού πάρκου στην περίπτωση του Λαυρίου προτείνεται 

η σύμπραξη της Δημοτικής Αρχής με τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου (ΟΛΛ), σε συνεργασία 

με την Περιφέρεια Αττικής που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός 

μεγάλου υποβρύχιο πάρκο στην ανατολική ακτή της Αττικής. Η εξυπηρέτηση του 

καταδυτικού πάρκου μπορεί να γίνεται από τις υφιστάμενες υποδομές του τουριστικού 

λιμένα και του αλιευτικού καταφυγίου του ΟΛΛ. 

Ο φορέας διαχείρισης του καταδυτικού πάρκου μπορεί να αποτελέσει συστατικό μέλος του 

Τοπικού Συμφώνου – Cluster επιχειρήσεων του Λαυρίου. Η λειτουργία του καταδυτικού 

πάρκου εξάλλου ευνοείται και από την ύπαρξη σχολών/κέντρων καταδύσεων και λοιπών 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών θαλάσσιου τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της 

Λαυρεωτικής. Το επιχειρηματικό αυτό δυναμικό επίσης αποτελεί εν δυνάμει μέλη του 

Τοπικού Συμφώνου – Cluster. 

Επισημαίνεται τέλος η δυνατότητα το καταδυτικό πάρκο του Λαυρίου, λόγω της ύπαρξης 

σημαντικών και ιστορικών ναυαγίων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, να αποτελέσει έναν 

πόλο έλξης ξενάγησης και εκπαίδευσης αυτόνομων δυτών, διαμορφώνοντας προοπτικές 

προσέλκυσης νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. 

  

 

 

                                                           
12

 «Υποέργο 7 – Τουρισμός καταδύσεων και υποβρύχιος τουρισμός» του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και αφορά στην προστασία και προώθηση του υποβρύχιου περιβάλλοντος και την 
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων (φυσικών και πολιτιστικών).  
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Δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου Ελευσίνας  

Οι προοπτικές δημιουργίας καταδυτικού πάρκου στη θαλάσσια περιοχή της Ελευσίνας 

προκύπτουν σαφώς πιο περιορισμένες απ’ ότι στην περίπτωση του Λαυρίου. Ξεχωριστό 

συγκριτικό πλεονέκτημα αποτελεί εντούτοις η ύπαρξη μιας σειράς σύγχρονων ναυαγίων 

που μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός πιο εξειδικευμένου κοινού ερασιτεχνών 

και επαγγελματιών αυτοδυτών, ακόμη και για την παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

 

Επισημαίνεται επίσης, ότι στο business plan του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (ΟΛΕ) έχει 

προβλεφθεί η ανάπτυξη ενός δικτύου μαρίνων στην ευρύτερη περιοχή του παραλιακού 

μετώπου, αλλά και η τουριστική αξιοποίηση των ναυαγίων στη θαλάσσια ζώνη της 

Ελευσίνας που προτείνονται να αναδειχθούν ως αξιοθέατα και να αποτελέσουν την 

υποδομή για τη δημιουργία καταδυτικού κέντρου. 

Ως φορέας διαχείρισης του καταδυτικού πάρκου στην περίπτωση της Ελευσίνας 

προτείνεται η σύμπραξη της Δημοτικής Αρχής με τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας, σε 

συνεργασία με σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής. Η 

εξυπηρέτηση του καταδυτικού πάρκου μπορεί να γίνεται από τις υφιστάμενες υποδομές 

του τουριστικού λιμένα και των αλιευτικών καταφυγίων του ΟΛΕ.   

Παράλληλα, ο Δήμος Μεγαρέων έχει ήδη προχωρήσει στον προγραμματισμό κατασκευής 

καταδυτικού πάρκου στην Πάχη Μεγάρων και το 2020 βρισκόταν σε εξέλιξη ο διαγωνισμός 

για την ανάθεση της μελέτης χωροθέτησης του θαλάσσιου χώρου. Το καταδυτικό πάρκο της 

Ελευσίνας μπορεί να αποτελέσει ιδανικά την προέκταση εκείνου των Μεγάρων και να 

επωφεληθεί από την προσέλκυση επισκεπτών στο παρακείμενο καταδυτικό πάρκο.   

 

Δράσεις υποστήριξης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στους τομείς των 

κινηματογραφικών/τηλεοπτικών παραγωγών και του κινηματογραφικού τουρισμού 

Όπως περιγράφηκε αναλυτικά στο Α’ παραδοτέο του παρόντος Master Plan, το Λαύριο 

προσφέρεται ως ένα ιδιαίτερο και πολλά υποσχόμενο πεδίο για την ανάπτυξη 

κινηματογραφικών, τηλεοπτικών και διαφημιστικών παραγωγών. Τόσο το πλούσιο 

ιστορικό της περιοχής ως κινηματογραφικό πλατό, όσο και οι ακόμη συνεχιζόμενες 

παραγωγές που εκτελούνται στους χώρους του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου 

Λαυρίου βασίζονται στην αξιοποίηση του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού τοπίου, τόσο των 

αμιγώς βιομηχανικών συγκροτημάτων όσο και του ιστορικού οικιστικού ιστού της πόλης, 

αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος που προσφέρονται ιδιαίτερα για ταινίες ή σειρές 

εποχής. 

 

Η περαιτέρω προσέλκυση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών στην ευρύτερη 

περιοχή της Λαυρεωτικής μπορεί αδιαμφισβήτητα να συμβάλει στην ενίσχυση της τοπικής 

οικονομικής δραστηριότητας, με άμεσα οφέλη για την επιχειρηματικότητα της περιοχής. 

Από την κίνηση και τις δαπάνες που θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των 

κινηματογραφικών γυρισμάτων μπορεί να επωφεληθεί άμεσα ένα ευρύτερο φάσμα 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως οι χώροι εστίασης, καθώς και εταιρίες 

τροφοδοσίας (catering) που εξυπηρετούν τις παραγωγές, αλλά και λοιπές επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών (π.χ. διαμονής, αλλά και συνεργεία κατασκευής σκηνικών, τεχνίτες, 

ηλεκτρολόγοι, ράφτες κ.α.).   
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Διανοίγονται επίσης σημαντικές προοπτικές για την προσέλκυση και εγκατάσταση στην 

περιοχή επαγγελματιών και εταιρειών του κινηματογραφικού χώρου, όπως και η ανάπτυξη 

συμπληρωματικών δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης των κινηματογραφικών/τηλεοπτικών 

παραγωγών. Τέλος, δεν πρέπει να θεωρηθεί αμελητέα και η δυνητική ζήτηση για διαμονή 

σε τοπικά καταλύματα που μπορεί να αποτελέσει κίνητρο προσέλκυσης επενδύσεων για τη 

δημιουργία αντίστοιχης υποδομής. 

Η αξιοποίηση του δυναμικού της περιοχής ως χώρου παραγωγής κινηματογραφικών 

ταινιών και τηλεοπτικών σειρών μπορεί όμως να αποτελέσει και ένα σημαντικό εργαλείο 

για την ανάδειξη και προώθηση της Λαυρεωτικής ως τουριστικού προορισμού. Ο 

«κινηματογραφικός τουρισμός» (Film Induced Tourism), δηλαδή η επίσκεψη τοποθεσιών 

που έγιναν γνωστές από την προβολή τους σε κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές παραγωγές, 

αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, το οποίο εντάσσεται στην ευρύτερη έννοια του 

πολιτιστικού τουρισμού και προσελκύει διεθνώς αυξανόμενο ενδιαφέρον.   

Στο πλαίσιο αυτών των διαπιστώσεων, προτείνεται μια σειρά έργων και δράσεων μέσω των 

οποίον το Λαύριο μπορεί να καταστεί πόλος έλξης κινηματογραφικών και τηλεοπτικών 

παραγωγών, και παράλληλα να διαμορφώσει ένα νέο τουριστικό προϊόν, μέσω του οποίου 

δύναται να εμπλουτιστεί το πολιτιστικό προϊόν της περιοχής και να παρακινηθεί ο 

τουρίστας να την επισκεφθεί και να γνωρίσει τα αξιοθέατα της. Ειδικότερα προτείνονται η 

χρηματοδότηση από την ΟΧΕ των ακόλουθων έργων και δράσεων: 

• Δημιουργία «Κινηματογραφικής Διαδρομής» Λαυρίου 

• Λειτουργία (παραρτήματος) Film Office της Περιφέρειας Αττικής  

• Δημιουργία και λειτουργία θερινού κινηματογράφου και φιλοξενία 

κινηματογραφικού φεστιβάλ 

 

Δημιουργία «Κινηματογραφικής Διαδρομής» Λαυρίου (Lavrio Movie Trail) 

Το προτεινόμενο έργο για τη δημιουργία μιας «κινηματογραφικής διαδρομής» στην πόλη 

του Λαυρίου, με πρωτοβουλία του Δήμου της Λαυρεωτικής και σε συνεργασία με το 

Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, αφορά στην χαρτογράφηση και σήμανση 

επιλεγμένων τοποσήμων που χρησιμοποιήθηκαν ως τοποθεσίες γυρισμάτων (κυρίως 

κινηματογραφικών, αλλά και τηλεοπτικών), και οι οποίες διαθέτουν μια διακριτή αναφορά 

στον τόπο και την ιστορία του, αλλά και οι οποίες έχουν αφήσει το στίγμα τους στον 

κινηματόγραφο. Αντίστοιχα, μέσω της αναδρομής στις κινηματογραφικές παραγωγές 

μπορούν να αναδειχθούν οι τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς (heritage site) του 

Λαυρίου. Το έργο προϋποθέτει τη συγκρότηση ενός καταλόγου των πιο 

αντιπροσωπευτικών κινηματογραφικών έργων που γυρίστηκαν στο Λαύριο, την καταγραφή 

εμβληματικών τοποσήμων που χρησιμοποιήθηκαν ως σκηνικό για τα γυρίσματα, δημόσιοι 

χώροι, όπως πλατείες, όψεις κτηρίων, τα ορυχεία και άλλα στοιχεία που συγκροτούν την 

ταυτότητα του «κινηματογραφικού Λαυρίου», καθώς και τη σήμανση των σημείων που θα 

ακολουθούν μια περιηγητική διαδρομή και η οποία μπορεί να συνδυαστεί με άλλα σημεία 

ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες. Η «κινηματογραφική διαδρομή» συνδυάζει συνεπώς 
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τη διάδοση της πλούσιας κινηματογραφικής ιστορίας του Λαυρίου με την ενδυνάμωση της 

διακριτής πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. 

 

Η πρόταση δημιουργίας της «κινηματογραφικής διαδρομής» (movie trail) ακολουθεί τις 

επιτυχημένες πρακτικές που έχουν εφαρμόσει πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες έχουν 

φιλοξενήσει εμβληματικές κινηματογραφικές παραγωγές, όπως η περίπτωση της πόλης του 

Görlitz στη Γερμανία13 που προσφέρει τη δυνατότητα ξενάγησης των επισκεπτών σε σημεία 

και τοπόσημα όπου έχουν γυριστεί γνωστές διεθνείς ταινίες. 

Παράλληλα με το έργο χαρτογράφησης και σήμανσης των επιλεγμένων τοποσήμων στην 

ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου, η δημιουργία της «κινηματογραφικής διαδρομής» μπορεί 

να πλαισιωθεί από δραστηριότητες για την προβολή και προώθησή της, όπως την έκδοση 

ενημερωτικού και προωθητικού υλικού (έντυπου / ψηφιακού), την παραγωγή και πώληση 

αναμνηστικών (memorabilia) κ.α. Ειδικότερα αναφέρεται η δυνατότητα παραγωγής χαρτών 

που θα αναφέρουν τις διάφορες τοποθεσίες όπου γυρίστηκαν γνωστές ταινίες, 

προωθώντας παράλληλα συμπληρωματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες κατά μήκος 

της διαδρομής (χώρους εστίασης, μουσεία κ.α.). 

Απώτερος στόχος της δημιουργίας της «κινηματογραφικής διαδρομής» είναι όμως επίσης η 

ενθάρρυνση ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως η διοργάνωση 

ξεναγήσεων (film location tours), αλλά και πολιτιστικής δημιουργίας, όπως έρευνα της 

κινηματογραφικής ιστορίας του τόπου, διαχείρισης δραστηριοτήτων marketing κλπ. 

 

Λειτουργία (παραρτήματος) Film Office της Περιφέρειας Αττικής  

Τα γραφεία κινηματογράφου (Film Offices) προσελκύουν κινηματογραφικές και τηλεοπτικές 

παραγωγές στις τοποθεσίες τους, και στη συνέχεια εξασφαλίζουν ότι η τοποθεσία 

ενισχύεται οικονομικά με τη δραστηριότητα της εν λόγω παραγωγής. Η Περιφέρεια Αττικής 

δρομολόγησε τη λειτουργία ενός γραφείου διευκόλυνσης οπτικοακουστικών παραγωγών 

(Film Office) της Αττικής, με αντικείμενο τη διευκόλυνση της προσέλκυσης διεθνών 

κινηματογραφικών παραγωγών και την στήριξη της εθνικής και τοπικής οικονομίας. Στο 

πλαίσιο αυτό, το Film Office της Αττικής έχει αναπτύξει συνέργειες με το Εθνικό Κέντρο 

Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (EKOME A.E.), το Υπουργείο Ψηφιακής 

Πολιτικής και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. 

 

Η πρόταση για τη δημιουργία και λειτουργία ενός παραρτήματος του Film Office της 

Περιφέρειας Αττικής στο Λαύριο αποσκοπεί στη συγκρότηση μιας δομής υποστήριξης και 

εξυπηρέτησης οπτικοακουστικών παραγωγών με στόχο την προσέλκυση και διευκόλυνση 

παραγωγών από την Ελλάδα και το εξωτερικό για γυρίσματα στις συνοικίες, στα 

βιομηχανικά κτίρια και το ευρύτερο οικιστικό και φυσικό περιβάλλον της πόλης, 

ενισχύοντας και αναδεικνύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη διακριτή πολιτιστική ταυτότητα 

του τόπου. 

Αντικείμενο λειτουργίας του παραρτήματος – σε στενή συνεργασία με το Film Office της 

Περιφέρειας – θα είναι να αποτελέσει έναν κόμβο αναφοράς και επικοινωνίας σε τοπικό 

                                                           
13

 https://www.visit-goerlitz.com/Walk-of-Goerliwood.html 
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επίπεδο, ανταπόκρισης σε αιτήματα για τη χρήση χώρων για κινηματογραφικά γυρίσματα, 

παροχής πληροφόρησης προς τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς για τις τεχνικές και 

διοικητικές διαδικασίες, καθώς και διασύνδεσης με τη τοπική αγορά παροχής υπηρεσιών 

και προμηθειών. Μπορεί συνεπώς να λειτουργήσει ως δίαυλος επικοινωνίας για την 

ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των 

παραγωγών και τοπικών τεχνικών, επαγγελματιών, ηθοποιών και κομπάρσων και άλλου 

εξειδικευμένου βοηθητικού πληρώματος που απαιτείται για τη στελέχωση των 

οπτικοακουστικών παραγωγών. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να δημιουργηθεί ένα μητρώο 

επαγγελματιών οπτικοακουστικών παραγωγών που δραστηριοποιούνται ήδη ή θα 

επιλέξουν μελλοντικά να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην ευρύτερη περιοχή της 

Λαυρεωτικής.  

Εκτός της λειτουργίας του παραρτήματος Film Office ως μηχανισμού διευκόλυνσης 

κινηματογραφικών παραγωγών, το γραφείο δύναται να συμβάλει και στην ανάπτυξη του 

κινηματογραφικού τουρισμού και να διαμορφώσει συνθήκες για τον εμπλουτισμό του 

δυναμικού της Λαυρεωτικής  ως τουριστικού προορισμού. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να 

αποτελέσει τον φορέα διαχείρισης της «κινηματογραφικής διαδρομής» αλλά και τον φορέα 

διοργάνωσης του θερινού κινηματογραφικού φεστιβάλ. Εντάσσεται συνεπώς στην 

ευρύτερη διαδικασία διαχείρισης του προορισμού της Αττικής  από τον φορέα Destination 

Management Organization της Περιφέρειας Αττικής που μπορεί να συμπράξει τόσο με το 

ίδιο το παράρτημα όσο και με το Film Office της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να 

ενισχύσει την ανάπτυξη του κινηματογραφικού τουρισμού στην Αττική. 

Το παράρτημα Film Office της Λαυρεωτικής δύναται να εγκατασταθεί στον χώρο του 

Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, ο φορέας λειτουργίας του οποίου έχει 

εκδηλώσει πρόθεση ενεργής συνδρομής στη λειτουργία ενός Film Office, καθότι ήδη 

φιλοξενεί στους χώρους του ένα πλήθος οπτικοακουστικών παραγωγών και ενδιαφέρεται 

να αναπτύξει περαιτέρω αυτόν τον τομέα δραστηριότητάς του. Επιπλέον, το παράρτημα 

Film Office δύναται να συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο της Λαυρεωτικής για τη 

διευκόλυνση διάθεσης των χώρων ενδιαφέροντος για τα γυρίσματα των οπτικοακουστικών 

παραγωγών. 

Το Film Office της Λαυρεωτικής προτείνεται συνεπώς να λειτουργήσει ως  παράρτημα του 

υπερκείμενου Film Office της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με τον φορέα 

Destination Management Organization της Περιφέρειας και το Δήμο της Λαυρεωτικής. Ως 

παράρτημα δύναται να επωφεληθεί από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται 

από το Film Office της Περιφέρειας Αττικής που απευθύνονται σε επαγγελματίες του 

οπτικοακουστικού χώρου, αλλά και από τα ταξίδια εξοικείωσης με φιλοξενούμενους ξένους 

παραγωγούς και εκπροσώπους διεθνών κινηματογραφικών studios με σκοπό να γνωρίσουν 

τα πλεονεκτήματα του προορισμού. 

Τέλος, το ΤΠΠΛ μπορεί να επιδιώξει συνεργασίες με σχολές οπτικοακουστικών μέσων και 

να ενισχυθεί ως προς αυτή τη δραστηριότητα με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στον δυναμικό κλάδο της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, όχι 

μόνο των επαγγελματιών, αλλά και ενός ευρύτερου κοινού, με απώτερο στόχο την 

προαγωγή της κινηματογραφικής κληρονομιάς στην περιοχή. Μπορεί συνεπώς να 
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λειτουργήσει ως κυψέλη μεταφοράς τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας μέσω της 

προσφοράς εξειδικευμένων σεμιναρίων και εργαστηρίων κινηματογράφου που θα 

συντονίζονται από το παράρτημα Film Office. 

 

Δημιουργία και λειτουργία θερινού κινηματογράφου και φιλοξενία κινηματογραφικού 

φεστιβάλ 

Όλα τα παραπάνω έργα και οι δραστηριότητες μπορούν να συμπληρωθούν με τη 

δημιουργία και λειτουργία ενός θερινού κινηματογράφου, ιδανικά στον χώρο του 

Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (ΤΠΠΛ), καθώς και με την φιλοξενία ενός 

θερινού κινηματογραφικού φεστιβάλ (με ειδικό αφιέρωμα στην προβολή ταινιών που 

έχουν γυριστεί στο Λαύριο). Η ετήσια διοργάνωση του κινηματογραφικού φεστιβάλ μπορεί 

να συνδυαστεί με δράσεις του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και την Ελληνική 

Ακαδημία Κινηματογράφου, π.χ. για την προβολή ειδικών αφιερωμάτων ή την απονομή 

κινηματογραφικών βραβείων. 

 

Ο κινηματογράφος θα είναι ανοικτός προς το κοινό (κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής) 

καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Η λειτουργία του θα ενταχθεί στις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες του ΤΠΠΛ, το οποίο θα επιδιώξει την σύναψη 

συνεργασιών με το Δήμο της Λαυρεωτικής και φορέων του κινηματογράφου (π.χ. το 

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου) για την 

διοργάνωση κοινών δράσεων. Προϋπόθεση αποτελεί επίσης, ο θεσμός του 

κινηματογραφικού φεστιβάλ να ενταχθεί στις δράσεις μάρκετινγκ του DMO της 

Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος θα κληθεί να δραστηριοποιηθεί και ευρύτερα στην 

προώθηση  και προβολή του κινηματογραφικού τουρισμού στην περιοχή και την Αττική 

γενικότερα.  

 

Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία Μουσείου Βιομηχανικής Ιστορίας στην Ελευσίνα 

Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει έντονη την παρουσία τους στον ελλαδικό χώρο διάφορα 

είδη μουσειακών χώρων που αποσκοπούν στη διαχείριση και ανάδειξη του βιομηχανικού 

παρελθόντος. Αυτά τα «βιομηχανικά μουσεία» μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές που 

εξαρτάται από τη μουσειολογική τους προσέγγιση και ερμηνεία. Μπορούν ειδικότερα να 

έχουν αναφορά είτε σε μια συγκεκριμένη μορφή τεχνολογίας ή βιομηχανικής 

δραστηριότητας (π.χ. ορυκτολογικό μουσείο ή μουσείο υδροκίνησης)14, είτε στη 

βιομηχανική κληρονομιά που συνδέεται με έναν τόπο και την τοπική κοινωνία του. 

 

Οι μουσειακοί χώροι που συνδέονται με την εξέλιξη και τις επιρροές της βιομηχανικής 

ιστορίας ενός τόπου, καθώς και με τα βιώματα και τις μνήμες της τοπικής κοινότητας, σε 

συνδυασμό με τον σύγχρονο μουσειακό και εκπαιδευτικό τους ρόλο, μπορούν να 

συμβάλουν καθοριστικά στην πολιτισμική ανάπτυξη συγκεκριμένων ιστορικών περιοχών. 

Με την έννοια αυτή μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς διατήρησης, προστασίας και 

μετάδοσης της ιστορικής γνώσης για το βιομηχανικό παρελθόν ενός τόπου. Κατά κανόνα, 

τα βιομηχανικά μουσεία λειτουργούν ως πολιτιστικοί οργανισμοί και εγκαθίστανται σε 

                                                           
14

 Χαρακτηριστικά δείγματα αυτής της μορφής βιομηχανικών μουσείων είναι αυτά  που έχουν 
ενταχθεί στο δίκτυο θεματικών τεχνολογικών μουσείων του πολιτιστικού ιδρύματος του ομίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ). 
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εμβληματικά κτίρια ιστορικής και πολιτισμικής αξίας, τα οποία αποτελούν διατηρητέα 

μνημεία της βιομηχανικής κληρονομιάς ενός τόπου, οπότε το ίδιο το κτίριο αποτελεί μέρος 

του συνολικού «εκθέματος».  

Ως παράδειγμα αυτού του τύπου μουσείων στην Ελλάδα αναφέρεται ενδεικτικά το 

Βιομηχανικό Μουσείο της Ερμούπολης που ιδρύθηκε το 2000 από το Κέντρο Τεχνικού 

Πολιτισμού και στεγάζεται σε τέσσερα βιομηχανικά κτίρια του 19ου αιώνα. Το μουσείο 

φιλοξενεί μια συλλογή εργαλείων, εξοπλισμού και μηχανημάτων από εργαστήρια 

κλωστοϋφαντουργίας, βυρσοδεψίας, τυπογραφίας, μηχανουργίας, υαλουργίας που 

λειτουργούσαν στο παρελθόν στη Σύρο, καθώς και ένα ψηφιακό αρχείο εικόνας και ήχου 

με μαρτυρίες εργατών, χάρτες και σχέδια, και μια τρισδιάστατη απεικόνιση βιομηχανικών 

κτιρίων.  

Η βιομηχανική ιστορία και κληρονομιά της Ελευσίνας, με την ιδιαίτερη μνημειακή της 

πυκνότητα εντός του οικιστικού ιστού της πόλης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης. Ενδείκνυται συνεπώς η δημιουργία ενός «Βιομηχανικού 

Μουσείου της Ελευσίνας» που θα λειτουργήσει ως χώρος βιωματικής γνώσης για την 

ανάδειξη της βιομηχανικής ιστορίας και κληρονομιάς  του τόπου, και θα αποτελέσει επίσης 

ένα μέσο ανάδειξης και έκφρασης της τοπικής ταυτότητας, της κοινωνικής μορφολογίας και 

της παράδοσης του τοπικού πολιτιστικού κεφαλαίου.  

Προτείνεται συνεπής, ως δράση προς υλοποίηση στο πλαίσιο της ΟΧΕ για την Πολιτιστική 

Διαδρομή «Τριλογία της Αττικής», η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας προκειμένου να 

εξεταστεί η προοπτική ίδρυσης του «Βιομηχανικού Μουσείου της Ελευσίνας». Σκοπός 

λειτουργίας του μουσείου θα είναι ειδικότερα η τεκμηρίωση και παρουσίαση της 

διαχρονικής εξέλιξης της βιομηχανικής ιστορίας της πόλης, προκειμένου να καταστεί 

προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο κοινό και να ενισχύσει τη διαμόρφωση της πολιτισμικής 

ταυτότητας της περιοχής, καθώς και να διαμορφώσει έναν πολιτισμικό πόλο έλξης και 

συμβάλλει στην ευρύτερη τουριστική της ανάπτυξη. Απώτερος στόχος είναι η ένταξη του 

μουσείου στη δημιουργία ενός «πάρκου βιομηχανικής κληρονομιάς» στην Ελευσίνα για τη 

συνολική ανάδειξη και προβολή των αρχαίων και νεότερων μνημείων της. 

Στον αστικό ιστό της Ελευσίνας υπάρχουν διάσπαρτα βιομηχανικά κτίρια που μπορούν, 

κατόπιν κατάλληλης αποκατάστασης, να χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση ενός μουσειακού 

χώρου αυτής της μορφής. Η δημιουργία του Βιομηχανικού Μουσείου της Ελευσίνας 

προτείνεται να στηριχθεί από την δημοτική αρχή και τους φορείς της, σε σύμπραξη με την 

Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού. Ιδιαίτερα κρίσιμης 

σημασίας είναι επίσης η ενεργοποίηση και η συνεισφορά στο εγχείρημα του Συνδέσμου 

Ελληνικών Επιχειρήσεων (ΣΕΒ), της πρόσφατα ιδρυθείσας Ένωσης Επιχειρήσεων και 

Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής (ΕΝΕΒΙΔΑ) που φιλοδοξεί μεταξύ άλλων να αναδείξει το 

ιστορικό κεφάλαιο και την προσφορά της μεταποιητικής δραστηριότητας στην εξέλιξη των 

σύγχρονων κοινωνιών, καθώς και των μεγαλύτερων βιομηχανικών μονάδων με μακρόχρονη 

παρουσία και σημαντική επιρροή στην ιστορική εξέλιξη της πόλης ως βιομηχανικού 

κέντρου, που έχουν απομείνει σήμερα στην περιοχή: της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ και 

των Ναυπηγείων Ελευσίνας. 
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Μια πρώτη απόπειρα προς την κατεύθυνση αυτή αποτέλεσε η έκθεση «Βιομηχανική 

Ελευσίνα. Άνθρωποι και Εργοστάσια» που διοργανώθηκε το 2016 από τη Διοικούσα 

Επιτροπή του  Μουσείου Νεότερης Ιστορίας της Ελευσίνας «Γεώργιος Αμπατζόγλου», σε 

συνεργασία με το Τμήμα Πολιτισμού του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής 

Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής (ΠΑΚΠΠΑ) του Δήμου Ελευσίνας. Στην έκθεση 

πραγματοποιήθηκε μια αναδρομή στην ιστορία της βιομηχανίας της πόλης, από τα τέλη του 

19ου αιώνα έως τη Μεταπολίτευση, μέσα από εκθέματα και κείμενα, προφορικές 

μαρτυρίες, θεατρικές αφηγήσεις, οπτικοακουστικό και εικαστικό υλικό. Το υλικό αυτό 

μπορεί να αποτελέσει έναν αρχικό πυρήνα για τη διαμόρφωση των μόνιμων συλλογών του 

Βιομηχανικού Μουσείου, ενώ μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα μιας 

σειράς μελετών που έχουν εκπονηθεί έως σήμερα για την βιομηχανική ιστορία της 

Ελευσίνας.  

Επισημαίνεται επίσης, ότι στον άλλο πόλο της Πολιτιστικής Διαδρομής, στο Λαύριο, και 

συγκεκριμένα στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, λειτουργεί ήδη από το 2003  

ένα αντίστοιχο μουσείο, το Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο (ΒΒΕΜ) που 

στεγάζεται στο μνημειακό συγκρότημα των ιστορικών εγκαταστάσεων της Γαλλικής 

Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου, και το οποίο προσφέρει μια σειρά βιωματικών 

εκπαιδευτικών, δημιουργικών και περιηγητικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με 

διάφορες πτυχές της βιομηχανίας, της επιστήμης και της τεχνολογίας, με έμφαση στη 

μοναδική μεταλλευτική κληρονομιά της Λαυρεωτικής από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. 

Παράλληλα προχωρούν τα έργα αποκατάστασης του διατηρητέου συγκροτήματος 

μηχανουργείου στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου για τη στέγαση του νέου 

«Μουσείου Μεταλλείας – Μεταλλουργίας» στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 

του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου.  

 

Σύσταση ενός «Δημιουργικού HUB» για τις επιχειρήσεις της πολιτιστικής και 

δημιουργικής βιομηχανίας στην Ελευσίνα  

Οι όροι «Θερμοκοιτίδα» και «Κόμβος» (Hub) συνήθως χρησιμοποιούνται για να 

περιγράψουν τόπους εκκόλαψης, δικτύωσης και προώθησης μικρών επιχειρήσεων και 

επαγγελματιών. Η ειδική μορφή των «Δημιουργικών Hubs» που συναντάται πλέον ολοένα 

περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο15, όπως και στην Ελλάδα (περίπτωση του δημιουργικού 

κόμβου ΡΟΜΑΝΤΣΟ στην Αθήνα), αφορά σε συνεργατικές κοινότητες που λειτουργούν 

μέσα στο αστικό τοπίο ως ζωτικά κέντρα δραστηριοποίησης και ενδυνάμωσης των 

δημιουργικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Με τη μορφή τους αυτή, μπορούν να 

λειτουργήσουν ως εργαλεία αστικής αναζωογόνησης, και να χρησιμοποιηθούν για την 

ανάπτυξη δημιουργικών τόπων μέσα στις πόλεις, σε περιοχές όπως για παράδειγμα στα 

ιστορικά κέντρα των πόλεων ή σε παλιές βιομηχανικές περιοχές με δυνατότητες 

ανάπλασης. 

 

Τα «Δημιουργικά Hubs» απευθύνονται σε μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που 

συμπεριλαμβάνουν την έννοια της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στον πυρήνα των 

                                                           
15

 www.creativehubs.eu 
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δραστηριοτήτων τους, ενώ προσφέρουν στα μέλη τους αφενός τη δυνατότητα στέγασης σε 

έναν κοινό χώρο εργασίας και δικτύωσης για μετάδοση γνώσεων και εμπειριών, και 

αφετέρου την άμεση αλληλεπίδρασή τους με την τοπική κοινωνία και πολιτιστική 

ταυτότητα, τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό χώρο. Η έννοια της ενδυνάμωσης της 

τοπικής κοινότητας είναι βασικό στοιχείο λειτουργίας τους, ενώ η παροχή κοινού χώρου και 

υπηρεσιών υποστήριξης αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την ενθάρρυνση και 

ανάπτυξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πολιτιστικής και 

δημιουργικής οικονομίας. 

Η πόλη της Ελευσίνας κρίνεται ότι συγκεντρώνει μια σειρά από κατάλληλες προϋποθέσεις 

για τη σύσταση ενός «Δημιουργικού Hub», καθώς μπορεί να αξιοποιήσει και να αντλήσει 

δημιουργικές δυνάμεις από την αξιόλογη βιομηχανική και αρχιτεκτονική της κληρονομιά 

και το σημαντικό πολιτιστικό της απόθεμα (τον αρχαιολογικό χώρο, το «Φεστιβάλ 

Αισχυλείων», τους λαογραφικούς συλλόγους και πολιτιστικούς φορείς, την 

Κινηματογραφική και την Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας, καθώς και ένα φάσμα 

επιχειρήσεων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον καλλιτεχνικό και 

δημιουργικό χώρο). Εξάλλου εκτιμάται, ότι οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 

θεσμού της Ελευσίνας ως «Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας» το 2023 θα 

συμβάλλουν στην περαιτέρω ενδυνάμωση του τοπικού πολιτιστικού κεφαλαίου και στην 

ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η σκοπιμότητα σύστασης του «Δημιουργικού Hub» της Ελευσίνας 

υπαγορεύεται από την προοπτική ενδυνάμωσης του υφιστάμενου δυναμικού της τοπικής 

πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας, αλλά και της δυνατότητας προσέλκυσης και 

ανάπτυξης νέων πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, τόσο σε 

επίπεδο περιεχομένου όσο και σε επίπεδο οργάνωσης, διαχείρισης και στρατηγικής. 

Σημαντική συνιστώσα στην κατεύθυνση αυτή αποτελεί η διασύνδεση της 

επιχειρηματικότητας με τον πολιτισμό και την τοπική κοινωνία.  

Η σύσταση ενός «Δημιουργικού Hub» για τις επιχειρήσεις της πολιτιστικής και 

δημιουργικής βιομηχανίας στην Ελευσίνα προτείνεται προς ένταξη στην ΟΧΕ προκειμένου 

να αξιοποιηθεί και να ενισχυθεί η υφιστάμενη δυναμική στην πόλη από τη 

δραστηριοποίηση ενός πλέγματος ποικιλόμορφων επιχειρήσεων, επαγγελματιών και 

συλλογικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς της τοπικής 

πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας. Θα απευθύνεται συνεπώς κυρίως σε τοπικές 

επιχειρήσεις και επαγγελματίες του χώρου του πολιτισμού, των νέων τεχνολογιών και της 

ψηφιακής επικοινωνίας που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών 

ανάδειξης και διαχείρισης του άυλου και υλικού πολιτιστικού αποθέματος, καθώς και της 

σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Σκοπός σύστασης του «Δημιουργικού Hub» είναι συνεπώς η συσπείρωση του δυναμικού 

των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 

πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας, και η ένταξή τους στο πλαίσιο της τοπικής 

κοινότητας, ούτως ώστε να επεκτείνουν ή να βελτιώσουν την δραστηριότητα τους. Τα μέλη 

του Hub μπορούν επίσης να αποτελέσουν τον πυρήνα των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν 

στο Τοπικό Σύμφωνο – Cluster. Βασικές λειτουργίες του Hub προτείνεται να αποτελέσουν:  



104 
 

 η παροχή υπηρεσιών στέγασης και υποστήριξης της λειτουργίας των μελών που θα 

συμμετέχουν στο Hub, με σκοπό την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και 

πόρων στον τομέα της δημιουργικής και πολιτιστικής οικονομίας, καθώς και την 

προώθηση της καινοτομίας, 

 η ενθάρρυνση & υποστήριξη της συνεργασίας και δικτύωσης των μελών του και η 

προώθηση πρωτοβουλιών για ανάπτυξη συνεργειών και συνεργατικών 

δραστηριοτήτων,  

 η διοργάνωση σεμιναρίων και θεματικών εργαστηρίων για τη διάχυση 

τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μελών του, 

 η ενθάρρυνση & υποστήριξη της εφαρμογής σύγχρονων εργαλείων ΤΠΕ (π.χ. 

πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης, πύλη 

παρακολούθησης και υποστήριξης, εργαλεία κοινωνικού ιστού, εργαλείο 

τηλεδιάσκεψης και ηλεκτρονικής συνεργασίας, εργαλεία συλλογής και ανάλυσης 

δεδομένων για Δημιουργικές Επιχειρήσεις), 

 η προώθηση διασύνδεσης των μελών του Hub με φορείς που δραστηριοποιούνται 

σε συμπληρωματικούς τομείς (αγροτική παραγωγή, τουρισμός, διαχείριση 

δημόσιων πολιτιστικών και φυσικών περιουσιακών στοιχείων κλπ.), προκειμένου 

να αναπτυχθούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 

 

Αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης προς ένταξη στην ΟΧΕ είναι κατ’ αρχάς η υλοποίηση 

των πρώτων βημάτων που απαιτούνται για την ωρίμανση του έργου σύστασης και 

εγκατάστασης του «Δημιουργικού Hub», όπως αφενός η επιλογή του κατάλληλου χώρου 

στέγασής του, και αφετέρου η ανάθεση και εκπόνηση μιας μελέτης σκοπιμότητας για τη 

λειτουργία του. Σε επόμενη φάση, προβλέπεται η χρηματοδότηση της φυσικής 

εγκατάστασης και του εξοπλισμού του Hub, ιδανικά με τη διαμόρφωση ενός από τους 

ανενεργούς βιομηχανικούς χώρους στην πόλη, που είτε θα παραχωρηθεί είτε θα μισθωθεί 

για τη συγκεκριμένη χρήση.  

Ο χώρος του Hub προβλέπεται να αποτελέσει ένα περιβάλλον μικτής χρήσης, που θα 

συνδυάζει λειτουργίες εργασίας, μάθησης, ενημέρωσης, αλλά και ψυχαγωγίας, 

καθιστώντας το έναν ανοικτό προς την τοπική κοινωνία χώρο συνεύρεσης και 

αλληλεπίδρασής με την καινοτόμα επιχειρηματική δημιουργία.  

Ως φορέας υλοποίησης του συνολικού έργου προτείνεται ο Δήμος της Ελευσίνας, σε 

συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής («Νέα Μητροπολιτική 

Αττικής»), ενώ για τη λειτουργία του «Δημιουργικού Hub» προβλέπεται η σύσταση Φορέα 

Διαχείρισης, τον οποίο θα απαρτίζουν οι επιχειρήσεις – μέλη, και ο οποίος μπορεί ιδανικά 

να υποστηριχθεί από το Τοπικό Σύμφωνο – Cluster. 
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2.5.2.4. Διακυβέρνηση  

Εναρκτήριο γεγονός (Launch Event) για την προβολή του Προγράμματος της Τριλογίας της 

Αττικής 

Ως πρώτο βήμα στην προώθηση της Πολιτιστικής Διαδρομής και αφορμή την έναρξη 

λειτουργίας των DMO, προτείνεται η διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου. Το συνέδριο 

θα εστιάσει στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τις πολιτιστικές διαδρομές 

στην Ελλάδα, καθώς και της διαχείρισης του πολιτιστικού και τουριστικού δυναμικού της 

χώρας. Η παρουσίαση των σχεδιαζόμενων ενεργειών της Πολιτιστικής Διαδρομής θα 

αποτελέσει έτσι και ένα πεδίο ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων γύρω από αυτόν τον 

εξαιρετικά επίκαιρο προβληματισμό. Ως εκ τούτου το συνέδριο επιδιώκεται να αποτελέσει 

την εναρκτήρια εκδήλωση (launch event) για την υλοποίηση της Πολιτιστικής Διαδρομής 

της Τριλογίας της Αττικής, και ταυτόχρονα ένα διεθνές forum συζήτησης επί της διεθνούς 

εμπειρίας και των πρακτικών εφαρμογών σε μητροπολιτικούς προορισμούς πολιτιστικού 

τουρισμού.  

 

Επιδίωξη είναι ειδικότερα, το συνέδριο να αποτελέσει πεδίο συνάντησης κορυφαίων 

ειδικών του πολιτιστικού τουρισμού από όλον τον κόσμο στην Αθήνα. Βασικοί τομείς 

συζήτησης και προβληματισμού θα είναι πέραν από τον πολιτιστικό τουρισμό και οι επί 

μέρους πτυχές που συνθέτουν την Πολιτιστική Διαδρομή της Τριλογίας της Αττικής.  

Το συνέδριο προτείνεται να οργανωθεί σε θεματικές ενότητες με βάση τον σχεδιασμό και 

τις ανάγκες της Πολιτιστικής Διαδρομής. Οι θεματολογίες μπορούν να αφορούν π.χ. στην 

ανάπτυξη των πολιτιστικών υποδομών, στην συντήρηση, λειτουργία και αναβάθμιση των 

αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, στην οργάνωση και υλοποίηση τοπικών τουριστικών 

στρατηγικών με επίκεντρο τον πολιτισμό. Σε κάθε θεματική ενότητα θα προβλέπεται 

ανταλλαγή απόψεων των επιστημόνων και επιχειρηματιών με συναδέλφους τους από όλο 

τον κόσμο οι οποίοι θα παρουσιάσουν σχετικά παραδείγματα καλής εφαρμογής (good 

practices). Πετυχημένα παραδείγματα από άλλες περιοχές μπορούν να συμβάλλουν 

ιδιαίτερα και στη δημιουργία υποδομών, στην Κάρτα Εμπειριών Επισκέπτη (Visitor's 

Experience Pass), στο Marketing και τις Ψηφιακές Εφαρμογές, στη δημιουργία βίντεο  

επαυξημένης πραγματικότητας, στην ανάπτυξη του συστήματος σήμανσης αλλά και στην 

οργάνωση και λειτουργία του DMO.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μπορεί να έχει η ανταλλαγή απόψεων γύρω από την ανάπτυξη του 

μορφωτικού τουρισμού με την προσέλκυση φοιτητών και επιστημόνων, ιδιαίτερα στους 

τομείς της αρχαιολογίας, γεωλογίας / ηφαιστειολογίας και αρχιτεκτονικής, αλλά και της 

καλλιτεχνικής δημιουργίας στη Ελευσίνα. 

Στόχος του συνεδρίου θα πρέπει να είναι επίσης η προσέλκυση ειδικευμένων ταξιδιωτικών 

γραφείων, ξεναγών, ταξιδιωτικών δημοσιογράφων και blogger στον κάθε επί μέρους κλάδο, 

που θα μεταφέρουν τις απόψεις και τη γνώση τους για τις τάσεις αλλά και τις επιθυμίες των 

επισκεπτών από τα διάφορα μέρη του πλανήτη.  
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Ως πλέον επιθυμητά αποτελέσματα του συνεδρίου αναφέρονται: 

 η παρουσίαση της Πολιτιστικής Διαδρομής της Τριλογίας της Αττικής και η 

διεξοδική διαβούλευση επί του εγχειρήματος με ένα κοινό διεθνών 

εμπειρογνωμόνων, 

 ο εμπλουτισμός του εγχειρήματος με τις καλύτερες πρακτικές από όλον τον κόσμο, 

 η κριτική αξιολόγηση και η ανάπτυξη προτάσεων για τη βελτίωση του 

εγχειρήματος,  

 η προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής και η δικτύωση των συντελεστών της σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

 

 
Εικόνα 63: Το 11ο Συμβουλευτικό Forum Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης που διοργανώθηκε στα Χανιά 

 

Ενίσχυση τεχνικής επάρκειας (Capacity building) των δύο Δήμων και των εμπλεκόμενων 

φορέων 

Βασική υποδομή για την ανάπτυξη και διαχείριση των τουριστικών ροών θα αποτελέσουν 

τα τοπικά γραφεία τουρισμού της κάθε περιοχής. Κρίνεται σκόπιμο αυτά να αναπτυχθούν 

από τους ίδιος τους Δήμους (Ελευσίνας και Λαυρίου) και να αναλάβουν την τοπική 

οργάνωση της προβολής των περιοχών τους καθώς διαθέτουν το πλεονέκτημα της 

εντοπιότητας με βαθιά γνώση των δυναμικών του κάθε δήμου και της μεγάλης 

κληρονομιάς που διαθέτουν. Επίσης, ως άμεσα ωφελούμενοι, θα έχουν τον πρώτο λόγο για 

τη διαμόρφωση των τουριστικών υποδομών και την αξιοποίησή τους. 

 

Πίνακας Προτεινόμενων Δράσεων 

Στο Παράρτημα του παρόντος επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας (Πίνακας 2) με το σύνολο 

των προτεινόμενων δράσεων ο οποίος περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των δράσεων, 

τους φορείς χρηματοδότησης και υλοποίησης αυτών, την προτεραιότητα εφαρμογής, τη 

διάρκεια έργου, το βαθμό ωρίμανσης καθώς και τον προσεγγιστικό προϋπολογισμό των 

άμεσων έργων. Οι προϋπολογισμοί των δράσεων έχουν προκύψει από τις σχετικές μελέτες 

για το marketing της εταιρίας Marketing Greece, των ψηφιακών εφαρμογών της εταιρίας 

Elegrad και σε ό,τι αφορά στα συγκοινωνιακά έργα, αυτοί προκύπτουν από τα σχετικά 

κείμενα εξειδίκευσης της εταιρίας Avaris που βρίσκονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος. 
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2.5.3. Συναφή Έργα στην Τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 

 

Tα συναφή με την Τριλογία της Αττικής έργα και μελέτες της παρούσας Προγραμματικής 

Περιόδου 2014-2020 παρουσιάζονται σε τέσσερις ενότητες. Πρωτίστως, για τις περιοχές της 

Ελευσίνας και του Λαυρίου, αναφέρονται τα έργα και οι μελέτες που σχετίζονται με τους 

αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα αρχαιολογικά μουσεία και στη συνέχεια αυτά 

που αφορούν σε αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές παρεμβάσεις σε μνημεία βιομηχανικής 

κληρονομιάς αλλά και στο αστικό πεδίο γενικότερα. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στα έργα και 

στις εκπονημένες μελέτες στρατηγικού χαρακτήρα. Τέλος, καταγράφονται οι προτάσεις και 

δράσεις για τις περιοχές που αποτελούν τις ενδιάμεσες στάσεις της Πολιτιστικής Διαδρομής, 

καθώς και για τις συνδέσεις μεταξύ των πόλων. 

Ελευσίνα 

 

Αρχαιολογικοί Χώροι 

 

Αναβάθμιση υποδομών και βελτίωση λειτουργικότητας Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας 

Το Έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000€, χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και στοχεύει στην αποκατάσταση και αναβάθμιση 

των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου της 

Ελευσίνας καθώς και στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της λειτουργικότητας του 

οργανωμένου και επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου. Το Έργο περιλαμβάνει τρία Υποέργα: 

 «Αναβάθμιση υποδομών και βελτίωση λειτουργικότητας Αρχαιολογικού Χώρου 

Ελευσίνας, δημιουργία προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και πρόδρομες εργασίες 

επανέκθεσης Μουσείου Ελευσίνας», προϋπολογισμού 860.000,00€, που υλοποιείται 

από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής. 

 «Αναδιαμόρφωση της εισόδου του αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας και ανάδειξη 

του πέρατος της Ιεράς Οδού και των περί αυτού αρχαιοτήτων» προϋπολογισμού 

340.000,00€, που υλοποιείται από την Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων. 

  «Αποκατάσταση των αποθηκών λίθινων και επιγραφών του Μουσείου Ελευσίνας, 

στον Αρχαιολογικό Χώρο Ελευσίνας», προϋπολογισμού 300.000,00€, που 

υλοποιείται από την Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων  & 

Πολιτιστικών Κτιρίων. 

 

Το Υποέργο 1, το οποίο θα υλοποιηθεί με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Δυτικής Αττικής θα περιλαμβάνει εργασίες στο πλαίσιο της αποκατάστασης των αποθηκών 

επιγραφών και λίθινων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ελευσίνας, διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Ελευσίνας, διαμόρφωση πορείας και 

υποδομών ΑΜΕΑ στον Αρχαιολογικό Χώρο Ελευσίνας, εξοπλισμό, ευπρεπισμό και 

συντήρηση της πορείας των επισκεπτών του Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας καθώς και 
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πρόδρομες εργασίες για την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ελευσίνας. Οι 

εργασίες εκτέλεσης ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2019.16 

 

Σχετικές μελέτες του έργου είναι οι εξής: Στατική επάρκεια των αποθηκών «Λίθινων» και 

«Επιγραφών» πλησίον Αρχαιολογικού Μουσείου Ελευσίνας, Μουσειολογική μελέτη για την 

επανέκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ελευσίνας, Μουσειογραφική Μελέτη για την 

επανέκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ελευσίνας, Μουσειογραφική Μελέτη 

Εφαρμογής του Αρχαιολογικού Μουσείου Ελευσίνας, Αποκατάσταση αποθηκών 

Αρχαιολογικού Μουσείου Ελευσίνας. 

 

Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας  

Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα στερέωσης, 

αποκατάστασης και ανάδειξής του. Το σύνθετο έργο ανάδειξης του χώρου, που χωρίζεται σε 

δύο υποέργα, περιλαμβάνει την αναδιαμόρφωση της εισόδου του αρχαιολογικού χώρου και 

τη σύνδεσή του με την Πλατεία Ηρώων, τη βελτίωση της λειτουργικότητάς του και την 

αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών με εργασίες προστασίας και συντήρησης 

συγκεκριμένων μνημείων, κυρίως του Τελεστηρίου και  την περιοχή περί των τειχών, με 

τακτοποίηση των εκατοντάδων διάσπαρτων μελών -προκειμένου ο χώρος να καταστεί 

ευανάγνωστος για τους επισκέπτες- με την αποκατάσταση των υφισταμένων διαδρομών και 

τη δημιουργία περιπάτου για ΑμεΑ, καθώς και την επανέκθεση του υφιστάμενου 

Αρχαιολογικού Μουσείου. Το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 1.649.781,00€ αναμένεται 

να ολοκληρωθεί το 2023, εν όψει της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας 2023. 

 

Σε ό,τι αφορά στην αναδιαμόρφωση της εισόδου, κεντρικό σκεπτικό του έργου αποτελεί η 

διερεύνηση και η ανάδειξη του ίχνους της Ιεράς Οδού, η οποία διασχίζει την Πλατεία Ηρώων 

και καταλήγει στον αρχαιολογικό χώρο. Η πρόταση ανάδειξης συνδυάζεται με το έργο 

προβολής των ανασκαμμένων τμημάτων της Ιεράς Οδού στην περιοχή της Ελευσίνας, που 

εκτελείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής. Περιλαμβάνεται, επίσης, η 

ανάδειξη των αρχαιοτήτων πλησίον της ρωμαϊκής αυλής εντός του αρχαιολογικού χώρου, 

καθώς και η δημιουργία υπαίθριας έκθεσης λίθινων και γλυπτών, σε απαλλοτριωμένο από 

το ΥΠΠΟΑ ακίνητο έναντι της εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο.17 

                                                           
16

 https://www.efada.gr/%CE%97-
%CE%95%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%B1/%CE%
A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-
%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD-
%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/%CF%80%CF%
81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-
%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD-
%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-
%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8
C%CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82-
%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82 
17

 
https://www.efada.gr/Portals/0/%CE%A4%CE%9F%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%20%CE%A4
%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%9
4%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%A4%CE%A4%CE%99%CE%9A
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Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου 

Ως συνέχεια της εγκεκριμένης το 2019 «Μουσειολογικής–Μουσειογραφικής μελέτης 

επανέκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας», ακολούθησε η εκπόνηση «Μελέτης 

Εφαρμογής για την Επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ελευσίνας». Η 

εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής έχει ως αντικείμενο τον αναλυτικό προσδιορισμό και τη 

σχεδιαστική αποτύπωση των χωρικών και κατασκευαστικών παραμέτρων που απαιτούνται 

για την υλοποίηση του νοηματικού εκθεσιακού σχεδιασμού και περιλαμβάνει τον σχεδιασμό 

και την τεχνική περιγραφή όλων των κατασκευών. 

 

Οι πρόδρομες εργασίες επανέκθεσης του Μουσείου βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ το Κεντρικό 

Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα εξετάσει επιπλέον τη μελέτη διαμόρφωσης και ανάπλασης του 

περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου συνολικής επιφάνειας 644 τ.μ., που περιλαμβάνει τη 

χωροθέτηση και προστασία του συνόλου των εκθεμάτων που φιλοξενούνται στον «εξώστη» 

του Μουσείου, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των χώρων υποδοχής και των υποστηρικτικών 

του λειτουργιών. Έχουν ήδη διενεργηθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής 

ποικίλες πρόδρομες εργασίες για την προετοιμασία της επανέκθεσης του Αρχαιολογικού 

Μουσείου, το κόστος υλοποίησης της οποίας έως του ποσού των 500.000€, θα αναλάβει το 

Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.18 

 

Δημιουργία υπαίθριας έκθεσης λίθινων ευρημάτων στην Ελευσίνα 

Βόρεια, απέναντι από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, σχεδιάζεται η διαμόρφωση 

απαλλοτριωμένου ακίνητου ιδιοκτησίας ΥΠ.ΠΟ.Α έκτασης περίπου 900 τ.μ. και η μετατροπή 

του σε υπαίθρια έκθεση λίθινων ευρημάτων από τις σωστικές ανασκαφές  της Ελευσίνας,  με 

την οποία θα προβάλλεται το έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, θα δημιουργείται ήπια 

μετάβαση από τον πολεοδομικό ιστό προς στον αρχαιολογικό χώρο, και ένας χώρος 

φιλοξενίας υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  

 

Το 2016 στο οικόπεδο είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες κατεδαφίσεων, καθαιρέσεων, 

εφαρμογής επιχρισμάτων, διαμόρφωσης δαπέδου, τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων, 

κατασκευής υποδομής Η/Μ και μεταφοράς ορισμένων ευρημάτων. Το 2018 εκπονήθηκε 

μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη διαμόρφωσης και επανέκθεσης που πρότεινε τη 

δημιουργία επαρκούς έκτασης στεγάστρου, τη διαμόρφωση σαφούς διαδρομής επίσκεψης, 

οργάνωσης των ευρημάτων σε τέσσερις εκθεσιακές θεματικές ενότητες (Ενότητα 1: 

«Αρχαιολογία και πόλη»/ Ενότητα 2: «Κατοικία»/ Ενότητα 3: «Αγροτική βιοτεχνία»/ Ενότητα 

4: «Επέκεινα»), την προσθήκη φύτευσης, τη δημιουργία καθιστικών τόσο στο εσωτερικό του 

οικοπέδου όσο και στον υπαίθριο χώρο προς την Ιερά Οδό, την προσθήκη πληροφοριακού 

υλικού, το φωτισμό ανάδειξης του χώρου και των εκθεμάτων, και τέλος τη δημιουργία ενός 

                                                                                                                                                                      
%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%
A3%CE%99%CE%9D%CE%91%20%20%CF%83%CE%B5%CE%BB.100-109.pdf 
18

 https://www.efada.gr/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%B1-
%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%
B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-
%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF-
%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82 
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φιλόξενου χώρου ο οποίος θα προσφέρει τη δυνατότητα διοργάνωσης περιοδικών εκθέσεων 

ή μικρής έκτασης πολιτιστικών εκδηλώσεων της Εφορείας, δεδομένης της εγγύτητας του 

οικοπέδου και της προνομιακής του θέας προς τον αρχαιολογικό χώρο. 

 

Οι μελέτες που εκπονήθηκαν, όπως η "Μελέτη Μουσειολογική και Μουσειογραφική για τη 

διαμόρφωση του απαλλοτριωμένου ακίνητου ιδιοκτησίας ΥΠΠΟΑ στη συμβολή των οδών 

Δήμητρος, Πλούτωνος και Γκιόκα στην Ελευσίνα και τη μετατροπή του σε υπαίθρια έκθεση 

λίθινων ευρημάτων", έχουν εγκριθεί και έχει ήδη υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση 

Πολιτισμικής Ανάπτυξης συνολικού προϋπολογισμού 450.000€ με συμβαλλόμενους το 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, το Δήμο Ελευσίνας και την Περιφέρεια Αττικής.19 

 

Παραγωγή βίντεο με χώρους και μνημεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Παράλληλα με τις εργασίες πεδίου και τη σύνταξη μελετών, για την προβολή του αρ-

χαιολογικού χώρου Ελευσίνας και των μνημείων αρμοδιότητας της Εφορείας στο ευρύ 

κοινό, ολοκληρώθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με το 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/e-learning, η παραγωγή 28 βίντεο με τους 

σημαντικότερους χώρους και μνημεία της Εφορείας, επτά από τα οποία είναι αφιερωμένα 

στην Ελευσίνα. Το παραχθέν υλικό θα ενσωματωθεί από το Πανεπιστήμιο σε προορισμούς 

του You GoCulture, θα προωθηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με το e-learning, 

σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και στην ομογένεια.20 

 

Αρχειακή έρευνα για έκθεση φωτογραφικού και αρχειακού υλικού του 19ου και 20ού 

αιώνα για το ελευσινιακό Ιερό 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Ιστορικού 

Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου 

Μνημείων του ΥΠΠΟΑ, διενεργείται αρχειακή έρευνα με σκοπό τη συνδιοργάνωση έκθεσης 

φωτογραφικού και αρχειακού υλικού του 19ου και 20ού αιώνα για το ελευσινιακό Ίερό. 

 

Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας 

Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ελευσίνας πρόκειται να στεγαστεί στις εγκαταστάσεις του 

παλαιού Ελαιουργείου, ύστερα από την εξαγορά του ακινήτου, συνολικού εμβαδού  11.799 

τ.μ., ιδιοκτησίας  της Εθνικής Τράπεζας από  το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως 

έχει ανακοινωθεί από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.21 Σύμφωνα με την ίδια, η 

Εφορεία Αρχαιοτήτων θα ετοιμάσει το κτιριολογικό πρόγραμμα και στις αρχές του 2023 θα 

ξεκινήσουν οι σχετικές μελέτες. 

 

                                                           
19

 https://www.efada.gr/ 
20

 
https://www.efada.gr/Portals/0/%CE%A4%CE%9F%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%20%CE%A4
%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%9
4%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%A4%CE%A4%CE%99%CE%9A
%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%
A3%CE%99%CE%9D%CE%91%20%20%CF%83%CE%B5%CE%BB.100-109.pdf 
21

 https://www.culture.gov.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=3735 
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Αρχιτεκτονική και Βιομηχανική κληρονομιά 

 

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της πρώην Ελαιουργικής  

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Ελευσίνας υπέγραψαν την προγραμματική σύμβαση για 

το έργο αισθητικής, καθώς και λειτουργικής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων πρώην 

Ελαιουργικής στην Ελευσίνα. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 

6.960.091,23 €, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Στόχος του 

έργου είναι η δημιουργία υποδομών και εγκαταστάσεων που θα μπορούν να αξιοποιηθούν 

για τις ανάγκες της Ελευσίνας ως Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης του 2023. Στη 

συνέχεια το κτίριο θα αποδοθεί στους δημότες για την φιλοξενία αθλητικών και πολιτιστικών 

εκδηλώσεων. 

 

Σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση το έργο αφορά στην μελέτη και κατασκευή των 

εργασιών αναβάθμισης νέων κατασκευών όλων των εσωτερικών χώρων και του 

περιβλήματος  του κτιρίου της πρώην Ελαιουργικής, ώστε να είναι δυνατή η στέγαση 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ενόψει του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το 

έτος 2023. Στο ακίνητο επιφανείας 2.800 τ.μ. περίπου, προβλέπεται να λειτουργήσουν 4 

ανεξάρτητοι χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων, οι οποίοι μέσω κινητών κατακόρυφων 

πετασμάτων, θα μπορούν να ενοποιηθούν μεταξύ τους σε έναν ή δύο μεγαλύτερους χώρους. 

 

Αποκατάσταση πρώην εργοστασίου ΙΡΙΣ 

Με την επανάχρηση των κτιρίων της πρώην βιομηχανίας ΙΡΙΣ δημιουργείται ένας πολυχώρος 

για χρήσεις θεάτρου, κινηματογράφου, μουσικής, συνεδρίων, εκθέσεων και καλλιτεχνικών 

δρώμενων, ενώ τμήμα του φιλοξενεί το Μουσείο Αισχύλου. Η δημιουργία του πολιτιστικού 

κέντρου ΙΡΙΣ θα συμβάλλει στην ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς της πόλης και την 

βιώσιμη ανάπτυξή της. Ο σχεδιασμός αποκατάστασης διέπεται από σεβασμό στο μνημείο, 

καθιστώντας την αρχιτεκτονική επέμβαση ανά πάσα στιγμή αναστρέψιμη.  

 

Στο ανατολικό κλίτος του Κτιρίου 1 τοποθετείται Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. Στο δυτικό 

κλίτος του Κτιρίου 1 χωροθετείται ο εκθεσιακός  χώρος, με ελεύθερη κάτοψη ώστε να μπορεί 

να υπάρχει ευελιξία στην οργάνωση περιοδικών εκθέσεων, με πανέλα, προθήκες, βάθρα, 

εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, αλλά και ως συνέχεια της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων. 

Τμήμα του χώρου φιλοξενεί τη μόνιμη ψηφιακή έκθεση του Μουσείου Αισχύλου που 

αναπτύσσεται ως μια επιμήκης προθήκη ημικυκλικής διατομής, η οποία αποτελεί αναφορά 

στην κάτοψη του αρχαίου θεάτρου, σημαντικότατος εκπρόσωπος του οποίου είναι ο 

Ελευσίνιος τραγικός ποιητής Αισχύλος. Ο χώρος του Κτιρίου 1 αφήνεται ελεύθερος καθ’ 

ύψος, ώστε να είναι απρόσκοπτα ορατή η θολωτή στέγαση και τα κατασκευασμένα από 

οπλισμένο εμφανές σκυρόδεμα δομικά στοιχεία.  

 

Στο Κτίριο 2, χωροθετείται κεντρικά το αναψυκτήριο, με εσωτερικό εξώστη, αξιοποιώντας 

έτσι το διπλό ύψος από τη μορφολογία της υπάρχουσας επικλινούς στέγης. Στο βόρειο 

τμήμα στεγάζονται οι χώροι υγιεινής κοινού και στο νότιο τμήμα τα καμαρίνια των 
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καλλιτεχνών και τα γραφεία προσωπικού. Ένας γυάλινος διάδρομος συνδέει συνθετικά και 

λειτουργικά τα Κτίρια 1 και 2 και οδηγεί στον υπαίθριο χώρο που συμπληρώνει το κτηριακό 

σύνολο. Ο εξωτερικός χώρος που δημιουργείται ανάμεσα στα Κτίρια 1 και 2 διαμορφώνεται 

ως υπαίθριο καθιστικό, στο οποίο θα μπορεί να εκτονωθεί το αναψυκτήριο κατά τις 

περιόδους της καλοκαιρίας και το οποίο γενικά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δημόσιος 

καθιστικός χώρος.22 

 

 

Εικόνα 64: Πρόταση αποκατάστασης του ΙΡΙΣ - Φωτορεαλιστική απεικόνιση Κτιρίου 1 

 

Επιπλέον, υπεγράφη η σύμβαση για την αποκατάσταση και συντήρηση της Καμινάδας του 

ΙΡΙΣ μεταξύ του Δημάρχου Ελευσίνας και του αναδόχου του έργου. Η εμβληματική 

καμινάδα, ύψους περίπου 35 μέτρων, βρίσκεται εντός του Ο.Τ. του πρώην εργοστασίου 

ΙRΙS, οι εργασίες αποκατάστασης του οποίου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι εργασίες 

αφορούν στην εξυγίανση της υποδομής, την αποκατάσταση τοπικών βλαβών, της βάσης και 

της θεμελίωσης της καμινάδας, την αποπεράτωση χρωματισμών και τον πλήρη καθαρισμό 

της.23 

 

Συντήρηση και ανακατασκευή του διατηρητέου συγκροτήματος του κτήματος «Κ.Β. 

Μορφοπούλου»  

Υπεγράφη η σύμβαση που αφορά στην εκπόνηση μελετών για την ανακατασκευή και 

συντήρηση του διατηρητέου συγκροτήματος του κτήματος «Κ.Β. Μορφοπούλου». που 

                                                           
22

 https://www.thriassio.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%80%CF%8E%CF%82-
%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%8C-
%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF-
%CF%87%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89/ 
23

 https://elefsina.gr/el/kaminada-iris 
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περιήλθε στον Δήμο Ελευσίνας τον Σεπτέμβριο του 2020 με επιχορήγηση του Υπουργείου 

Εσωτερικών. Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση όλων των μελετών (αποτύπωση 

αρχιτεκτονικών, αρχιτεκτονικών , στατικών, Η/Μ εγκαταστάσεων) του έργου σε στάδιο 

προμελέτης, οριστικής και μελέτης εφαρμογής. 

Η αποκατάσταση και ανάδειξη του νεοκλασικού διατηρητέου κτιρίου και η επανάχρησή του 

ως χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ελευσίνας, αναμένεται να 

εξυπηρετήσει τις πολιτιστικές ανάγκες της πόλης, αποτελώντας έναν σύγχρονο χώρο, χωρίς 

να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του. 

Ο Δήμος Ελευσίνας σκοπεύει να αποκτήσει και το όμορο ακίνητο ώστε να δημιουργήσει 

έναν ενιαίο χώρο αναψυχής περίπου 3,5 στρεμμάτων.24 

 

Ανάπλαση πλατείας Ηρώων 

Στα δημοπρατημένα έργα της Περιφέρειας Αττικής εντάσσεται η «Ανάπλαση της πλατείας 

Ηρώων του Δήμου Ελευσίνας» με προϋπολογισμό 2.496.000,00€. Στο συνολικό σχεδιασμό 

της αναβάθμισης της πλατείας, που δρομολογείται από το Δήμο Ελευσίνας, με την 

συνεργασία των Υπουργείων Περιβάλλοντος-Ενέργειας και Πολιτισμού, εντάσσεται και η 

ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της παλαιοχριστιανικής βασιλικής στο περιβάλλον του  

Ι. Ν. Αγίου Ζαχαρία. Η παρέμβαση αφορά σε νέα διευθέτηση του χώρου, νέα 

δαπεδόστρωση και στοιχεία εξοπλισμού, νέα φωτιστικά και ενίσχυση της φύτευσης. Οι 

εργασίες της νέας πλατείας και των περιβαλλόντων πεζόδρομων, που  αντιμετωπίζονται ως 

ενιαίος χώρος, µε ενιαίο δάπεδο, βρίσκονται σε εξέλιξη.  

 

Μελέτες στερέωσης και αποκατάστασης του Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις 

τοιχογραφίες και την αποφυγή περαιτέρω φθοράς στον μεταβυζαντινό ναό της Παναγίας, 

που είναι κτισμένος επάνω στα ερείπια παλαιότερου ναού, προχώρησε το 2018 στην 

εφαρμογή των απολύτως αναγκαίων σωστικών μέτρων προστασίας σε τμήματα του 

τοιχογραφικού διακόσμου. Το 2019 ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής άμεσων 

σωστικών μέτρων και Οριστικής Μελέτης συντήρησης – αισθητικής αποκατάστασης του 

τοιχογραφικού διακόσμου του ναού. Επιπλέον, ανετέθη μελέτη στερέωσης και 

αποκατάστασης του κωδωνοστασίου και του ναού. To έργο  εκτελείται απολογιστικά και με 

αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής και έχει ήδη εγκριθεί δαπάνη 

για την προμήθεια οικοδομικών, δομικών, αδρανών και λοιπών συναφών υλικών για την 

υλοποίηση εργασιών στερέωσης στο κωδωνοστάσιο. 

 

Αρχιτεκτονική αποτύπωση και σχεδιασμός διευθέτησης του περιβάλλοντος χώρου της 

παλαιοχριστιανικής βασιλικής Αγίου Ζαχαρία Ελευσίνας 

Στην κεντρική πλατεία Ηρώων, το μεταβυζαντινό μονύδριο του Αγίου Ζαχαρία είναι κτισμένο 

επάνω στο ιερό τρίκλιτης παλαιοχριστιανικής βασιλικής του 5ου αιώνα και σήμερα, το 

μεγαλύτερο μέρος του βαπτιστηρίου βρίσκεται θαμμένο κάτω από το πεζοδρόμιο και το 

οδόστρωμα της οδού Νικολαΐδου. 

 

                                                           
24

 https://www.elefsina.gr/el/morfopoulos 
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Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης αρχιτεκτονικής 

αποτύπωσης των καταλοίπων της παλαιοχριστιανικής βασιλικής και των διάσπαρτων στον 

χώρο αρχιτεκτονικών μελών, καθώς και τον σχεδιασμό διευθέτησης του περιβάλλοντος 

χώρου. Επιπλέον, διενεργήθηκε στον χώρο αρχαιολογικός καθαρισμός, ώστε διευκολυνθεί η 

εκπόνηση της μελέτης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά 

κατάλοιπα τοιχοποιίας σε συνέχεια υφιστάμενων τοίχων, κυρίως προς τα δυτικά, 

νοτιοδυτικά, καθώς και μη αποτυπωμένοι στην αρχική κάτοψη της βασιλικής χαμηλοί τοίχοι, 

σε επίπεδο θεμελίωσης. Αποκαλύφθηκαν τάφοι, τμήμα δαπέδου και τοίχοι της 

παλαιοχριστιανικής βασιλικής και συλλέχθηκαν νομίσματα, όστρεα, αγαλματίδιο και πήλινος 

λύχνος. Στο χώρο της εισόδου του περιβόλου αποκαλύφθηκε η υποκείμενη διαμόρφωση. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα σημαντικά ευρήματα, οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου 

συνεχίζουν. 

 

Αγορά ιστορικού κινηματογράφου "Ελευσίς" 

Στην αγορά του κινηματογράφου Ελευσίς προχωρά ο Δήμος Ελευσίνας, κατόπιν και της 

σχετικής έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Με το εν λόγω οικόπεδο, συνολικής 

επιφάνειας 1.015,16 τ.μ. και την επακόλουθη ανακατασκευή του κτιρίου, που θα 

αποτελέσει τον πρώτο Δημοτικό Κινηματογράφο του Δήμου, η Ελευσίνα πρόκειται να 

αποκτήσει την πρώτη στεγασμένη θεατρική σκηνή, με σκοπό τη φιλοξενία κλειστών 

θεατρικών παραστάσεων, κινηματογραφικών προβολών και καλλιτεχνικών δράσεων, 

ενόψει και της διοργάνωσης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, το 2023. 

Συγκεκριμένα, ο χώρος αναμένεται να φιλοξενήσει θεάματα και πολιτιστικά γεγονότα της 

τάξεως των 200 περίπου ατόμων. 

 

Σπίτι Μικρασιατών στην Άνω Ελευσίνα 

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Ελευσίνας και του αναδόχου του έργου, για 

την κατασκευή του Σπιτιού των Μικρασιατών στην Άνω Ελευσίνα. Πρόκειται για τον χώρο 

πολιτισμού ο οποίος θα στεγάσει τις μικρασιατικές μνήμες. Τόσο η μελέτη όσο και η 

διαγωνιστική διαδικασία διεξήχθησαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας. 

 

Παραχώρηση Αναψυκτήριου και Θερινού Κινηματογράφου στον Δήμο Ελευσίνας 

Ολοκληρώθηκε η παραχώρηση χρήσης δύο ακινήτων του παραλιακού μετώπου, στον 

Δήμο Ελευσίνας, ενόψει και της διοργάνωσης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, το 2023. Τον 

Μάιο του 2021 τμήματα του παραλιακού μετώπου της Ελευσίνας αποχαρακτηρίστηκαν 

από Χερσαία Ζώνη Λιμένα, ανοίγοντας τον δρόμο για να περιέλθουν στην κυριότητα του 

Δήμου. Παραχωρούνται για δέκα χρόνια, άνευ ανταλλάγματος, το Αναψυκτήριο και ο 

Θερινός Κινηματογράφος, δύο ακίνητα τα οποία θα συνδράμουν και στη συνολικότερη 

αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου. 

 

Αγορά της πρώην ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ 

Υπεγράφη το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου της πρώην ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ, επί της 

οδού Κανελλοπούλου. Το συνολικό εμβαδό του ακινήτου είναι 4.660,42 τ.μ. Το ακίνητο 

είναι χαρακτηρισμένο ως χώρος στάθμευσης, ενώ η χρήση του θα βελτιώσει σημαντικά την 

κίνηση στο παραλιακό μέτωπο, θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση και την ασφαλή 
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προσβασιμότητα τόσο των δημοτών όσο και των επισκεπτών. Το ακίνητο βρίσκεται πλησίον 

του κτήματος και της οικίας Κανελλοπούλου, που σήμερα χρησιμοποιείται ως χώρος 

πολιτισμού από τον Δήμο Ελευσίνας, ενώ παράλληλα βρίσκεται επί του παραλιακού 

μετώπου της πόλης. Επιπλέον, έχει δυνατότητα επικοινωνίας με την πλειονότητα σημείων 

ενδιαφέροντος (Λιμεναρχείο, λιμάνι, Τελωνείο, ΟΑΕΔ, Εργατικό Κέντρο, κ.λπ.) και σε μικρή 

απόσταση από τις Εργατικές Κατοικίες, τον υπό ανέγερση χώρο πολιτισμού στο ΙΡΙΣ, καθώς 

και το Πρώην Ελαιουργείο όπου διεξάγονται σήμερα τα Αισχύλεια. 

 

Απαλλοτρίωση ακινήτου πλησίον του Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας 

Περνά στην κυριότητα του Δήμου Ελευσίνας το ακίνητο που βρίσκεται επί των οδών Σ. 

Γκιόκα, Πλούτωνος, Περσεφόνης & Π.Πετράκη. Το οικόπεδο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης 

και πλησίον του Αρχαιολογικού χώρου. Σκοπός της αγοράς είναι η χρήση του ανωτέρω 

χώρου ως parking στάθμευσης οχημάτων, που θα καλύπτει τόσο τις ανάγκες των 

επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου όσο και τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης, 

δεδομένου ότι η χρήση του θα αποσυμφορήσει σημαντικά την κίνηση στις κεντρικές οδούς 

και θα ενισχύσει την προσβασιμότητα. Εντός του οικοπέδου βρίσκεται κι ένα οίκημα το 

οποίο και κατόπιν εκπόνησης των απαραίτητων μελετών θα χρησιμοποιηθεί επ’ ωφελεία 

της πόλης και των κατοίκων. 

 

Αποκατάσταση Οικίας Αδάμ 

Ολοκληρώνεται η αποκατάσταση τριώροφου κτιρίου κατοικίας, γνωστού ως «Οικία 

Αδάμ», στο νοτιοανατολικό άκρο του Αρχαιολογικού Χώρου της Ελευσίνας στη συμβολή των 

οδών Περικλέους και Νικολαΐδου ιδιοκτησίας του ΥΠΠΟΑ για τη λειτουργία του ως χώρου 

πολιτιστικών χρήσεων. Η κατοικία, η οποία  παρά τις φθορές και αλλοιώσεις που έχει 

υποστεί τα τελευταία χρόνια, διατηρεί σε μεγάλο σχετικά βαθμό, όχι μόνο τη γενική της 

μορφή, αλλά και ορισμένα από τα αυθεντικά επί μέρους μορφολογικά και κατασκευαστικά 

της στοιχεία. Έτσι, αποτελεί ένα αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό δείγμα της αρχιτεκτονικής 

περιόδου των αρχών του 20ου αιώνα.25 

                                                           
25

 
http://ksymvoulia.culture.gr/%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF
%82-
%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%9A%CE%A3%CE%
9D%CE%9C/ArtMID/510/ArticleID/1044/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7
%CF%83%CE%B7-%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-
%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-42-
%CE%A0%CE%AD%CE%BC%CF%80%CF%84%CE%B7-18-
%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-2021-
%CF%8E%CF%81%CE%B1-1400-%CF%83%CF%84%CE%BF-
%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-
%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-
%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-
%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D 
 
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7606789.pdf 
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Έργα και Μελέτες Στρατηγικού Χαρακτήρα 

 

Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023 

Τον Μάρτιο του 2016 η Ελευσίνα 

ανακηρύχθηκε μία εκ των τριών πολιτιστικών 

πρωτευουσών της Ευρώπης για το 2021, 

καθώς αντικατοπτρίζει μία σχετικά άγνωστη 

πτυχή της Ελλάδας, αυτή της βιομηχανικής 

παραγωγής, αλλά ταυτόχρονα έχει άμεση 

σύνδεση με τις σημαντικότατες ιστορικές 

περιόδους της αρχαίας Ελλάδας. Τη θέση του 

Γενικού Καλλιτεχνικού Διευθυντή του θεσμού Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης έχει αναλάβει ο σκηνοθέτης Μιχαήλ Μαρμαρινός, αντικαθιστώντας την Κέλλυ 

Διαπούλη τον Φεβρουάριο του 2020.  

 

Τα έργα υποδομής για την ολοκλήρωση των εργασιών στο πλαίσιο της Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας έχουν συναντήσει καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους. Ωστόσο, με 

απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η διοργάνωση, εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού, 

μετακινήθηκε για το 2023, αντί του 2021 οπότε υπάρχει η προοπτική να ολοκληρωθούν με 

επιτυχία όλες οι εργασίες προετοιμασίας.  

 

Τον Απρίλιο του 2017 ολοκληρώθηκε η σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ με την 

επωνυμία "Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας (ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

2021)", με σκοπό τη διαχείριση και συνεργασία με φορείς της πόλης με στόχο την άρτια 

διοργάνωση διεθνών και εγχώριων εκδηλώσεων αλλά και την ανάδειξη της πολιτιστικής και 

βιομηχανικής κληρονομιάς της Ελευσίνας, ενώ τον Νοέμβριο του 2019 ορίστηκε νέο Δ.Σ. με 

πρόεδρο τη Δ. Γερουλάνου.  

Οι γενικοί στόχοι του εγχειρήματος είναι η αύξηση και η αναβάθμιση της πολιτιστικής 

δραστηριότητας, η ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών και της ικανότητας του 

πολιτιστικού τομέα, η ανάπτυξη βιώσιμου κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος και η 

ενσωμάτωση του πολιτισμού στην καθημερινή ζωή των πολιτών και στις λειτουργίες του 

Δήμου. 

Για την εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών στο πλαίσιο του θεσμού η δημοτική αρχή 

συμφώνησε με τους ιδιοκτήτες του παλαιού κινηματογράφου «ΕΛΕΥΣΙΣ» την αγορά του και 

την ανακατασκευή - ανακαίνιση του, ώστε να φιλοξενηθούν πολιτιστικά και φεστιβαλικά 

δρώμενα. Περαιτέρω, στο Δήμο Ελευσίνας επιδιώκεται να περιέλθουν τα κτίρια του 

ανενεργού εργοστασίου ΠΥΡΚΑΛ, ενώ συμφωνήθηκε και με την Εθνική Τράπεζα η 

παραχώρηση για 4 χρόνια του παλαιού Eλαιουργείου, το οποίο έχει επίσης προταθεί για 

να στεγάσει το Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πράξη 

εφαρμογής για το χώρο και το διπλανό χώρο του παλαιού εργοστασίου Βότρυς. Ακόμα, 

έχουν εκπονηθεί μελέτες και για τους χώρους Ίρις 1 και Ίρις 2 με τον ίδιο σκοπό, ενώ 

υπογράφθηκε με τον ΟΑΕΔ προγραμματική σύμβαση για την παραχώρηση των κτιρίων και 

την κατασκευή χώρων άθλησης και δραστηριοτήτων. Το οίκημα Μορφόπουλου μετά τη 

διαδικασία απαλλοτρίωσης θα αποκτήσει νέα μορφή και λειτουργικότητα, όπως έγινε με 
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τον σταθμό του ΟΣΕ που απ’ όταν ενοικιάσθηκε από τον Δήμο Ελευσίνας τόσο το κτίριο, 

όσο και ο περιβάλλοντας χώρος, αποτελεί χώρο δημιουργικής απασχόλησης και πρόσβασης 

για τους Ελευσίνιους. 

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης, το Σάββατο 7 Μαΐου 

άνοιξαν στο κοινό τρεις σημαντικοί χώροι της πόλης, το Παλαιό Δημαρχείο Ελευσίνας, το 

οποίο ανακαινίστηκε και αναμένεται να αξιοποιηθεί ως info point της Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας και παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού στον Δήμο Ελευσίνας μέχρι 

το 2040, το ΕΛΕVΣΙΣ INNOVATION LAB by 2023 ELEUSIS που με παραχώρηση του ΤΙΤΑΝ 

άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του στο κοινό και στο ανακαινισμένο X Bowling Art 

Center. 

 

Σκοπός είναι η αξιοποίηση των χώρων αυτών για τη δημιουργία πολυχώρων πολιτιστικών 

δρώμενων και φιλοξενίας εκδηλώσεων που θα έχουν στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς της Ελευσίνας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ήδη για τον χώρο της 

Ελαιουργικής εκπονήθηκαν οι μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, όπου θα 

φιλοξενηθεί πολυχώρος Πολιτισμού – Αθλητισμού.  

 

Μελέτη Ενοποίησης και Ανάδειξης των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων με στοιχεία 

Αστικής Ανάπλασης  

Η μελέτη που εκπονήθηκε από το ΥΠΕΝ, το ΥΠΠΟΑ, την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο 

Ελευσίνας για την περιοχή της Ελευσίνας είχε ως στόχο την προστασία και ανάδειξη των 

μνημείων, την διευκόλυνση της μετακίνησης από το ένα μνημείο στο άλλο, καθώς και την 

προσβασιμότητα σε άτομα ΑΜΕΑ.  

 

Οι παρεμβάσεις αφορούν στον αρχαιολογικό χώρο και τα μνημεία της Ελευσίνας σχετικά με 

τη συντήρησή τους, τη διαμόρφωση των περιβαλλόντων χώρων (είσοδοι, περιφράξεις, 

φωτισμός, φύτευση, απορροή ομβρίων), την προσβασιμότητα σε αυτά, αλλά και την 

κατάλληλη σήμανση και πληροφόρηση σχετικά με τα μνημεία. Επιπλέον, προτείνεται η 

αποτύπωση όσων ιστορικών κτιρίων δεν έχει πραγματοποιηθεί. Ακόμα, η μελέτη αφορά στη 

δημιουργία ψηφιακών τρισδιάστατων αναπαραστάσεων της περιοχής της Ελευσίνας, οι 

οποίες θα περιλαμβάνουν και τα κύρια μνημεία του αρχαιολογικού χώρου. Επίσης, υπάρχει 

πρόταση για τη δημιουργία διαδρομών πολιτιστικού ενδιαφέροντος και γνωριμίας με την 

πόλη, με υποστηρικτική τοποθέτηση ενημερωτικών περιπτέρων αλλά και δημιουργία 

ενημερωτικού κέντρου, όπως ακόμα και πρόταση για δημιουργία εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Η ανάπτυξη δικτύου ποδηλατόδρομων που θα διασχίζει την πόλη της 

Ελευσίνας είναι ακόμα μία πρόταση της μελέτης.  

 

Όσον αφορά στα ιστορικά κτίρια, έχει προταθεί η αποκατάσταση και επανάχρηση των 

κτιρίων "Οικίας Μορφοπούλου" και της "Παλαιάς Ελαιουργικής", η αποκατάσταση του 

Σιδηροδρομικού Σταθμού Ελευσίνας και την αποκατάσταση του κτιριακού συγκροτήματος 

"Ίρις" με παράλληλη αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών. Ως προς την 
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επανάχρηση του βιομηχανικού συγκροτήματος "Κρόνος" προτείνεται η δημιουργία 

Μουσείου Τεχνολογίας.  

 

Στο πλαίσιο των ευρύτερων παρεμβάσεων προτείνεται η αξιοποίηση και ανάπλαση του 

παραλιακού μετώπου της Ελευσίνας, η αποκατάσταση του λατομείου ΤΙΤΑΝ, η ανάπλαση και 

αποκατάσταση των πρώην βιομηχανικών κτιρίων ΚΡΟΝΟΣ όπως  και των εγκαταστάσεων της 

Παλαιάς Ελαιουργικής, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της ιστορικής βιομηχανικής 

φυσιογνωμίας της πόλης. Ακόμα, προτείνεται η ανάδειξη της Ιεράς Οδού καθώς σηματοδοτεί 

την ιστορική διαδρομή από τον Κεραμεικό προς τον Ναό της Θεάς Δήμητρος. Για τον 

αρχαιολογικό χώρο προτείνεται η ανάδειξή του μέσω τριών εναλλακτικών παρεμβάσεων 

πέριξ αυτού, περιλαμβάνοντας τον Αρχαιολογικό Χώρο, το αρχαίο λατομείο, την κεντρική 

πλατεία της πόλης με την απόληξη της Ιεράς Οδού, την έκταση του Παλαιού Ελαιουργείου-

Βότρυς, και τον υπαίθριο δημοτικό χώρο στάθμευσης που βρίσκεται νοτιοανατολικά του 

Παλαιού Ελαιουργείου-Βότρυς. Επιπλέον, προτείνεται η ανάδειξη του ρωμαϊκού 

υδραγωγείου και της παράλληλης νεώτερης υδάτινης διαδρομής (φρεάτια - στέρνες) κατά 

μήκος της οδού Δήμητρος, όπως επίσης και η ανάπλαση των ανενεργών λατομείων στη θέση 

Μπλόκο-Βλύχα με αποκατάσταση του τοπίου και δημιουργία χώρου παθητικής αναψυχής 

και περιπάτου. Τέλος, προτείνεται η προσπάθεια αναζωογόνησης του προσφυγικού 

οικισμού. 

 

 

Εικόνα 65: Προτεινόμενη διαδρομή πεζών στον άξονα Ανατολής - Δύσης 

 

Όσον αφορά στη δημιουργία διαδρομών επιχειρείται στο πλαίσιο αναζωογόνησης του 

αστικού τοπίου της Ελευσίνας η δημιουργία ενός σύνθετου συνδυαστικού ιστού διαδρομών, 

ο οποίος εντάσσεται στην καθημερινότητα των πολιτών αλλά και στο πρόγραμμα 

περιήγησης και «ανακάλυψης - εξερεύνησης της πόλης» από τους επισκέπτες της. 

Περιγράφονται τέσσερις διαδρομές: η διαδρομή Ανατολής - Δύσης, η διαδρομή Βορρά - 
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Νότου, η Νότια διαδρομή και η Παραλιακή διαδρομή. Επιπλέον, προτείνονται τρεις 

ποδηλατικές διαδρομές στο εσωτερικό των οικιστικών ενοτήτων. Τέλος, προτείνονται δύο 

διαδρομές εκτός της αστικής περιοχής της Ελευσίνας, μία θέτοντάς την ως αφετηρία και μία 

ως προορισμό, με σκοπό την ανάδειξη της γεωγραφικής σημασίας της πόλης και την 

προβολή του -σχετικά άγνωστου στο ευρύ κοινό- πολιτιστικού αποθέματος της Δυτικής 

Αττικής, εξασφαλίζοντας παράλληλα στον επισκέπτη την πρόσβαση σε μία σειρά σημαντικών 

σημείων ενδιαφέροντος κατά μήκος των διαδρομών. 

 

Τέλος, συσχετίζοντας όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελευσίνας επιχειρείται ο 

προσδιορισμός της Ταυτότητας της πόλης (city branding & city marketing) για τη βελτίωση 

της εικόνας και της φήμης της, την προβολή της, την ενδυνάμωση της ικανότητάς της να 

προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, με διατήρηση των ιδιαιτέρων 

χαρακτηριστικών και αξιών της. 

 

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Προσβασιμότητας και Παρεμβάσεις για την Ενίσχυση της 

Βαδισιμότητας και του Ποδηλάτου στον Δήμο Ελευσίνας στο πλαίσιο της Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021 

Λόγω της ανάγκης για αναδιοργάνωση του αστικού χώρου της Ελευσίνας, μέσω 

συνδυασμένου κυκλοφοριακού και πολεοδομικού σχεδιασμού, που θα αναδείξει τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά της πόλης, έχει κατατεθεί η μελέτη με σκοπό την ενίσχυση των 

υποδομών για τους πεζούς και τους ποδηλάτες. Με βάση τις αρχές του κυκλοφοριακού 

σχεδιασμού αναζητούνται πολιτικές που συγχρόνως θα αναδεικνύουν, θα προστατεύουν 

και θα αποκαθιστούν την παραδοσιακή δομή της πόλης και τη φυσιογνωμία της, 

εξασφαλίζοντας ήπιες κυκλοφοριακές συνθήκες στις περιοχές κατοικίας και στους δρόμους 

με χρήσεις περιορισμένης περιβαλλοντικής αντοχής. Βάσει της μελέτης, οι μεγάλες ροές θα 

συγκεντρώνονται αποκλειστικά στις αρτηρίες που θα διαθέτουν τα κατάλληλα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά. Μέσω ενός δικτύου δακτυλίων η διαμπερής κίνηση θα απομακρυνθεί από 

το εσωτερικό των γειτονιών. Επίσης, με τη δημιουργία δικτύων για τον πεζό και τον 

ποδηλάτη θα αποκατασταθεί η χαμένη ενότητα της περιοχής. Με τα δίκτυα αυτά ο πεζός 

και ο ποδηλάτης θα προσεγγίζει τις εν λόγω χρήσεις που, λόγω τις ελκυστικότητάς τους, 

συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό μετακινήσεων.  

 

Ως κυριότεροι πολεοδομικοί στόχοι για την Ελευσίνα προσδιορίζονται: η σύνδεση των 

επιμέρους ζωνών της πόλης μεταξύ τους καθώς και με τους ελεύθερους χώρους πρασίνου, 

ψυχαγωγίας κλπ., η ανάδειξη της «ταυτότητας» της πόλης με αξιοποίηση της βιομηχανικής 

της κληρονομιάς και του σημερινού βιομηχανικού της προφίλ, η υλοποίηση έργων 

ανάπλασης στο παραλιακό μέτωπο με στόχο την αισθητική αναβάθμιση και την καλύτερη 

λειτουργία του, η δημιουργία χώρων στάθμευσης σε περιοχές ειδικών χρήσεων και στις 

εισόδους της πόλης και τέλος, η απαλλαγή της πόλης από οχλούσες εγκαταστάσεις και 

δραστηριότητες, που εμποδίζουν ή αναστέλλουν την ανάπτυξη της, είτε γιατί δημιουργούν 

κυκλοφοριακή επιβάρυνση, είτε γιατί υποβαθμίζουν το περιβάλλον (π.χ. απομάκρυνση 

συνεργείων αυτοκινήτων και λιμενικών εγκαταστάσεων). 

 



120 
 

Οι βασικοί άξονες της παρέμβασης είναι η δημιουργία ασφαλούς οδικού περιβάλλοντος, η 

δημιουργία ολοκληρωμένου, συνεκτικού και συνεχούς δικτύου κίνησης πεζών, οι 

μονοδρομήσεις οδών και η δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου κίνησης ποδηλάτου. 

 

Ο Δήμος Ελευσίνας έχει υποβάλλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη Φάση Β 

του έργου με προϋπολογισμό 6,324,000.00€.  

 

Συγκεκριμένα αφορά στην ανάπλαση 21 τμημάτων οδών εντός του δακτυλίου των οδών Ηρ. 

Πολυτεχνείου, Βενιζέλου, Εθν. Αντιστάσεως και Φρ. Φουτρή και εντός του τμήματος νοτίως 

της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου μεταξύ της Παγκάλου και του αρχαιολογικού χώρου. Η πρόταση 

του Δήμου αφορά στην ανάπλαση οδών συνολικού μήκους 5.925μ, με αντικατάσταση των 

υλικών δαπεδόστρωσης και κρασπέδων, την δημιουργία πεζοδρομίων επιφανείας 27.590 

τ.μ., από 18.275 τ.μ., με τη διαπλάτυνσή τους, τη δημιουργία παρόδιων χώρων 

στάθμευσης, την προσθήκη φυτεύσεων, τη φύτευση 290 μεγάλων δέντρων, τη δημιουργία 

112 parklets, την εγκατάσταση οδοφωτισμού και αστικού εξοπλισμού κατασκευασμένου με 

φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, τη δημιουργία ραμπών για την ενίσχυση της 

προσβασιμότητας και την ασφαλέστερη κίνηση των πεζών.26 

Με την υπογραφή της σύμβασης ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την 

έναρξη του έργου. Αρχικά, και μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, πρόκειται να 

υλοποιηθεί τμήμα του έργου που αφορά στις οδούς: Ιερά Οδός-Κανελλοπούλου-

Ωκεανίδων-Παγκάλου. 

 

Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Ελευσίνας 

Υπεγράφη η σύμβαση για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου 

Ελευσίνας, μεταξύ του Δημάρχου Ελευσίνας και του αναδόχου του έργου. Το Σχέδιο 

Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων 

διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας 

που εκπονείται από τους δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων. Στόχος 

του Σ.Α.Π., τη μελέτη του οποίου συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας, είναι 

να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και 

κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να 

δημιουργείται ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης 

αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την 

εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους υπαίθριους χώρους και τα δημοτικά κτήρια, 

καθώς και η αποτύπωση των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών, σε συνάρτηση με την 

κίνηση των πεζών. Μετά την ανωτέρω καταγραφή, αποτυπώνονται τα σημεία τα οποία 

χρήζουν παρεμβάσεων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας, όπως χώροι πρασίνου, 

πεζόδρομοι, διαβάσεις κ.ο.κ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο/Υπουργείο 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας.27 

                                                           
26

 https://www.elefsina.gr/el/protasi-anaplasis 
27

 https://elefsina.gr/el/sxedio-astikis-prosvasimotitas 
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Πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Ελευσίνας  

Η ανάδειξη της πόλης, η σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό, η τοπική κουλτούρα και 

η διασύνδεσή της με τη σύγχρονη κοινωνία αποτελούν και τους πυλώνες της τουριστικής 

στρατηγικής του Δήμου Ελευσίνας. Το πρόγραμμα ενσωματώνει τις υπηρεσίες 

εμπειρογνωμοσύνης ως μία μικτή υπηρεσία με στόχο την υποστήριξη και επίβλεψη των 

δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Ελευσίνας και διασύνδεσής τους με την 

Ελευσίνα 2023 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης, τον στρατηγικό σχεδιασμό για τη 

στοχευμένη παρουσία του Δήμου στα έντυπα και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, τη 

διαφήμιση και προώθηση δράσεων, τη δημιουργία portal για την τουριστική προβολή του 

Δήμου, την προβολή της πόλης σε στρατηγικά σημεία συγκέντρωσης κοινού, καθώς και τη 

συμμετοχή σε εκθέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος. 

 

Έμφαση θα δοθεί τόσο στην ισόρροπη ανάπτυξη των ενοτήτων της πόλης όσο και στην 

προσέγγιση της Ελευσίνας και της Μαγούλας ως κεντρικά σημεία αναφοράς της ευρύτερης 

περιοχής και των όμορων δήμων. Το πρόγραμμα προχωράει με την έγκριση του Ελληνικού 

Οργανισμού Τουρισμού. 

 

Μελέτη για την Τουριστική Στρατηγική του Δήμου Ελευσίνας 

Η μελέτη επιδιώκει τον επαναπροσδιορισμό των διαδικασιών του τουριστικού τομέα στην 

post-covid εποχή, συνδέοντας τον προορισμό με τις σύγχρονες τάσεις και εργαλεία στον 

τομέα της ψηφιακής προβολής. Στη μελέτη αναλύεται ο προορισμός της Ελευσίνας και το 

τουριστικό της προϊόν συμπεριλαμβανομένων των αξιοθέατων και του περιβάλλοντος, της 

προσβασιμότητας, των παροχών/υποδομών, των διαθέσιμων τουριστικών πακέτων και των 

διαθέσιμων προϊόντων πολιτισμού και κουλτούρας. Επιπλέον, αποτυπώνονται και 

αναλύονται οι Ανταγωνιστές στο πλαίσιο της συγκριτικής ανάλυσης της Ελευσίνας σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο, κυρίως στους τομείς μάρκετινγκ και branding ώστε να εξαχθούν 

συμπεράσματα για καλές πρακτικές. Ακόμα, επιχειρείται η περιγραφή νέων τουριστικών 

πακέτων και εμπειρικών προϊόντων για την Ελευσίνα, ενώ όσον αφορά στο χαρτοφυλάκιο 

προϊόντων τους, η Ελευσίνα και διακριτά η Μαγούλα θα αξιολογηθούν βάσει των εξής 

παραγόντων τουρισμού: ιστορικός-αρχαιολογικός, ήλιος-θάλασσα, πολιτιστικός, city break-

τουρισμός πόλης, mice (συνεδριακός-εκθεσιακός), digital nomads, φυσιολατρικός, 

γαστρονομικός, ορεινός, οικολογικός, περιηγητικός, υγείας-ευεξίας, κυνηγετικός, 

εκπαιδευτικός, βιωματικός, μεταμορφωτικός, οικοτουρισμός-αγροτουρισμός, χειμερινός-

χιονοδρομικά κέντρα, ιαματικός, θαλάσσιος τουρισμός (yachting), προσβάσιμος τουρισμός. 

Οι παράγοντες κατηγοριοποιούνται, αξιολογούνται βάσει σημαντικότητας στην περιοχή και 

στη συνέχεια προτείνονται ενδεικτικές ενέργειες-δράσεις εμπλουτισμού του χαρτοφυλακίου 

προϊόντων με βάση τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα λάβουν μέρος στα πλαίσια στην 

Πολιτιστική Πρωτεύουσα και το σύνολο των εκδηλώσεων οι οποίες θα καθιερωθούν ως 

θεσμός. Στόχος του χαρτοφυλακίου προϊόντων είναι να μην επισκεφθούν την Ελευσίνα μόνο 

για μία εκδήλωση αλλά να παραμείνουν στον προορισμό ώστε να λάβουν μέρος και στις 

υπόλοιπες εκδηλώσεις. Τέλος, αναλύεται το προφίλ επισκεπτών των τμημάτων της αγοράς. 

 

Κατά τη διαδικασία σύνταξής της, αξιοποιήθηκαν 3 διαφορετικές μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις (2 πρωτογενείς με χρήση ερωτηματολογίων και εξόρυξη δεδομένων 
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αναζητήσεων στο διαδίκτυο, 1 δευτερογενής έρευνα), 10 ερευνητικά μοντέλα, 170 

ερωτηματολόγια, διαβούλευση με φορείς και επιχειρηματίες της Ελευσίνας, και αρκετές 

επισκέψεις στο πεδίο.28 

 

Το 2014 είχε επίσης εκπονηθεί μελέτη για τη "Διαμόρφωση Στρατηγικής για την Τουριστική 

Ανάπτυξη του Δήμου Ελευσίνας", από τη συμβουλευτική εταιρία gbr consulting, προκειμένου 

να αναπτυχθεί αποτελεσματικά η τουριστική δραστηριότητα της περιοχής, με στόχο την 

αξιοποίηση των πόρων της περιοχής ώστε να δημιουργηθεί το μέγιστο δυνατό όφελος. 

 

Ψηφιακά Οικομουσεία Pros 

Το Pros-Eleusis (Personalised RouteS in Eleusis) είναι μία καινοτόμος προσέγγιση στον 

εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας. Αποτελείται από δύο σκέλη: το οικομουσείο και τη 

δημιουργία μιας εφαρμογής (app), η οποία θα προσφέρει εξατομικευμένες περιηγήσεις στον 

τόπο φιλοξενίας. 

 

Το οικομουσείο, ως μουσειολογική προσέγγιση, είναι ριζικά διαφορετικό στην έννοια από το 

παραδοσιακό μουσείο, καθώς εκτελεί τους στόχους του μέσα σε ένα εξ ολοκλήρου 

διαφορετικό πλαίσιο. Δε στεγάζεται σε κάποιο κτίριο, ούτε διαθέτει εκθέματα με την 

παραδοσιακή μορφή, αλλά δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να ανακαλύψει την 

πολιτισμική και περιβαλλοντική ταυτότητα μιας περιοχής, την υλική και άυλη κληρονομιά 

της, μέσω μιας δομημένης αφήγησης και συγκεκριμένων θεματικών διαδρομών που 

προτείνονται στα προκαθορισμένα σημεία εκκίνησης που είναι παράλληλα και σταθμοί 

πληροφόρησης.  

 

Το Ψηφιακό Οικομουσείο αποτελεί αποτέλεσμα ερευνητικού έργου το οποίο εντάχθηκε στο 

Ερευνώ - Καινοτομώ - Επιχειρώ σε σύμπραξη του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, της Mentor 

και της εταιρείας πληροφοριακών συστημάτων Cite. Το βασικό χαρακτηριστικό του 

Ψηφιακού Οικομουσείου, που το διαφοροποιεί από άλλες εφαρμογές πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος και πολιτιστικών διαδρομών, είναι η συνδημιουργία από τους πολίτες και τις 

συλλογικότητες των ανά  περίπτωση περιοχών, καθώς και η αξιοποίηση του μέσω των 

τοπικών επαγγελματιών. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο βρίσκονται στην σχετική 

ιστοσελίδα του https://proseleusis.com/ 

 

Στο πλαίσιο του έργου έχουν δημιουργηθεί καθοδηγούμενες διαδρομές σε σχέση με την 

αρχαία πόλη, με τη βιομηχανική κληρονομιά καθώς και με το περιβάλλον. Επίσης, έχει γίνει 

εκτενής έρευνα και έχει καταγραφεί πλήθος τοπόσημων σε συνεργασία με τους κατοίκους 

και ως αποτέλεσμα καταγραφής από προφορικές μαρτυρίες σε συνδυασμό με ιστορική 

έρευνα παραδίδοντας στο έργο ένα νέο αφήγημα της πόλης το οποίο έχει δημιουργηθεί από 

την ίδια την κοινότητα. 

 

 

                                                           
28

 https://elefsina.gr/el/meleti-touristikis-stratigikis 
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myEleysis: Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου της Ελευσίνας μέσα από νέες τεχνολογίες - 

Μύηση στην Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα 

Το έργο, με φορείς σύμπραξης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, το Ερευνητικό 

Κέντρο "Αθηνά", την Εταιρία Πολιτιστικής Διαχείρισης "MENTOR" και την Εταιρία 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών "CITE" αφορά στην ψηφιακή ανάδειξη του 

αρχαιολογικού χώρου και του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ελευσίνας. Το έργο 

συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των Ειδικών 

Δράσεων «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό 722.938€ και 

διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες, καθώς και από τους συμμετέχοντες ιδιωτικούς φορείς 

(MENTOR και CITE). Σκοπός του είναι η μύηση του επισκέπτη στην αρχαία Ελευσίνα και τα 

μυστήριά της (πριν-κατά-μετά από την επίσκεψη), προσφέροντας μια ολοκληρωμένη 

βιωματική εμπειρία, με τη συνδρομή ενός πολύπλευρου συνόλου σύγχρονων ψηφιακών 

συστημάτων που θα τον «αγκαλιάζουν» εντός και εκτός του χώρου. Το myEleusis θα 

δημιουργήσει σύγχρονες διαδραστικές προτάσεις εμπλουτισμού της επίσκεψης στον 

αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας. Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν 

θα συνδράμουν στη δημιουργία προσωποποιημένων εμπειριών με έντονα χαρακτηριστικά 

διάδρασης, τόσο με το ίδιο το πολιτιστικό απόθεμα, όσο και με ένα σύνολο συνοδευτικού 

πολυμορφικού πληροφοριακού υλικού, που δεν υποσκιάζει τα πραγματικά μνημεία αλλά σε 

προσκαλεί να τα επισκεφθείς. Έτσι, ο αμύητος επισκέπτης θα εισαχθεί στο πολιτιστικό 

προϊόν του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου της Ελευσίνας με την παροχή πλούσιου 

υλικού για χρήση πριν-κατά-μετά από την επίσκεψη.  

 

Με τον συνδυασμό τεχνολογιών 3D ψηφιοποίησης, εικονικής και επαυξημένης 

πραγματικότητας, ψηφιακής αφήγησης, σοβαρών παιγνίων, κ.ά. θα δημιουργηθεί μια σειρά 

από σύγχρονες διαδραστικές προτάσεις αναβάθμισης της ελκυστικότητας του χώρου. Αυτές 

αφορούν αρχικά στη δημιουργία ενός αποθετηρίου ψηφιακών πόρων από το διαθέσιμο 

πολιτιστικό απόθεμα (αρχαιολογικός χώρος, εκθέματα μουσείου) και το οποίο θα 

αποτελέσει τη βασική πηγή άντλησης επιστημονικά άρτιων και έγκυρων δεδομένων για τις 

μετέπειτα δράσεις. Τέλος, η παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για το πολιτιστικό απόθεμα 

που θα χαρτογραφηθεί σε έναν διαδικτυακά προσβάσιμο ψηφιακό χάρτη διασύνδεσης των 

διάσπαρτων μέσα στον αστικό ιστό της σύγχρονης πόλης μνημείων, θα αποτελέσει 

σημαντικό συστατικό για την ενίσχυση της προβολής του με στόχο την παρουσίασή του σε 

απομακρυσμένο ή με δυσκολίες πρόσβασης κοινό. Η αξιοποίηση των ανωτέρω θα συμβάλει 

στην ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου ως του σημαντικότερου συγκριτικού 

πλεονεκτήματος μιας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης όπως η «Ελευσίνα 2023». 

Ωστόσο, η Εφορεία Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε την απόσυρσή της καθώς δεν έχει αρκετό 

προσωπικό ώστε να στελεχώσει το έργο. 

 

Απομάκρυνση ναυαγίων - Δημιουργία καταδυτικού κέντρου 

Από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι σήμερα, ο ΟΛΕ Α.Ε. έχει απομακρύνει 10 επικίνδυνα-

επιβλαβή πλοία και ναυάγια από την περιοχή αρμοδιότητας του. Ταυτόχρονα εξετάζεται η 

προοπτική ενός επενδυτικού project που αφορά στην τουριστική αξιοποίηση των ναυαγίων, 

τα οποία θα παραμείνουν στη θαλάσσια ζώνη και δεν εμποδίζουν στη ναυσιπλοΐα, και 
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πρόκειται να αναδειχθούν σε αξιοθέατα και να αποτελέσουν τη βασική υποδομή για τη 

δημιουργία καταδυτικού κέντρου. 

Επιπλέον, μεγάλη έκταση της Χερσαίας Ζώνη Λιμένα Ελευσίνας, η οποία δεν 

χρησιμοποιείται πλέον για λιμενικές εργασίες, έχει ήδη παραχωρηθεί στους Δήμους 

Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μεγαρέων, με σχετική απόφαση του ΔΣ του ΟΛΕ Α.Ε. και με 

τη σύμφωνη γνώμη του ΤΑΙΠΕΔ, στο οποίο ανήκει κατά 100% ο Λιμένας. Οι χώροι αυτοί 

παραδίδονται στην τοπική κοινωνία προς αξιοποίηση και για τη φιλοξενία των εκδηλώσεων 

που πρόκειται να διοργανωθούν στην Ελευσίνα στο πλαίσιο των εορτασμών της 

Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021. 

 

Πρόταση Τοπιακής Ανάπλασης Παλαιών Λατομείων Ελευσίνας στη θέση «Βλύχα» 

Η περιοχή ανάπλασης στην οποία αναφέρεται η πρόταση, περιλαμβάνει την έκταση των 

Παλαιών Λατομείων Ελευσίνας στη θέση «Βλύχα». Η έκταση των Παλαιών Λατομείων 

Ελευσίνας στη θέση «Βλύχα» αναπτύσσεται στο δυτικό άκρο της πόλης και καταλαμβάνει τη 

ζώνη ανάμεσα στην παλαιά Εθνική οδό Ελευσίνας – Κορίνθου και στο θαλάσσιο μέτωπο.  

 

Ειδικότερα η πρόταση της ανάπλασης ασχολείται με τα ζητήματα της επεξεργασίας του 

εδαφικού ανάγλυφου που έχει προκύψει από τη λατόμευση του χώρου, ώστε να ικανοποιεί 

τις απαιτήσεις ασφαλούς χρήσης του χώρου από μεγάλες ομάδες κοινού και της 

περιβαλλοντικής αναβάθμισης της συνολικής έκτασης, με όρους βελτίωσης και αύξησης της 

υπάρχουσας φύτευσης. Επιπλέον, εστιάζει στην πρόθεση εισαγωγής πολιτιστικών χρήσεων 

και χρήσεων αναψυχής και στην λειτουργική συγκρότησή του ως χώρου δημόσιου πάρκου, 

προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές ποιότητες της περιοχής, 

στην πρόθεση της αντίληψης του χώρου ως εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό πεδίο με στόχο τη 

βελτίωση της περιβαλλοντικής και τοπιακής παιδείας των επισκεπτών καθώς και τη 

βελτίωση της ιστορικής και εικαστικής τους παιδείας και τέλος την ανάδειξη της περιοχής ως 

ένα χωρικά εκτεταμένο πεδίο τέχνης με εμφανή αναφορά σε παρεμβάσεις «Τέχνης Τοπίου» - 

«Land Art». 

 

Στον χώρο της περιοχής υπό ανάπλαση περιλαμβάνεται, εκτός από τα σημεία αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος, και η παλαιότερη παρουσία του Ενετικού πύργου ο οποίος, αποσπασμένος 

από το έδαφος της αρχικής θεμελίωσής του, αναζητεί την εκ νέου εγκατάστασή του στον 

γενέθλιο τόπο. Τέλος, η υπό ανάπλαση περιοχή συνδέεται επίσης με την ανάπτυξη της 

νεότερης βιομηχανικής ιστορίας της περιοχής, αλλά και του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου.  

Οι τοπιακές ποιότητες και τα σημεία θέασης αναδεικνύονται μέσω των προτεινόμενων 

επεμβάσεων. Επιπλέον, ο προτεινόμενος μετασχηματισμός του τοπίου αποσκοπεί, αφενός 

στη χωρική ερμηνεία και προβολή των αναφορών που συνδέονται με την ιστορική και 

μυθολογική διάσταση της πόλης της Ελευσίνας και αφετέρου στην ανάδειξη του σύγχρονου 

ρόλου που μπορεί η πόλη να αποκτήσει ως σημαντική πολιτισμική εστία.  
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Εικόνα 66: Πρόταση Ανάπλασης - Συνολικό Τοπογραφικό Παρέμβασης 

 

Η πόλη της Ελευσίνας ως ανοιχτό μουσείο 

Πρόκειται για καλλιτεχνικό έργο της Βάνας Ξένου, εικαστικού, Ομότιμης Καθηγήτριας Ε.Μ.Π. 

και του Γιώργου Παρμενίδη, Καθηγητή Ε.Μ.Π., το οποίο έχει ενταχθεί στις καλλιτεχνικές 

δράσεις της "Ελευσίνας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023" 

 

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση ενός 

καλλιτεχνικού έργου που θα αναδεικνύει τα πολλαπλά αφηγήματα της πόλης της Ελευσίνας 

με τρόπο ώστε αυτά να γίνονται ορατά μέσα στην πόλη. Αυτό θα υλοποιηθεί μέσα από ένα 

ψηφιακό αρχείο/πλατφόρμα, μια «ψηφιακή έκθεση» η οποία θα παρουσιάζει τις πολλαπλές 

ταυτότητες της πόλης με πρωτότυπο τρόπο, και έτσι αφενός θα λειτουργεί ως πηγή γνώσης 

για τους επισκέπτες και για τους κατοίκους, και αφετέρου θα καθιστά την Πόλη της 

Ελευσίνας ως «Ανοικτό Μουσείο». Αυτό το ψηφιακό αρχείο θα αποτελέσει -σε δεύτερο 

χρόνο- και τη βάση για το σχεδιασμό ενός δικτύου καλλιτεχνικών/γλυπτικών αντικειμένων 

που θα ενσωματωθεί στο δημόσιο χώρο.  

 

Η πρόταση αυτή αποτελεί συνέχεια της υπερεικοσαετούς έρευνας που έχει εκπονήσει η κα. 

Ξένου στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού έργου της όσο 

και της συνεισφοράς και των δύο στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού προγράμματος του 

Διατμηματικού Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός, Χώρος, Πολιτισμός» της Αρχιτεκτονικής Σχολής Ε.Μ.Π. 

Το γεγονός αυτό συνδέει άρρηκτα το προτεινόμενο έργο με τους κ.κ. Ξένου και Παρμενίδη 

ενώ το καθιστά μοναδικό τόσο ως προς το περιεχόμενό του όσο και ως προς την ειδική 

σημασιολογική και αισθητική προσέγγισή του.  
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Λαύριο 

 

Αρχαιολογικοί Χώροι 

 

Διαμόρφωση Αρχαιολογικών Διαδρομών - Υποδομές Ανάδειξης στον Αρχαιολογικό Χώρο 

των Μεταλλουργικών Εργαστηρίων και Μεταλλείων της Κοιλάδας Σούριζας - Αγριλέζας 

Λαυρεωτικής ('Α Φάση) 

Αποτελεί την Α΄ φάση μιας ευρύτερης παρέμβασης, κατά την οποία διαμορφώνονται 

αρχαιολογικές διαδρομές στην κοιλάδα της Σούριζας – Αγριλέζας Λαυρεωτικής και 

καθίσταται προσβάσιμο και αναγνώσιμο το ιστορικό τοπίο με πλήθος καταλοίπων αρχαίων 

και νεώτερων υλικών καταλοίπων μεταλλευτικής δραστηριότητας, της αγοράς των 

Σουνιέων, ταφικών περιβόλων, μεταλλευτικών στοών και φρεάτων, λατομείων και αρχαίων 

οδών, σε έκταση 180 στρεμμάτων. Ταυτόχρονα συνδέονται δύο υφιστάμενοι επισκέψιμοι 

αρχαιολογικοί χώροι: τα μεταλλουργικά εργαστήρια Δρυμού και το «Ασκληπιακόν». Το 

έργο είναι ενταγμένο στο ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», με προϋπολογισμό 1.500.000,00€ και 

εκτελείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. 

 

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ωρίμανσης, το έργο περιλαμβάνει τα εξής:  

 

 Διαδρομές - Καθιστικά - Στάσεις θέασης και ενημέρωσης: Δημιουργείται και 

καθίσταται πλήρως λειτουργική μια κεντρική διαδρομή μήκους 1994μ. ("Πράσινη" 

διαδρομή της μελέτης), η οποία διατρέχει τα 180 στρέμματα της περιοχής 

υλοποίησης της Πράξης και διαμορφώνεται εξολοκλήρου επί υφιστάμενου δικτύου 

διαδρόμων βαγονέτου του 19ου/ 20ου αι., μετά από εργασίες ανάταξης 

συμπλήρωσης του, καθαρισμού και εξομάλυνσης του καταστρώματός του. Η 

διαδρομή, συνδέει και τους δύο υφιστάμενους περιφραγμένους αρχαιολογικούς 

χώρους.  Επιπλέον, δημιουργείται και καθίσταται λειτουργική διαδρομή ΑΜΕΑ 

μήκους 320μ. 363μ. (τμήμα της "Μπλε" διαδρομής της μελέτης), σε υφιστάμενο 

δασικό δρόμο.  

 

 Προστασία και ανάδειξη μνημείων: Εργασίες καθαρισμών, συντήρησης και 

στερέωσης μικρής κλίμακας σε επιλεγμένα τμήματα 15 εργαστηρίων εκατέρωθεν 

της κεντρικής ("Πράσινης") διαδρομής, προκειμένου να ενισχυθεί η 

αναγνωσιμότητα των αρχαίων καταλοίπων. 

 

 Τεκμηρίωση – Έρευνα: Κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού, συντήρησης 

και στερέωσης, διενεργούνται οι αναγκαίες σωστικές έρευνες, τεκμηριώνονται τα 

στοιχεία που αποκαλύπτονται σχεδιαστικά, τοπογραφικά και αρχαιολογικά, όπως 

και όλες οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται. Τα στοιχεία καταχωρούνται στη 

βάση δεδομένων του έργου και στο υφιστάμενο Σύστημα Γεωγραφικών 

Πληροφοριών (GIS).  

 

 Πληροφόρηση - Εκπαιδευτικές δράσεις: Παράγεται πληροφοριακό υλικό, 

συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων κίνησης στον χώρο: πινακίδες κατά μήκος 

των διαδρομών, σε θέσεις στάσης και θέασης, φυλλάδια και μικρός οδηγός. 
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Δημιουργείται ιστότοπος του έργου με πληροφοριακό υλικό και προγραμματίζονται 

επισκέψεις. Παράγεται ψηφιακή εφαρμογή περιήγησης που διαλειτουργεί με το 

GIS της Πράξης, με τη μορφή διαδραστικού χάρτη για επιλογή στοιχείων 

πληροφόρησης. Κάθε τμήμα των διαδρομών που καθίσταται λειτουργικό, 

διατίθεται για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και 

εργαστηρίων.29 

 

Αρχαιολογικός Χώρος και Θέατρο Θορικού 

Στο πλαίσιο της συνολικής ανάδειξης των μνημείων της Λαυρεωτικής και βάσει της 

αποφασισμένης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της Περιφέρειας Αττικής 

και του Δήμου Λαυρεωτικής συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της 

Περιφέρειας Αττικής έξι έργα που αφορούν στον αρχαιολογικό χώρο και το θέατρο του 

Θορικού. Αυτά σχετίζονται με την αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου και την αναβάθμιση 

των κτιρίων υποδοχής του κοινού, την ανάδειξη των χώρων αλλά και κινητών ευρημάτων 

και την αποκατάσταση και ανάδειξη των μυκηναϊκών τάφων. Ως φορέας υλοποίησης έχει 

οριστεί το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 

Έργο Περιφέρειας Αττικής στον Αρχαιολογικό Χώρο Θορικού Προϋπολογισμός 

(€) 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΟΡΙΚΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

ΚΟΙΝΟΥ 

150.000,00 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ 

ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΘΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.  

1.550.000,00 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΟΡΙΚΟΥ 320.000,00 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

150.000,00 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ 

ΤΑΦΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

1.230.000,00 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ IV 

200.000,00 

 

Αρχιτεκτονική και Βιομηχανική Κληρονομιά 

 

Μουσείο Μεταλλείας-Μεταλλουργίας Λαυρίου (ΜΜΜΛ) 

Το εγχείρημα της αποκατάστασης του ιστορικού βιομηχανικού συγκροτήματος της πρώην 

Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων στηρίχθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση 

Βιομηχανικής Κληρονομιάς - TICCIH και το ICOMOS και ολοκληρώνεται με τη συμβολή της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, του Δήμου Λαυρεωτικής και του 

Υπουργείου Πολιτισμού. 

                                                           
29

 http://www.efaanat.gr/index.php/portfolio/erga-souriza-a/ 
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Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Μουσείου Μεταλλείας-Μεταλλουργίας Λαυρίου 

ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στην τοπική 

κοινωνία του Λαυρίου, η οποία μέσω του Δήμου Λαυρεωτικής, της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων της πόλης 

στηρίζει το έργο. Η δημιουργία του Μουσείου Μεταλλείας - Μεταλλουργίας Λαυρίου με 

κεντρικούς θεματικούς άξονες τη μεταλλευτική, τη μεταλλουργία και την ιστορία του 

Λαυρίου, όπως αναδεικνύεται από τη σχέση της με τη νεώτερη βιομηχανική δραστηριότητα 

του 19ου και του 20ου αιώνα, θα αποτελέσει σύνθετο κέντρο έρευνας, εκπαίδευσης, 

πολιτισμού και τουρισμού. 

Το ΜΜΜΛ στεγάζεται στο πρώην Μηχανουργείο της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων 

Λαυρίου, στο Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου και θα περιλαμβάνει στο χώρο των 

μόνιμων εκθέσεων του την παλαιότερη λειτουργία και τα μηχανήματά του. Το ΜΜΜΛ 

αποτελεί ένα τεχνικό-βιομηχανικό μουσείο, η βασική ιδέα του οποίου συγκροτείται από την 

ανάδειξη του νεώτερου μεταλλευτικού Λαυρίου μέσω τριών ενοτήτων: το κτίριο - μηχανή, 

τα αρχειακά τεκμήρια και την τεχνολογία.30 

Το Μηχανουργείο, ο χώρος που θα λειτουργήσει το ΜΜΜΛ, είναι ένα από τα πλέον 

γνωστά, ιστορικά και αξιόλογα μνημεία του Λαυρίου επιφάνειας 1.994,37 τ.μ., 

κατασκευασμένο από το 1876 έως το 1901. Από το 2001 έχουν ολοκληρωθεί τα έργα 

επισκευής του και οι προκαταρκτικές μελέτες για το μουσείο. Το 2009 ολοκληρώθηκε η 

πλήρης αρχιτεκτονική και μουσειολογική μελέτη. Τμήμα του λειτουργεί ήδη ως πολιτιστικός 

χώρος εκδηλώσεων-συνεδρίων και μικρό αναψυκτήριο. Στις αίθουσες του μηχανουργείου 

διατηρείται το σύνολο του ιστορικού εξοπλισμού και μεγάλος όγκος των αρχειακών 

συλλογών.  

Η υλοποίηση του έργου «Μουσείο Μεταλλείας-Μεταλλουργίας Λαυρίου (ΜΜΜΛ)» ύστερα 

από μια διαδικασία περίπου δύο δεκαετιών ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2018. Το έργο που 

ανήκει στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2021 της Περιφέρειας Αττικής, με συνολικό 

προϋπολογισμό 2.023.083€, εκτελείται σε κτίριο ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με χρηματοδότηση της Περιφέρειας 

Αττικής βάσει της από 16.8.2017 Προγραμματικής Σύμβασης. Το έργο χωρίζεται σε τρεις 

κατηγορίες: τη διαμόρφωση του Μουσείου και τις οικοδομικές εργασίες με προϋπολογισμό 

496.583,22€, τη συντήρηση και αποκατάσταση του αρχειακού υλικού καθώς και των 

μεταλλικών και ξύλινων αντικειμένων για τη διαμόρφωση του Μουσείου με 

προϋπολογισμό 706.000,00€ και τη Μουσειολογική - Μουσειογραφική εφαρμογή για τη 

δημιουργία του Μουσείου με προϋπολογισμό 820.500€.31 

 

Μουσείο Κεραμικής – ΑΚΕΛ "Πάνος Βαλσαμάκης" 

Το Μουσείο Κεραμικής Α.ΚΕ.Λ. «Πάνος Βαλσαμάκης», θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει 

στο κτίριο του Μεγάλου Ατµήλατου Μεταλλοπλυσίου της Εταιρείας Μεταλλουργείων 

Λαυρίου για να στεγάσει περί τα 600 αντιπροσωπευτικά κεραμικά της ΑΚΕΛ, χρηστικά και 

καλλιτεχνικά, που έως τώρα έχουν συγκεντρωθεί σε χώρο του Τεχνολογικού Πολιτιστικού 

                                                           
30

  Έντυπο για ΜΜΜΛ, ΕΜΠ, Δήμος Λαυρεωτικής, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής,        
ΤΠΠΛ, Απρίλιος 2010 
31 https://www.oryktosploutos.net/2019/03/blog-post_24-8/ 
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Πάρκου. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής με προϋπολογισμό 

846.945,94€ και αφορά στην "Αποκατάσταση διατηρητέου κτίσματος για τη δημιουργία 

Μουσείου Κεραμικής Α.ΚΕ.Λ. «Πάνος Βαλσαμάκης» και διαμόρφωση περιβάλλοντος 

χώρου" με σκοπό τη μετατροπή ενός βιομηχανικού μνημείου που έχει κηρυχθεί ως ιστορικό 

διατηρητέο μνημείο σε μουσείο κεραμικής. 32 

 

 
Εικόνα 67: Φωτορεαλιστική απεικόνιση του νέου Μουσείου Κεραμικής 

 

Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων στο Δήμο Λαυρεωτικής 

Το έργο, το οποίο προβλέπει αποπεράτωση του υφιστάμενου κτιρίου & ανάπλαση του 

περιβάλλοντος χώρου, είναι ενεργειακά αυτόνομο και περιλαμβάνει στο ισόγειο αίθουσα 

εκδηλώσεων και στον πάνω όροφο βιβλιοθήκη και γραφεία. Το έργο θα εκτελεστεί σε 

κτίριο 680 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Ιατρού Διαμαντόπουλου στο Ο.Τ. 198, στον Δήμο 

Λαυρεωτικής. Είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Λαυρεωτικής και έχει παραχωρηθεί στον 

σύλλογο Ποντίων Λαυρεωτικής για την δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων. Το έργο 

συνολικού προϋπολογισμού 799.800,00€ δημοπρατήθηκε από το Δήμο Λαυρεωτικής τον 

Απρίλιο του 2020. 

 

Μεταστέγαση Ορυκτολογικού Μουσείου Λαυρίου 

Το Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου ιδρύθηκε από την Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής το 

1986 και στις προθήκες του εκτίθενται 740 δείγματα ορυκτών και πετρωμάτων του 

Λαυρεωτικού υπεδάφους, ενώ η συνολική συλλογή του μουσείου ανέρχεται στα 3.200 

δείγματα. Λόγω του μικρού χώρου του Μουσείου έχει κριθεί απαραίτητη η μεταστέγασή 

του σε άλλο χώρο. Μέχρι στιγμής το διατηρητέο κτίριο που στέγαζε το Α' Δημοτικό Σχολείο 

και κτίσθηκε το 1901-1902 με αρχιτέκτονα τον Δ. Καλλία φαίνεται να είναι το ο χώρος που 

θα στεγάσει το Ορυκτολογικό Μουσείο του Λαυρίου. Πρόκειται για ένα διπλό οικοδόμημα 

                                                           
32

 
https://hpolhmas.wordpress.com/2020/01/24/%CE%BE%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%C
E%BA%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-
%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF-
%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1-
%CE%BA%CE%B5/ 
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με όμορφες διακοσμήσεις με αετώματα, κορινθιακά κιονόκρανα και κόκκινες πήλινες 

μυθολογικές μορφές στις στέγες. Για την αξιοποίηση του ακινήτου και τη μετατροπή του σε  

 «Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου» έχει υπογραφεί το 2019 μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ 

του Δήμου Λαυρεωτικής, της ΔΑΝΕΤΑΛ και του Σωματείου ΕΜΕΛ.  

 

Αποκατάσταση Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου 

Η Γαλλική Σκάλα αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη του Λαυρίου. Είναι ορατή από 

κάθε σημείο του λιμένος, αναδεικνύει τη μεταλλευτική και μεταλλουργική ιστορία του 

τόπου και αποτελεί δείγμα βιομηχανικής ιστορίας. Το 2020 εγκρίθηκε ομόφωνα από το 

Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων η μελέτη αποκατάστασης της Γαλλικής Σκάλας 

Λαυρίου, που είχε εκπονήσει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό του Δήμου 

Λαυρεωτικής.  

 

Το έργο με προϋπολογισμό 2.210.000,00€ περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων 

Έργων 2021 της Περιφέρειας Αττικής. Η δράση συμβάλλει στην πρότυπη μελέτη του 

συνόλου των ιστορικών και τεχνολογικών παραμέτρων της Γαλλικής Σκάλας Μεταλλείων 

Λαυρίου, στη δημιουργία ενός επιστημονικού προτύπου ιστορικής και τεχνικής 

τεκμηρίωσης, στην ανάδειξη του τεχνικού-λιμενικού μνημείου εντός του ιστορικού χώρου 

της Λαυρεωτικής, καθώς και στη συμβολή στην τουριστική ανάπτυξη της Λαυρεωτικής 

μέσω πολιτιστικού-αρχαιολογικού τουρισμού. 

 

 
Εικόνα 68: Εργασίες αποκατάστασης της Γαλλικής Σκάλας 

 

Αποκατάσταση και επισκευή διατηρητέου κτιρίου Ευτέρπη 

Το έργο «Αποκατάσταση και επισκευή διατηρητέου κτιρίου Ευτέρπη» εντάχθηκε στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

2014-2020». Η αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου «ΕΥΤΕΡΠΗ» και η διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου γίνεται με σκοπό να επαναλειτουργήσει το κτίριο ως χώρος 

εκδηλώσεων και να συνδυάσει τον σεβασμό προς την αρχική λειτουργία του με τις 

σύγχρονες πολιτιστικές ανάγκες, να ικανοποιεί ανάγκες σχετικές με την αναψυχή και τον 

πολιτισμό και να εξασφαλίζει προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία, τόσο στους 

εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους. Το έργο αφορά  στην επισκευή – ενίσχυση 

https://ypodomes.com/?s=%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B1
https://ypodomes.com/?s=%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B1
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και ήπια αναδιαρρύθμιση της υφιστάμενης κατάστασης, με ταυτόχρονη ανακατασκευή των 

κατεστραμμένων τμημάτων, για την ανάδειξη του αρχικού χαρακτήρα και την ταυτόχρονη 

ένταξη του κτιρίου στο υφιστάμενο πλέγμα των αυθεντικών κτιρίων της πόλης του 

Λαυρίου. Δικαιούχος του έργου είναι Δήμος Λαυρεωτικής ενώ ο προϋπολογισμός ανέρχεται 

στα 2,8 εκατ. ευρώ.  

 

 
Εικόνα 69: Το κτίριο Ευτέρπη στον οικισμό Κυπριανού 

 

Μεταλλείο Πολιτισμού - Εκθεσιακός χώρος Ιστορικής Ενημέρωσης 

Πρόκειται για πρόταση του Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία έχει υποβληθεί στο Πρόγραμμα 

«Αντώνης Τρίτσης». Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένα μουσείο, το οποίο θα στεγάζεται σε 

κτίρια και στοές των μεταλλείων και θα αναδεικνύει τη διαδρομή, τα μέσα, τα εργαλεία, τον 

τρόπο δουλειάς των μεταλλωρύχων. Εκτός από τα φυσικά εκθέματα, θα χρησιμοποιηθούν 

και νέες τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, προκειμένου να 

ζωντανέψει ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της περιοχής. Το μουσείο σχεδιάζεται να 

στεγαστεί στο κτίριο "Παρών". 33 

 

Άλλα εκτελεστέα έργα πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής στο Δήμο Λαυρεωτικής  

Πέραν των ανωτέρω αναγραφόμενων έργων, η Περιφέρεια Αττικής έχει προγραμματίσει κι 

άλλα έργα που αφορούν στην αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών του Δήμου. Αρχικά 

προγραμματίζεται η «δημιουργία ενάλιου επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου με έδρα το 

Λαύριο» και προϋπολογισμό 80.000,00€.  

 

                                                           
33

 https://greece2021.gr/arthografia/6122-episkepsi-antiprosopeias-tis-epitropis-ellada-2021-sto-
layrio.html 

https://www.lavreotiki.gr/
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Επιπλέον, στα έργα εντάσσεται η «αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου "Οικία Μπία" 

στην Κερατέα» με προϋπολογισμό 1.800.000,00€. Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην 

αναστήλωση και αποκατάσταση του κτιρίου που βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα της 

Κερατέας και το οποίο θα στεγάσει το λαογραφικό μουσείο των Μεσόγειων, ενώ 

παράλληλα θα αναδειχθεί και ως ένας χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων και ανάδειξης 

πολιτισμού για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου. Η αποκατάσταση αφορά τα 

τρία ανεξάρτητα κτίσματα τα οποία έχουν κτιστεί στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου 

αιώνα, εκ των οποίων το ένα είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο κτίριο μνημείο και έργο 

τέχνης.  

 

Ακόμα, προγραμματίζεται η «επισκευή των όψεων του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στην 

Κερατέα και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου» με προϋπολογισμό 253.195,00€.  

 

 

Έργα και Μελέτες Στρατηγικού Χαρακτήρα 

 

Αξιοποίηση της μεταλλευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο την τουριστική 

ανάπτυξη και την αύξηση της επισκεψιμότητας του Δήμου Λαυρεωτικής 

Η πρόταση αφορά στη δημιουργία και συνεχή ανάπτυξη μιας νέας οντότητας, με ενδεικτική 

ονομασία «Lavrio Experience» που θα έχει ως κύρια στοιχεία: HUB υποδοχής, ενημέρωσης, 

δραστηριοτήτων, ψυχαγωγίας και υποστήριξης των επισκεπτών, οργανωμένη μετάβαση και 

ξενάγηση σε μεμονωμένα ή/και συνδυαστικά σημεία ενδιαφέροντος (Διαδρομές), 

εφαρμογή νέων τεχνολογιών και επιπροσθέτως, και εφόσον αυτό καταστεί εφικτό, 

μπορούν να γίνουν έργα αποκατάστασης και ανάδειξης των συγκεκριμένων σημείων 

ενδιαφέροντος – όπως πχ έργα δυνατότητας βιωματικής επίσκεψης σε υπόγεια έργα 

(Φρέαρ Serpieri, Στοά ‘80, Στοά Παρών). Τέτοιου είδους παρεμβάσεις μπορούν να 

σχεδιάζονται και να υλοποιούνται σταδιακά και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ΠΑΡΚΟΥ 

ΛΑΥΡΙΟΥ, ανάλογα και με την ελκυστικότητα του όλου έργου, και αξιοποιώντας εργαλεία 

δημόσιας χρηματοδότησης.  

 

Στα πλαίσια της μελέτης διερευνήθηκαν οι δυνατότητες και οι τρόποι αξιοποίησης της 

μεταλλευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με την προσέλκυση ιδιωτικού επενδυτικού 

και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και την αξιοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, με 

στόχο την τουριστική ανάπτυξη και την αύξηση της επισκεψιμότητας του Δήμου. Οι κύριοι 

στόχοι του έργου ήταν η καταγραφή και αξιολόγηση των σημείων ενδιαφέροντος, ο 

προσδιορισμός δράσεων αξιοποίησης, η εξέταση της δυνατότητας αξιοποίησης κάθε 

μορφής χρηματοδότησης για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις και η παροχή υποστήριξης για 

τη δρομολόγηση της υλοποίησης των δράσεων αξιοποίησης. 

 

Το κεντρικό κτίριο (HUB) θα είναι ένας χώρος πολιτισμού που θα συνδυάζει ψηφιακές 

τεχνολογίες αιχμής, βιωματικές αναπαραστάσεις και τη δυνατότητα οργάνωσης επιτόπιων 

περιηγήσεων. Επιπλέον, το κεντρικό κτίριο θα αποτελεί κέντρο ενημέρωσης όπου οι 

επισκέπτες θα μπορούν να ενημερώνονται για την ιστορία της πόλης, τις προσφερόμενες 

παροχές κ.α., κέντρο παρουσίασης της συνολικής πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής 

και των σημείων ενδιαφέροντος της περιοχής και χώρο Βιωματικών Αναπαραστάσεων 
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φάσεων μεταλλευτικών εργασιών. Παράλληλα, το HUB θα αποτελεί και χώρο εκθέσεων / 

προβολών όπου θα φιλοξενούνται σχετικές εκθέσεις (μόνιμες ή όχι), και θα παρέχει στην 

τοπική κοινότητα, τους επισκέπτες και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους δυνατότητα 

δημιουργίας Community - Club μελών με σχετικές δραστηριότητες, οργάνωση 

δραστηριοτήτων, όπως π.χ. railbiking, mountain bike, climbing, αγροτουρισμός & 

οικοτουρισμός, δυνατότητα διασκέδασης και ψυχαγωγίας των επισκεπτών (εστίαση κλπ.), 

εμπορικά καταστήματα αναμνηστικών, shopinshops κ.α, χώρους στάθμευσης επισκεπτών 

και συνέργειες με άλλους φορείς πολιτισμού της περιοχής. 

 

Στόχος της μελέτης είναι το κεντρικό κτίριο να διασυνδεθεί με κατάλληλα μέσα με 

επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος (π.χ. Σερπιέρη, Πλυντήρια, Στοές, Χάος κα.) με δύο – 

τρεις διαφορετικές ενδεχόμενες διαδρομές, ούτως ώστε η μετάβαση και επίσκεψη να 

γίνεται με τρόπο που να μεγιστοποιεί την εμπειρία των επισκεπτών. 

 

 
Εικόνα 70: Προτεινόμενη διαδρομή πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
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Γεωπάρκο Λαυρίου 

Το Γεωπάρκο της Λαυρεωτικής ταυτίζεται με τα σύνορα του Δήμου Λαυρεωτικής. To 

γεωπάρκο Λαυρεωτικής είναι μια περιοχή εκτάσεως 176 χλμ2, όπου σε έκταση 40.000 

στρεμμάτων στο τρίγωνο Καμάριζα-Σούριζα-Πλάκα, διεξήχθησαν οι μεταλλευτικές 

δραστηριότητες και για να καλυφθεί ερευνητικά όλη η περιοχή, πρέπει κάποιος επί μήνες ή 

και χρόνια να καταγράφει τα όσα εκεί έχουν διενεργηθεί. Περιλαμβάνει πλήθος 

μεταλλευτικών στοών και ισάριθμα φρεάτια, καθώς και 40 γεώτοπους στους οποίους 

μπορεί κανείς να περιηγηθεί. Από αυτούς οι 16 είναι γεωλογικού ενδιαφέροντος και 

αφορούν φυσικά φαινόμενα, μεταλλευτικά στοιχεία και αρχαίες ή και νεότερες 

μεταλλευτικές στοές και ορυχεία. Οι υπόλοιποι 24 γεώτοποι αποτελούν θέσεις 

αρχαιολογικού, τουριστικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος της περιοχής της 

Λαυρεωτικής. Ενδεικτικά, σε αυτούς περιλαμβάνονται ο ναός του Ποσειδώνα, τα 

βιομηχανικά μνημεία της περιοχής και τα νεοκλασσικά κτίρια του Λαυρίου.  

 

H περιοχή της Λαυρεωτικής θεωρείται ως γεωλογική, φυσική και πολιτιστική κληρονομιά 

διεθνούς σημασίας που μπορεί να εκτιμηθεί μέσω της διατήρησης, της εκπαίδευσης και 

του γεωτουρισμού. Ο βασικός στόχος του γεωπάρκου είναι η διασφάλιση της βιώσιμης 

ανάπτυξης της Λαυρεωτικής, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σχεδιασμού βασισμένο 

στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών (ΡΣΑ) αλλά και στο Πρόγραμμα Αττική SOS. Το προτεινόμενο 

Γεωπάρκο στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και των 

ιστορικών τόπων, στην ανάσχεση της διάσπαρτης οικιστικής εξάπλωσης και στην 

αξιοποίηση των τοπικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων με μακροπρόθεσμη προοπτική.  Για 

περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να ανατρέξει στην σχετική ιστοσελίδα 

geoparklavreotiki.gr. 

 

Σημειώνεται πως το 2021, μετά την πρώτη προσπάθεια ένταξης που έγινε το 2010, η Εθνική 

Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), το Υπουργείο Πολιτισμού και ο 

Δήμος Λαυρεωτικής συγκρότησαν κοινό μέτωπο με σκοπό τη δημιουργία γεωπάρκου της 

UNESCO στην περιοχή,34 ώστε να ενταχθεί η αρχαία και νεότερη μεταλλευτική κληρονομιά 

της Λαυρεωτικής στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά δυστυχώς η 

αξιολόγηση δεν είχε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

 

                                                           
34

 https://www.sme.gr/metalleftiko-lavrio-sto-katofli-entaksis-os-mnimeio-pagkosmias-klironomias-
tis-unesco/ 
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Εικόνα 71: Γεωλογικός Χάρτης της Λαυρεωτικής με τους 40 Γεώτοπους 
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Διοικητική υπαγωγή της νήσου Μακρόνησος στο δήμο Λαυρεωτικής 

Στο 12ο περιφερειακό συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ανατολικής 

Αττικής, που διεξήχθη στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, αποφασίστηκε η 

διοικητική υπαγωγή της νήσου Μακρόνησος στο Δήμο Λαυρεωτικής, περιφέρεια Αττικής, 

με άμεση ανάδειξη των ιστορικών μνημείων της (Κατασκευή προβλήτα, ασφαλτόστρωση 

οδού, επισκευή κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου), καθώς και διαφύλαξη της ιστορικής 

μνήμης, ένταξή της στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 

UNESCO, με πραγματοποίηση διεθνών πολιτιστικών εκδηλώσεων.35 

 

Δράσεις Σύνδεσης των Πόλων της Τριλογίας 

 

Εργασίες για την προβολή και την ανάδειξη της αρχαίας Ιεράς Οδού και των μνημείων 

που σηματοδοτούν την πορεία της 

Το έργο αφορά στις δράσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής για την προβολή 

και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την αρχαία Ιερά Οδό και τη σημασία της. Τα 

σημαντικότερα και καλύτερα σωζόμενα, κατά μήκος της Ιεράς Οδού, σημεία ενδιαφέροντος 

που έχουν επιλεγεί προς ανάδειξη είναι:  η αρχή της από την Ιερά Πύλη στον Κεραμεικό, και 

το Φρέαρ Προφήτου Δανιήλ με ορατά κατάλοιπα της Ιεράς Οδού και αποθέτη παρόδιου 

Ιερού τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Στη 

συνέχεια, ο σταθμός ΜΕΤΡΟ στον Ελαιώνα όπου είναι ορατά τρία βάθρα αρχαίας γέφυρας 

του ποταμού Κηφισού, ο σταθμός ΜΕΤΡΟ στο Αιγάλεω με ορατά σημεία το οδόστρωμα της 

αρχαίας Οδού, αναλήμματα και ταφική σαρκοφάγο, ο ταφικός Περίβολος στο δήμο 

Χαϊδαρίου και το Ιερό της Αφαίας Αφροδίτης στο οποίο προβλέπεται η δημιουργία 

Ενημερωτικού Σταθμού για την Ιερά Οδό. Επιπλέον, άλλα σημεία ενδιαφέροντος κατά 

μήκος της Ιεράς Οδού είναι το Πάρκο Αναψυχής Χαϊδαρίου με αρχαίο οδόστρωμα και 

τάφους, η Λίμνη Ρειτών (Κουμουνδούρου) με ίχνη της Ιεράς Οδού και τον λόφο Ηχούς, 

όπου εντοπίζεται το βόρειο, ορεινό, σκέλος της Οδού, το «σύνορο» της Αθήνας  με την 

Ελευσίνα, τα Spolia Άσπρου Πύργου στον Ασπρόπυργο, η Ρωμαϊκή Γέφυρα του 

Ελευσινιακού Κηφισού στην  Ελευσίνα, το Οικόπεδο ΙΚΑ στην Ελευσίνα, όπου σώζεται 

μεγάλο τμήμα της αρχαίας οδού με επτά σωζόμενα οδοστρώματα, δύο αναλήμματα και 

παρόδιο νεκροταφείο και τέλος η απόληξή της στην είσοδο του Αρχαιολογικού χώρου 

Ελευσίνας. 

 

Η ανάδειξη αυτών των σημείων μετά από την ολοκλήρωση των ανασκαφικών καθαρισμών 

και του εν γένει ευπρεπισμού των περιοχών θα γίνει μέσω της παραγωγής και διάθεσης 

έντυπου υλικού και της δημιουργίας ψηφιακής πλατφόρμας στα οποία θα εμπεριέχονται 

αναλυτικές πληροφορίες για την αρχαία οδό και για τα σημαντικά μνημεία που 

σηματοδοτούν την πορεία της. Επίσης, θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες σε όλα τα 

προαναφερθέντα σημεία.36 

 

 

                                                           
35

 https://kede.gr/dimos-lavreotikis-ta-syberasmata-tou-12ou-perifereiakou-synedriou-akros-
aisiodoxa-gia-tin-anaptyxiaki-poreia-tou-dimou-kai-prepei-na-ginoun-praxi/ 
36 https://www.naftemporiki.gr/story/1810914/duo-erga-gia-tin-anadeiksi-tis-arxaias-ieras-odou 
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Δημιουργία ποδηλατόδρομου στο Χαϊδάρι 

Το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε τη 

χρηματοδότηση της μελέτης για τη δημιουργία ποδηλατόδρομου από την Ιερά Οδό μέχρι τη 

Μονή Δαφνίου. Το Πράσινο Ταμείο επισημαίνει ότι ο ποδηλατόδρομος θα εκτείνεται σε 

μήκος 8 χλμ. και θα συνδέει τον Δήμο Χαϊδαρίου με το κέντρο της Αθήνας, έτσι ώστε να 

υπάρχει συνέχεια του ποδηλατικού δικτύου με τον Μητροπολιτικό Ποδηλατικό Άξονα 

«Φάληρο-Κηφισιά» και κατ’ επέκταση με το σύνολο των ποδηλατικών υποδομών της 

πρωτεύουσας. 

 

Ποδηλατική Αττική Οδός: Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων σιδηροδρομικών γραμμών 

μέσω της μετατροπής τους σε διάδρομο για περπάτημα και ποδήλατο: Η περίπτωση της 

γραμμής Αγ. Ανάργυροι - Λαύριο 

Το ερευνητικό πρόγραμμα εστιάζει στην αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων σιδηροδρομικών 

γραμμών με την μετατροπή τους σε διαδρόμους για περπάτημα και ποδήλατο. Η γραμμή 

θα αποτελεί τμήμα ευρύτερου δικτύου διαδρόμων ποδηλάτου της Αττικής, αλλά και τη 

ραχοκοκαλιά για το δίκτυο των τοπικών ποδηλατοδρόμων των δήμων που διανύει. Το θέμα 

έχει δυο σκέλη. Το πρώτο αφορά καθ' αυτά τα διάφορα τμήματα των πρώην 

σιδηροδρομικών διαδρόμων και τις λύσεις που αρμόζει να δίνονται κάθε φορά ανάλογα με 

τη γεωμετρία τους, τη θέση τους σε αστικό ή υπεραστικό περιβάλλον, τις κινήσεις που 

εξυπηρετούν κλπ. Το δεύτερο αφορά στη σχέση των πρώην σιδηροδρομικών διαδρόμων με 

το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται. 

Το ίδιο το έργο αποτελεί το σύνδεσμο με τον υπερκείμενο σχεδιασμό, μιας που τόσο το 

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ) (2008) όσο και 

το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό 

(ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού ή ΕΠ-Τουρισμού) (2013) προβλέπουν την ανακατασκευή των 

σιδηροδρομικών γραμμών για τουριστική χρήση. 

Η σιδηροδρομική γραμμή Αγίων Αναργύρων – Λαυρίου, μήκους 62,5 χλμ., διέρχεται από 

τους Δήμους Αγ. Αναργύρων, Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, όρια Ν. Ιωνίας, Ηράκλειου, 

Αμαρουσίου, όρια Ψυχικού, Χαλανδρίου, Αγ. Παρασκευής, Παλλήνης, Παιανίας, Κορωπιού, 

Μαρκόπουλου - Μεσογαίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής. Σήμερα ανήκει στην Κτηματική 

Εταιρεία του Δημοσίου.37 

                                                           
37

 http://atticarailtrail.ntua.gr/to-ergo/description.html 
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Εικόνα 72: Συνδέσεις του διαδρόμου Αγ. Ανάργυροι - Σούνιο με σταθμούς  μετρό - 

προαστιακού & υποδομές ποδηλάτου38 

 

Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί που αντιστοιχούν στο διάδρομο και που όλοι τους 

παρουσιάζουν ενδιαφέροντα δείγματα αρχιτεκτονικής της εποχής είναι: Αγ. Ανάργυροι, 

Μάδυτος, Χ.Σ. 59,120, Ν. Ιωνία, Ηράκλειο, Φιλοθέη, Χαλάνδρι, Χ.Σ. 51,675, Γέρακας, Κάντζα, 

Λιόπεσι, Καρελάς, Κορωπί, Μαρκόπουλο, Καλύβια, Κουβαράς, Κερατέα, Χ.Σ. 13,350, 

Δασκαλειό, Σπηλιαζέζα, Κονάκια, Θορικό, Κυπριανός, Λαύριο. Ενδιαφέρον επίσης 

παρουσιάζουν τα μικρά τεχνικά έργα της γραμμής δηλαδή 28 γεφυράκια και ένα τεχνητό 

όρυγμα μέσα στο Λαύριο. 

Σημειώνεται ότι το περιβάλλον για τον ποδηλάτη και πεζό σε αυτούς τους παράπλευρους 

διαδρόμους θα είναι ήσυχο και ευχάριστο. Από τη μια πλευρά θα είναι ο διάδρομος του 

προαστιακού, ο οποίος θα είναι ελεύθερος και ήσυχος αφού οι συρμοί δε θα διέρχονται με 

συχνότητα μεγαλύτερη των 20’, ενώ από την άλλη η κυκλοφορία των οχημάτων θα είναι 

μικρή, δεδομένου ότι η Αττική Οδός, που προβλέπεται να επεκταθεί μέχρι το Λαύριο, θα 

απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των κινουμένων στην περιοχή οχημάτων. 

Επιπλέον, εξετάσθηκε η συμβατότητα του προτεινόμενου έργου με τις αρχές του νέου 

Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας/ Αττικής 2021 με τους στόχους, τις κατευθύνσεις πολιτικής και 

τους κύριους τομείς δραστηριότητας του ΡΣΑ 2021. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο γεγονός 

ότι ο Οργανισμός Αθήνας κατά τη μελέτη του νέου ΡΣΑ 2021 συμπεριέλαβε στο σχεδιασμό 

του το Μητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλάτου, το οποίο διέρχεται από το σύνολο σχεδόν των 

Δήμων της Αττικής. 

                                                           
38

 http://atticarailtrail.ntua.gr/maps.html 
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Στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής εντάσσεται το έργο της 

δημιουργίας ποδηλατόδρομου για το τμήμα Δουκίσσης Πλακεντίας - Κορωπί με 

προϋπολογισμό 18.000.000,00€. 

 

Αθηναϊκή Ριβιέρα - Αστικός Περίπατος 

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την κατασκευή του ενιαίου δικτύου ποδηλατόδρομου και 

πεζόδρομου στην Αττική Ριβιέρα από την Καλλιθέα έως και τη Βούλα, με χρηματοδότηση 

από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το έργο το οποίο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση καθώς 

είναι ήδη ενταγμένο στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με 

προϋπολογισμό 24.7 εκ. ευρώ, θα δημοπρατηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ και θα κατασκευαστεί από 

την Περιφέρεια Αττικής.  Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου «Αθηναϊκή Ριβιέρα – 

Αστικός Περίπατος» αφορά στο πρώτο κομμάτι της Αθηναϊκής Ριβιέρας και συγκεκριμένα 

στην ενοποίηση της αστικής ακτογραμμής του Νομού Αττικής, μέσω ενός ενιαίου δικτύου 

πεζοδρόμου-ποδηλατοδρόμου-που εκτείνεται από το Δήμο Καλλιθέας έως το Δημαρχείο 

του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, διασχίζοντας έξι Δήμους (Καλλιθέας, Π. 

Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης). 

Το εκτιμώμενο μήκος του έργου που θα αναλάβει να ωριμάσει η Μονάδα Ωρίμασης  Έργων 

σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Περιφέρεια Αττικής, τους 

Δήμους της περιοχής και την ΕΤΑΔ, ανέρχεται σε 13,5 χιλιόμετρα. Το συνολικό μήκος του 

«Αστικού Περίπατου» προβλέπεται να είναι 22 χιλιόμετρα και θα εκκινεί από το λιμάνι του 

Πειραιά. 

 

 
Εικόνα 73: Φωτορεαλιστική απεικόνιση τμήματος του «Αστικού Περιπάτου» 

 

Το έργο αναμένεται να παραδοθεί στα τέλη του 2025 και έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός 

αναβαθμισμένου ελεύθερου δημόσιου χώρου, που θα αποδοθεί στους πεζούς και τους 

ποδηλάτες όλου του λεκανοπεδίου της Αττικής. Η παρέμβαση στοχεύει στη βελτίωση του 

https://www.newmoney.gr/tag/%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%b9%ce%ad%cf%81%ce%b1/
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αστικού περιβάλλοντος μέσω της αναβάθμισης της ποιότητας του αστικού χώρου και της 

προσέλκυσης νέων λειτουργιών οικονομικών δραστηριοτήτων.39 

 

Προαστιακός Δυτικής Αττικής - Ενεργοποίηση της γραμμής Άνω Λιόσια-Ελευσίνα 

Ολοκληρώνεται η προετοιμασία για την ένταξη του έργου του Προαστιακού Δυτικής Αττικής 

στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το έργο, το οποίο θα ενεργοποιήσει και πάλι τμήμα της παλιάς 

γραμμής Αθήνα-Κόρινθος, είναι σε τελική φάση και απομένει να ενταχθεί επισήμως στην 

λίστα του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόκειται για την αναβάθμιση σε κανονικού εύρους, της 

παλιάς μετρικής γραμμής που συνδέει τα Άνω Λιόσια, τον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και 

θα συνεχίζει προς Μέγαρα και Κόρινθο. Το έργο θεωρείται σημαντικό λόγω της ανάπτυξης 

του Θριάσιου Πεδίου αλλά και της ανάγκης σύνδεσης και της Ελευσίνας με μέσο σταθερής 

τροχιάς.  Η γραμμή θα εκτελεί δρομολόγια προαστιακού τύπου και θα συνδέσει την Δυτική 

Αττική με το δίκτυο Μέσων Σταθερής Τροχιάς της πρωτεύουσας. Το κόστος του έργου 

ανέρχεται σε περίπου 90 εκατ. ευρώ, καθώς στο όλο project προστέθηκε ως προαίρεση και 

ένας κλάδος μέχρι τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό Μεγάρων. 

Επέκταση Προαστιακού σε Λαύριο και Ραφήνα 

Εκτός από τον Προαστιακό Δυτικής Αττικής εξελίξεις αναμένονται και σχετικά με επεκτάσεις 

του Προαστιακού στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου. Τα δύο έργα θα συνδέουν τα 

λιμάνια της Ανατολικής Αττικής με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο μέσω νέων 

προαστιακών γραμμών, συνολικού προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ. Στη χάραξη του νέου 

προαστιακού σιδηροδρόμου από το Κορωπί έως τον λιμένα Λαυρίου προβλέπονται δύο 

σταθμοί, ένας στο Μαρκόπουλο και ο τερματικός επιλιμένιος στο Λαύριο, καθώς και επτά 

σιδηροδρομικές στάσεις στις θέσεις/οικισμούς Καλυβίων, Κουβαρά, Κερατέας, Δασκαλειού, 

Καλοπήγαδου, Θορικού και Λαυρίου. Αντίστοιχα, η επέκταση του Προαστιακού στη Ραφήνα 

περιλαμβάνει πέντε νέες σιδηροδρομικές στάσεις (Συνεδριακού Κέντρου Αεροδρομίου, 

Σπάτων, Αρτέμιδος, Διασταύρωσης, Ραφήνας) και ενός νέου σιδηροδρομικού σταθμού στον 

Λιμένα της Ραφήνας. Η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμένα Ραφήνας από την περιοχή 

Γέρακα θα πραγματοποιηθεί αρχικά κατά μήκος της ζώνης της παλιάς γραμμής Λαυρίου, 

και στη συνέχεια, σε συνδυασμό με τον αυτοκινητόδρομο Σταυρού – Ραφήνας, με χρήση 

της, κατασκευασμένης σε ένα τμήμα, νησίδας. 

 

Σύσταση εταιρίας "Θαλάσσια Ιερά Οδός Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε." 

Η ίδρυση της εταιρείας για την Θαλάσσια Ιερά Οδό, από τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας,  

αφορά στη χάραξη μιας νέας θαλάσσιας διαδρομής, που θα συνδέει την Ελευσίνα με τον 

Πειραιά μέσω πλοιαρίων, τα οποία θα εκτελούν ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, 

αναδεικνύοντας τα ιστορικά σημεία της διαδρομής. 

Η Θαλάσσια Ιερά Οδός θα ξεκινά από την πόλη του Πειραιά, θα διέρχεται από το στενό της 

Σαλαμίνας, όπου έλαβε χώρα η ιστορική ναυμαχία και θα καταλήγει στην ιστορική πόλη της 

Ελευσίνας, ενώνοντας τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας με άλλους αρχαιολογικούς 

χώρους ή και σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος των όμορων Δήμων (Πειραιώς, Κερατσινίου-

Δραπετσώνας, Περάματος, Σαλαμίνας, Χαϊδαρίου, Ασπρόπυργου) 

                                                           
39

 https://hradf.com/athinaiki-riviera-astikos-peripatos/ 
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Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ο.Λ.Ε. ΑΕ με την Ελευσίνα 2023-

Πολιτιστική Πρωτεύουσα, με στόχο την στήριξη των εκδηλώσεων που θα τελεστούν σε 

χώρους της χερσαίας ζώνης του λιμένα Ελευσίνας για τους εορτασμούς της ανακήρυξης της 

πόλης ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2023. Η Θαλάσσια Ιερά Οδός τελεί 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και έχει ως απώτερο 

στόχο την πολιτιστική και τουριστική αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής της Δυτικής 

Αττικής με την δημιουργία ενός μόνιμου θεσμού πόλου ανάπτυξης, ο οποίος θα συνεχίσει 

να λειτουργεί και μετά το 2023 ως ένας μεγάλος πολιτιστικός – τουριστικός προορισμός. 

 

Υδάτινο Πεδίο 

Εγκρίθηκε το πρώτο Υδάτινο Πεδίο, κατόπιν αίτησης που υπέβαλε ο «Οργανισμός Λιμένος 

Λαυρίου Α.Ε.» στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) η οποία και εγκρίθηκε αρμοδίως από το 

ΓΕΝ σε συνεργασία με τη Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και το Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής. Ο «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.», φορέας Διαχείρισης του 

Λιμένα Λαυρίου, ανέλαβε τη σημαντικότατη πρωτοβουλία να προχωρήσει στην έγκριση 

Υδάτινου Πεδίου το οποίο θα εξυπηρετήσει ανάγκες μετακίνησης τουριστών αλλά και 

κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Λαυρίου προς τα νησιά, κυρίως, των Κυκλάδων.  

Ακόμα η λειτουργία του Υδάτινου Πεδίου θα δημιουργήσει την πολύ θετική συνέργεια 

κρουαζιερόπλοιων με υδροπλάνα, γεγονός που θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της 

κρουαζιέρας στο Λαύριο, καθώς θα παρέχεται η δυνατότητα περιηγητικών πτήσεων 

(Sightseeing flights) σε κοντινά νησιά των Κυκλάδων. Η παροχή αυτής της υπηρεσίας θα 

καταστήσει το λιμάνι του Λαυρίου ακόμη πιο ελκυστικό προορισμό για τα κρουαζιερόπλοια 

καθώς οι πελάτες τους θα έχουν τη δυνατότητα να δουν και να κρατήσουν στη μνήμη τους 

τα αξιοθέατα των διακοπών τους με ένα μοναδικό τρόπο, από αέρος. Για την υλοποίηση της 

έγκρισης του Υδάτινου Πεδίου ο «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.» επέλεξε ως ανάδοχο 

την εταιρεία «Ελληνικά Υδατοδρόμια» 

 

 

Μελέτες στη Φυλή και στις Αχαρνές 

Μελέτη αποκατάστασης για τη στερέωση και ανάδειξη του αρχαίου τείχους Δέμα 

Το 2021 εκπονήθηκε μελέτη άμεσων μέτρων αποκατάστασης για τη στερέωση και ανάδειξη 

του αρχαίου τείχους Δέμα, σε συνεργασία με το Δήμο Φυλής και την Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Δυτικής Αττικής. Η μελέτη έχει εγκριθεί και η εφαρμογή της έχει δρομολογηθεί για το 

2022.40  

 

Η αποκατάσταση εντάσσεται στο περιβαλλοντικό έργο "Δημιουργία Περιβαλλοντικού 

Πάρκου και Πάρκου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας", του Προγράμματος Δημόσιας 

Ανάπτυξης 2019, που σκοπεύει να μετατρέψει τη Χωματερή σε Πάρκο Πρασίνου και 

Αναψυχής.41 Παράλληλα με τη δημιουργία πρασίνου και χώρων άθλησης και ψυχαγωγικών 

                                                           
40

 https://www.culture.gov.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=4004 
41

 https://fyli.gr/exasfalistike-i-chrimatodotisi-apokatastasis-tis-chomateris-me-26-ekat-eyro-apo-to-
tameio-dimosion-ependyseon-tde/ 
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δραστηριοτήτων, θα εγκατασταθούν σταθμοί παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 

πέντε μικρές ανεμογεννήτριες, εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και ένα υδροηλεκτρικό έργο 

μικρής κλίμακας.  

 

 
Εικόνα 74: Αρχαίο τείχος Δέμα 

 

Αποκατάσταση Φρουρίου Φυλής 

Στη στοχοθεσία του Δήμου Φυλής εμπίπτει η σύνταξη επιστημονικής μελέτης, η οποία θα 

αποτελέσει τη βάση για την αποκατάσταση του Φρουρίου της Φυλής. Έχει συνταχθεί το 

τοπογραφικό διάγραμμα και επεξεργάζεται και η πρόταση για δημιουργία ιστορικού και 

περιβαλλοντικού Πάρκου στην ευρύτερη περιοχή, η οποία, μαζί με το Φρούριο, θα 

περιλαμβάνει την Πηγή, το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής και το Καταφύγιο Φυλής.42 

 

Ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου στα Άνω Λιόσια 

Το ιστορικό κέντρο των Άνω Λιοσίων, έχει αρχίσει να αναδεικνύεται και πρόκειται να 

επεκταθεί, όπως επίσης και να αναβαθμιστεί λειτουργικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά. 

Οι υπάρχοντες πεζόδρομοι του κέντρου έχουν αρχίσει να επισκευάζονται, ενώ θα 

πεζοδρομηθούν επίσης και οι οδοί  Εθν. Αντιστάσεως, 17ης Νοεμβρίου, Π. Λιόσια, 

Δημαρχείου, Μητροπόλεως, Παπαναστασίου, 28ης Οκτωβρίου, Παπανδρέου, Ελ Βενιζέλου, 

Ηλέκτρας, Αχαρνών, Δαβάκη, Αθηνών, Πάρνωνος και Παναγούλη. Επιπλέον, δημιουργείται 

γραμμή τυφλών η οποία προστατεύεται με ανάλογη δενδροφύτευση ή μεταλλικά 

προστατευτικά κολωνάκια και κατά μήκος των πεζοδρομίων τοποθετούνται φωτιστικά 

σώματα εξοικονόμησης ενέργειας τεχνολογίας led και ενισχύεται σημαντικά η φύτευση των 

οδών. Τέλος, αναμένεται να δημιουργηθεί ένας μεγάλος αριθμός θέσεων στάθμευσης. Το 

έργο αρχικά κάλυπτε  επιφάνεια πάνω από 20.000 τ.μ. και σήμερα ξεπερνά τα 26.000 τ.μ. 

και συνεχίζει να επεκτείνεται. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και 

ίδιους πόρους του Δήμου Φυλής.43 

 

                                                                                                                                                                      
https://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/d-fylis-dimoprateitai-to-ergo-dimioyrgias-parkoy-prasinoy-
ektasis-2-chil-stremmaton/ 
42

 https://fyli.gr/megali-epeteios-gia-ti-dimokratia-kai-to-dimo-fylis-i-10i-ianoyarioy/ 
43

 https://fyli.gr/se-pliri-exelixi-i-anaplasi-toy-istorikoy-kentroy-sta-ano-liosia-poy-epekteinetai-sta-
peripoy-40-000-t-m/ 
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Μελέτη Ολοκληρωμένης Χωρικής Οργάνωσης Πολιτιστικών Διαδρομών με Επίκεντρο το 

Αρχαίο Θέατρο στις Αχαρνές 

Αντικείμενο της μελέτης, που ανατέθηκε στους αναδόχους από το μη κερδοσκοπικό 

σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, είναι η ολοκληρωμένη πρόταση χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης 

δικτύου πολιτιστικών διαδρομών στο Δήμο Αχαρνών, με επίκεντρο το αρχαίο θέατρο που 

αποκαλύφθηκε το 2007 στο κέντρο του σημερινού Δήμου Αχαρνών. Η πρώτη φάση της 

μελέτης περιλαμβάνει την κατάρτιση του αρχικού κειμένου στρατηγικής για το σχεδιασμό 

της Πολιτιστικής διαδρομής, τις διαδικασίες δημοσιοποίησης, την Απόφαση του 

Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου ανάλογα την περίπτωση και την τελική έγκριση 

του κειμένου στρατηγικής με απόφαση Περιφερειάρχη ή Δημάρχου αντίστοιχα. Η δεύτερη 

φάση αφορά την «οικοδόμηση» κάθε προγράμματος και δομείται σε 4 διακριτά βήματα: τις 

Υποδομές, δηλαδή τη διασφάλιση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των 

αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων, τη δημιουργία ιστοσελίδας και ψηφιακών 

εφαρμογών & πληροφόρησης, ένα ενιαίο σύστημα σήμανσης και πληροφόρησης της 

Πολιτιστικής Διαδρομής και κυρίως τη δημιουργία Μουσείου Αχαρνών. Το Μάρκετινγκ & 

τις Ψηφιακές Εφαρμογές, δηλαδή την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Marketing Plan και 

τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας/ιστοσελίδας προβολής και πληροφόρησης της 

Πολιτιστικής διαδρομής Αχαρνών. Την Επιχειρηματικότητα, δηλαδή τη δημιουργία μιας 

συστάδας επιχειρήσεων (cluster) και τη Διακυβέρνηση. Η τρίτη φάση αφορά τη σωστή 

λειτουργία των παραπάνω προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού, απαραίτητη προϋπόθεση 

της οποίας είναι η δημιουργία ενός Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης (Destination 

Management and Marketing Organization - DMMO). 

Όσον αφορά την Πολιτιστική Διαδρομή, αφετηρία της θα αποτελεί το αρχαίο θέατρο και 

στη συνέχεια συμπληρώνεται με πλήθος σημείων ενδιαφέροντος και αξιόλογων στοιχείων 

πολιτισμού (πλατείες, μουσεία, φυσικά τοπία σημεία θέασης κ.ά.). Διαμορφώνεται κατ’ 

αυτόν τον τρόπο μια ποικιλία πιθανών πολιτιστικών-περιηγητικών διαδρομών με 

διαφορετικό αφήγημα. Οι διαδρομές μπορούν να γίνουν πεζοπορικά, με ποδήλατο, ΙΧ, 

οργανωμένη εκδρομή. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η υπερτοπική σύνδεση μέσω 

σιδηρόδρομου – Αττικής οδού με την Τριλογία της Αττικής, η οποία ήδη προωθείται από το 

Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ. 
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Εικόνα 75: Μνημεία, Αρχαιολογικοί Χώροι & λοιπά σημεία ένταξης στην πολιτιστική 

διαδρομή και πεζοδρομήσεις στην κεντρική περιοχή του Δήμου Αχαρνών 

 

 

Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών και Ολιστική Ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου 

Δήμου Αχαρνών - Master Plan 

Αντικείμενο του Master Plan της Ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών και της 

ολιστικής ανάπλασης του ιστορικού κέντρου του Δήμου Αχαρνών αποτελεί η καταγραφή 

και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης του συνόλου της περιοχής ανάπλασης και η 

διαμόρφωση πρότασης ενός πολεοδομικού σχεδίου παρεμβάσεων – αναπλάσεων. 

 

H προβλεπόμενη επέμβαση ανάπλασης αφορά στις πεζοδρομήσεις που προτείνονται στις 

οδούς Αρχαίου Θεάτρου (από Λιοσίων μέχρι Εθνικής Αντιστάσεως) και των οδών Πινδάρου, 

Θουκιδίδου, Θεοφράστου και Καποδιστρίου (τμήμα). Η πεζοδρόμηση της οδού Αρχαίου 

Θεάτρου αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της όλης ανάπλασης σε συνδυασμό με την Ανάδειξη 

του Αρχαίου Θεάτρου. Επιπλέον τριάντα οδοί ή τμήματα αυτών προτείνεται να 

διαμορφωθούν - αναπλαστούν. Τέλος, οι πλατείες Αγ. Βλασίου, Αγ. Νικολάου και Αγ. 

Παρασκευής αλλά και οι περιμετρικοί δρόμοι που τις συνδέουν προτείνεται να 

ανακατασκευαστούν. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 10.000.000,00 € και το 

φυσικό αντικείμενο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2023. 

 

Κυκλοφοριακή Μελέτη στα πλαίσια της πεζοδρόμησης της οδού Αρχαίου Θεάτρου στο 

Δήμο Αχαρνών 

Η μελέτη εκπονείται υπό την αιγίδα και με την στενή συνεργασία του Δήμου Αχαρνών και 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Αντικείμενο της εν λόγω μελέτης αποτελεί κατ’ αρχήν η 

καταγραφή και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης της ευρύτερης περιοχής που 
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πρόκειται να επηρεασθεί από την εν λόγω πεζοδρόμηση και στη συνέχεια η διαμόρφωση 

ενός πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδίου σχετικών παρεμβάσεων.   

Το δίκτυο των προτεινόμενων πεζοδρομήσεων αποτελείται από τα εξής τμήματα: οδός 

Αρχαίου Θεάτρου από την οδό Λιοσίων μέχρι την οδό Εθνικής Αντιστάσεως, οδός Πέτρου 

Λιόση από την οδό Σικυώνος έως την οδό Αρχαίου Θεάτρου, οδός Πινδάρου από την οδό 

Σικυώνος έως την οδό Κοιμήσεως Θεοτόκου, οδός Χειλίου από την οδό Σικυώνος έως την 

οδό Αρχαίου Θεάτρου και από την οδό Αρχαίου Θεάτρου έως την οδό Π. Μελά, οδός 

Σικυώνος και οδός Μάρκου Βαμβακάρη μέχρι την οδό Αριστοτέλους. 

Το νέο δίκτυο πεζοδρομήσεων θα συνδέσει και θα ενοποιήσει την πλατεία Καράβου, το 

Αρχαίο Θέατρο, τα σχολεία και το Δημοτικό Αχαρναϊκό Γυμναστήριο με το υφιστάμενο 

δίκτυο πεζοδρόμων γύρω από τις πλατείες Αγίου Νικολάου και Αγίου Βλάση. Στην πρόταση 

προβλέπεται επίσης ότι θα καλυφθούν οι υφιστάμενοι πεζόδρομοι γύρω από τα σχολεία 

και στις οδούς Θουκυδίδου και Πινδάρου με καινούργια πλακόστρωση, ώστε να αποκτήσει 

η περιοχή ενιαίο χαρακτήρα. Καθώς η πεζοδρόμηση της Οδού Αρχαίου Θεάτρου 

υπολογίζεται ότι θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον οδικό χάρτη της περιοχής, οι οδοί 

Λιοσίων και Μάρκου Βαμβακάρη θα αναλάβουν τον κυκλοφοριακό φόρτο που διέρχεται 

σήμερα από την οδό Αρχαίου Θεάτρου.   

Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία νέας στάσης με την ονομασία «Λιοσίων» επί της οδού 

Σαλαμίνος σε αντικατάσταση δύο στάσεων επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου που θα 

καταργηθούν και η δυνατότητα μετακίνησης της στάσης «Δ. Δέδε» επί της οδού 

Αριστοτέλους. 

 

 

 

2.6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΧΕ «Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
 

2.6.1. Γενικά – Θεσμικό Πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων 

 

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης 

χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών 

ενοτήτων, οι οποίες είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές 

δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα 

ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της χωρικής 

στρατηγικής και του σχεδίου υλοποίησης εξασφαλίζεται με τη συμπληρωματικότητα και 

συνεκτικότητα των προτεινόμενων δράσεων, καθώς και με την αντιπροσωπευτικότητα του 

συστήματος διακυβέρνησης. Βάσει του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου οι ΟΧΕ 

διακρίνονται σε ΟΧΕ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) και ΟΧΕ για άλλες χωρικές 

στρατηγικές. 

 

Το θεσμικό πλαίσιο για τη διακυβέρνηση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων κατά 

την προγραμματική περίοδο 2014-2020 καθορίστηκε από τις Εγκυκλίους του Υπουργείου 
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Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (νυν Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων): 

 

 «Εγκύκλιος Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020», Α.Π. 

81168/ΕΥΣΣΑ/1796/30/7/2015, 

 «Οδηγίες για τη διαχείριση και εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Ανάπτυξης», Α.Π. 40134/ΕΥΘΥ/373/12/04/2016. 

 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω εγκυκλίους, αρμόδιοι φορείς για τις Ο.Χ.Ε. ορίστηκαν: 

 

α) H Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ): Η ΕΑΣ/Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, 

Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), αρμόδια υπηρεσία για θέματα 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, για την έκδοση σχετικών κατευθύνσεων και 

οδηγιών εφαρμογής, για τις σχετικές εκθέσεις προόδου και για το συντονισμό του 

δικτύου Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, στο οποίο θα συμμετέχουν 

εκπρόσωποι των αρμόδιων υπηρεσιών σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ για θέματα 

ΕΚΤ. 

 

β) Οι Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ): Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους έχουν την 

ευθύνη για: 

- την εξειδίκευση των βασικών κατευθύνσεων για την εφαρμογή των ΟΧΕ, 

- τον προσδιορισμό των φορέων που θα εμπλακούν στο σχεδιασμό 

Στρατηγικών ΟΧΕ και το επίπεδο εμπλοκής τους στην εφαρμογή των 

Στρατηγικών ΟΧΕ και την υλοποίηση των επί μέρους δράσεων/πράξεων, 

- τη διαβούλευση με τις τοπικές αρχές και τους τοπικούς φορείς για την 

ωρίμανση των ΟΧΕ, 

- την επιλογή του τρόπου εφαρμογής των ΟΧΕ (π.χ. εκχώρηση σε ΕΦ, επιλογή 

πράξεων από αστική αρχή - εκχώρηση καθηκόντων-, υλοποίηση από τη ΔΑ 

εκχώρηση σε ΕΦΔ της επιλογής και της υλοποίησης των πράξεων, 

εκχώρηση σε ΕΦ/Αστική Αρχή της επιλογής των πράξεων και υλοποίηση 

από την ΔΑ ή ΕΦΔ), 

- τη διαμόρφωση μεθοδολογίας και κριτηρίων επιλογής τόσο των ΟΧΕ όσο 

και των επί μέρους δράσεων / πράξεων, 

- τις ενέργειες δημοσιότητας και προώθησης των ΟΧΕ. 

 

γ) Ενδιάμεσοι φορείς / Φορείς Στρατηγικής: Ενδιάμεσοι φορείς δύναται να είναι 

κεντρικός φορέας, περιφερειακές αρχές ή διαπεριφερειακό συντονιστικό όργανο, 

αστικές αρχές και τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς όπως οργανισμοί και νομικά 

πρόσωπα των ΟΤΑ. Στρατηγικός Φορέας είναι ο φορέας που διαμορφώνει και 

υποβάλει τη χωρική στρατηγική εκτός ΒΑΑ χωρίς να αναλαμβάνει καθήκοντα 

ενδιάμεσου φορέα. 
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Η εφαρμογή των Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης στο ΕΠ «Αττική» 2014-2020 βασίστηκε 

στις αρχές της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) για το σύνολο της Λειτουργικής Αστικής 

περιοχής, που οριοθετείται από το Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθήνας-Πειραιά και 

εφαρμόζεται μέσω ΟΧΕ. Οι τέσσερις ΟΧΕ-ΒΑΑ που εγκρίθηκαν και συνεχίζουν να 

υλοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής, αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των 

χρηματοδοτικών πόρων που έχουν κατανεμηθεί στο εργαλείο των Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 σε εθνικό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός των τεσσάρων ΟΧΕ-ΣΒΑΑ, σύμφωνα με τις αποφάσεις 

έγκρισης τους, ανέρχεται σχεδόν σε 260 εκατ. €. Επισημαίνεται επίσης, ότι η Περιφέρεια 

Αττικής ήταν η μόνη Περιφέρεια που αποφάσισε την πλήρη εκχώρηση της διαχείρισης των 

ΟΧΕ-ΒΑΑ σε Αστικές Αρχές, μετά από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, ενώ η αξιολόγηση 

της διοικητικής επάρκειας των Αστικών Αρχών, αποτέλεσε κριτήριο της συνολικής 

συγκριτικής αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν. 

 

Στη νέα προγραμματική περίοδο 2021- 2027, οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις 

αποτελούν διακριτό στόχο πολιτικής με το Στόχο Πολιτικής 5 (ΣΠ5) «Μια Ευρώπη πιο κοντά 

στους πολίτες της,  μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των 

αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών 

πρωτοβουλιών», ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο ΣΠ5 έχει δύο επιμέρους ειδικούς στόχους. Ο πρώτος (Ειδικός Στόχος 

5.1) αφορά τις ολοκληρωμένες στρατηγικές για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη (ΣΒΑΑ)44. Ο 

δεύτερος (Ειδικός Στόχος 5.2)45 αφορά τις ολοκληρωμένες στρατηγικές για την ανάπτυξη 

περιοχών εκτός αστικού χώρου όπως παράκτιες, αγροτικές, νησιωτικές, ορεινές, κλπ. Κατά 

αντιστοιχία της ΠΠ 2014-2020, τα χωρικά εργαλεία, τα οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν, 

είναι οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις και οι στρατηγικές για την Τοπική Ανάπτυξη με 

την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων. Οι ΟΧΕ μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα 

Ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, Ταμείο Συνοχής, ΤΔΜ καθώς και το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ. 

 

Ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων 2021-2027 υλοποιείται σταδιακά μέσα 

από την έκδοση εγκυκλίων και την υποβολή σχεδίων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα 

οποία καταρτίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της Ειδικής 

Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της Εθνικής Αρχής 

Συντονισμού του ΕΣΠΑ. Στην παρούσα φάση έχουν εκδοθεί η 1η και 2η εγκύκλιος46 που 

απευθύνονται στους φορείς σχεδιασμού και τις αρμόδιες υπηρεσίες, και οι οποίες 

                                                           
44

 Ειδικός Στόχος 5.1 «Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 
οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του 
βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές». 
45 Ειδικός Στόχος 5.1 «Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 

οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του 
βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών». 

46
 Αριθμός πρωτ. 60072 - 06/06/2019 «1η Εγκύκλιος για το σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου 

για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού», 
Ιούνιος 2019. 

Αριθμός πρωτ. 125192 - 25-11-2020 «2η Εγκύκλιος για την προετοιμασία του σχεδιασμού των 
Προγραμμάτων 2021-2027», Νοέμβριος 2020 
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παρουσιάζουν το προγραμματικό πλαίσιο (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό) και δίνουν 

κατευθύνσεις για τη δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που θα 

χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο 

Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 

(ΤΔΜ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Κατά τον χρόνο 

ολοκλήρωσης του παρόντος παραδοτέου, δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο 

για τη διακυβέρνηση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην νέα προγραμματική 

περίοδο 2021-2027.  

 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής 2021-

2027 (ημερομηνία έγκρισης από την ΕΕ: 29/8/2022), πυρήνα του χωρικού σχεδιασμού για 

την Αττική στην νέα προγραμματική περίοδο θα αποτελέσει και πάλι η ενίσχυση της 

κοινωνικής και οικονομικής συνοχής της αστικής μητροπολιτικής περιοχής της Περιφέρειας, 

με ιδιαίτερη μέριμνα στη συνέχιση των τεσσάρων ΟΧΕ - ΒΑΑ που ήδη υλοποιούνται κατά 

την τρέχουσα προγραμματική περίοδο στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθήνας-Πειραιά47, και 

στις οποίες μετέχουν οι τρείς πολυπληθέστεροι Δήμοι της Περιφέρειας αλλά και άλλοι 

δήμοι με μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού και οικονομικής και κοινωνικής 

δραστηριότητας. Βασικό πλεονέκτημα για την συνέχιση των υφιστάμενων ΟΧΕ – ΒΑΑ, 

αποτελεί η εμπειρία από την υλοποίηση τους και η τεχνογνωσία που έχει ήδη αποκτηθεί 

από τις αστικές αρχές και τους αντίστοιχους ΕΦΔ οι οποίοι σχεδίασαν και υλοποιούν τις 

αντίστοιχες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Έμφαση θα δοθεί ειδικότερα στην 

επέκταση της περιοχής δράσης αυτών, με την συμμετοχή και νέων γειτονικών δήμων στις 

αναθεωρημένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Έμφαση δίνεται επίσης στον 

εντοπισμό τομέων αναπτυξιακού πλεονεκτήματος της Περιφέρειας καθώς και ειδικών 

διαλειτουργιών που αναδεικνύονται από συγκεκριμένες αλυσίδες αξίας αξιοποιώντας 

μεταξύ άλλων το παραλιακό μέτωπο, τους μητροπολιτικούς χώρους πρασίνου κλπ., ώστε να 

εμπλουτιστούν τα χωρικά εργαλεία και με την προώθηση θεματικών ΟΧΕ-ΒΑΑ (ανάδειξης 

πολιτιστικού προϊόντος – υποδομές πολιτισμού, σύγχρονος πολιτισμός – δημιουργική 

οικονομία, ανάδειξης των μητροπολιτικών χώρων πρασίνου του πολεοδομικού 

συγκροτήματος του λεκανοπεδίου της Αθήνας και Αδριάνειου Υδραγωγείου), αλλά και 

ΟΧΕ/ΒΑΑ λειτουργικών αξόνων ανάπτυξης (Συγγρού, Πειραιώς, Ιεράς Οδού και Κηφισίας).  

 

Κρίσιμης σημασίας προτεραιότητα στη νέα προγραμματική περίοδο αποτελεί όμως και η 

κάλυψη αναγκών και γεωγραφικών περιοχών που δεν καλύπτονται από τις υφιστάμενες 

ΟΧΕ με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ΟΧΕ εκτός αστικού περιβάλλοντος. Η διεύρυνση 

της εφαρμογής του εργαλείου των ΟΧΕ και σε άλλους τύπους χωρικών ενοτήτων αλλά και 

σε ειδικές θεματικές και αλυσίδες αξίας, κρίνεται απαραίτητη για τη κάλυψη μεγαλύτερου 

μέρους των αναγκών της Περιφέρειας. Επισημαίνεται, ότι στην Περιφέρεια Αττικής 

φιλοξενούνται μοναδικά τοπόσημα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και ευρείες 

πολιτιστικές υποδομές, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες προσδιορισμού χωρικών 

ενοτήτων με δυναμική ανάπτυξης, μέσω της κάθετης σύνδεσης πολιτισμού και τουρισμού, 

                                                           
47

 Οι ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Αθηναίων, του Δήμου Πειραιά, της Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) και του Νότιου 
Τομέα Αθήνας. 
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για την προσέλκυση επισκεπτών που αποζητούν την εμπειρία εναλλακτικών μορφών 

θεματικού τουρισμού. 

 

Κατά συνέπεια, στρατηγικές επιλογές του Προγράμματος της Αττικής 2021-2027 αποτελούν 

παρεμβάσεις ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης σε επιλεγμένες χωρικές ενότητες της 

Αττικής (εκτός ΒΑΑ) με μοναδικά ειδικά χαρακτηριστικά και ανάγκες (πολιτισμός, 

τουρισμός, περιβάλλον, άμβλυνση επιπτώσεων πανδημίας, ενίσχυση του παραγωγικού 

περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής), σε επιλεγμένους θεματικούς άξονες, αλυσίδες 

αξίας και χωρικές ενότητες της μητροπολιτικής περιοχής, και Ολοκληρωμένες χωρικές 

παρεμβάσεις στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Αττικής. 

  

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 προτείνονται (ονοματίζονται) οι 

ακόλουθες παρεμβάσεις Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων σε μη αστικό 

περιβάλλον, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο αναπτυξιακό ενδιαφέρον για την Αττική: 

 Ολοκληρωμένη χωρική παρέμβαση οργάνωσης και ανάδειξης του θεματικού άξονα 

του πολιτισμού μεταξύ Αθήνας, Ελευσίνας και Λαυρίου (Τριλογία της Αττικής), 

συνδέοντας τις τρεις από τις πιο σημαντικές περιοχές της Περιφέρειας κατά την 

αρχαιότητα και αναδεικνύοντας τη διαδρομή και τους αρχαιολογικούς χώρους, με 

στόχο τόσο τη διάχυση της τουριστικής κίνησης χωρικά σε όλη την Αττική, όσο και 

την επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της παραμονής των επισκεπτών στην 

Περιφέρεια με τη δημιουργία και ανάδειξη ενός νέου τουριστικού προϊόντος 

(διαδρομή) με τον εμπλουτισμό των εμπειριών τους. 

 

 Ολοκληρωμένη χωρική παρέμβαση στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Αττικής, όπου 

παρά την ύπαρξη πλειάδας ελκυστικών χαρακτηριστικών, η τουριστική 

δραστηριότητα δείχνει υστέρηση και αδυναμίες, ιδιαίτερα όσον αφορά στην 

οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, ενώ παρατηρούνται και προβλήματα 

συνδεσιμότητας του νησιωτικού συμπλέγματος τόσο με την ηπειρωτική Αττική όσο 

και μεταξύ των νησιών παρά τη γειτνίαση τους με την ηπειρωτική Αττική. 

 

Η επιλογή και η ρητή αναφορά στο ΠΕΠ Αττικής της πρότασης θεματικής ΟΧΕ για την 

πολιτιστική διαδρομή «Τριλογία της Αττικής», με στόχο την οργάνωση και ανάδειξη του 

θεματικού άξονα του πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, της Ελευσίνας και του 

Λαυρίου, εντάσσεται στην στρατηγική προτεραιότητα της Περιφέρειας για την προστασία 

και ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Αττικής και τον εμπλουτισμό 

του τουριστικού προϊόντος, μέσω της αξιοποίησης καινοτομιών. Η στόχευση αυτής της 

στρατηγικής επιλογής επικεντρώνεται σε δυο σημεία: στη διάχυση της τουριστικής κίνησης 

χωρικά σε όλη την Περιφέρεια της Αττικής, με έμφαση τις υποδομές πολιτισμού, και στην 

επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της παραμονής των επισκεπτών με τον εμπλουτισμό 

των εμπειριών των επισκεπτών. 

 

Επιπρόσθετα των ανωτέρω δύο ονοματισμένων παρεμβάσεων, παρέχεται η δυνατότητα 

Ολοκληρωμένης χωρικής παρέμβασης σε περιοχές με σημαντικά προβλήματα, τόσο στο 

χωρικό σχεδιασμό και στις υποδομές, όσο και σε θέματα ευημερίας και κοινωνικής συνοχής 

(φτώχεια, παραβατικότητα, σχολική διαρροή, κλπ.) αλλά και περιπτώσεις περιοχών που 
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έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί κλπ.), στην 

Ανατολική και Δυτική Αττική. Οι παρεμβάσεις αυτές θα αφορούν οικιστικές ενότητες 

(λειτουργικές περιοχές) που αναπτύσσονται σε μία ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες και 

με πληθυσμό <50.000 κατ. 

 

Αρμόδιος φορέας για την κατάρτιση και την υποβολή των στρατηγικών ΟΧΕ δύναται να 

είναι η μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής (η οποία σύμφωνα με το άρθρο 210 του Ν. 3852/ 

2010 για την «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» επιφορτίζεται και με αρμοδιότητες μητροπολιτικού χαρακτήρα), 

Αναπτυξιακοί Οργανισμοί ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, εταιρικά σχήματα με επικεφαλής 

Δημοτική/ές Αρχή/ές. Ο αρμόδιος φορέας επιφορτίζεται με καθήκοντα που συνδέονται 

τουλάχιστον με την επιλογή των πράξεων του Σχεδίου Δράσης της στρατηγικής. Ως εκ 

τούτου ο αρμόδιος φορέας καθίσταται υποχρεωτικά Ενδιάμεσος Φορέας. 

 

Οι νέες ΟΧΕ τόσο οι ονοματισμένες όσο και οι ενδεικτικά αναφερόμενες που θα 

χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ Αττικής, στο πλαίσιο αυτού του Ειδικού Στόχου 5.2, θα 

προκύψουν μετά από αξιολόγηση με βάση κριτήρια που θα εξετάζουν την πληρότητα του 

φακέλου υποβολής, τη διαχειριστική ικανότητα των φορέων διαχείρισής τους, τη περιοχή 

παρέμβασης, τη προτεινόμενη στρατηγική, το προτεινόμενο σχέδιο δράσης, κτλ. Τα 

κριτήρια αυτά όπως και οι διαφορετικές διαδικασίες ένταξης στο ΠΕΠ των ονοματισμένων 

και των ενδεικτικών ΟΧΕ θα εξειδικευτούν στον οδηγό εφαρμογής που θα εκπονηθεί στο 

πλαίσιο σχετικής εμπειρογνωμοσύνης. Η δε συνεργασία διαπεριφερειακών ή τοπικών 

περιοχών που παρουσιάζουν λειτουργική/χωρική συνέχεια έχει στόχο την προώθηση 

ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων που θα επιφέρουν προστιθέμενη αξία στις 

οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες και ενδυνάμωση της ενιαίας πολιτισμικής 

ταυτότητας. 

 

 

Προτάσεις νέων ΟΧΕ στο ΠΕΠ Αττικής 2021-2027: 

Θεματικές ΟΧΕ-ΒΑΑ 

ΟΧΕ ανάδειξης πολιτιστικού προϊόντος - υποδομές πολιτισμού, σύγχρονος 

πολιτισμός δημιουργική οικονομία 

ΟΧΕ ανάδειξης των μητροπολιτικών χώρων πρασίνου του πολεοδομικού 

συγκροτήματος του λεκανοπεδίου της Αθήνας 

ΟΧΕ ανάδειξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου και της διαδρομής των τροφοδοτικών 

του υδραυλικών έργων 

ΟΧΕ ανάδειξης αξόνων ανάπτυξης – Συγγρού, Πειραιώς, Ιερά Οδός 

ΟΧΕ εκτός αστικού περιβάλλοντος 

ΟΧΕ ανάδειξης της πολιτιστικής διαδρομής και του τριπόλου Αθήνα-Ελευσίνα-

Λαύριο (Τριλογίας της Αττικής) 

ΟΧΕ ανάδειξης και βελτίωσης της συνδεσιμότητας του νησιωτικού συμπλέγματος 

της Περιφέρειας Αττικής 
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Επισημαίνεται τέλος η πρόθεση της Περιφέρειας να υπάρξει εστίαση στην προώθηση της 

διαλειτουργικότητας, της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των 

διαφορετικών ΟΧΕ, έτσι ώστε συνολικά το εργαλείο των ΟΧΕ να αποκτήσει μία πραγματικά 

μητροπολιτική διάσταση. Επιπλέον, θεωρείται αναγκαία και σχεδιάζεται η αξιοποίηση 

πόρων και από άλλους Στόχους Πολιτικής για την ενίσχυση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα 

των επεμβάσεων του ΣΠ.5 αλλά για και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας των παρεμβάσεων του Στόχου. Η χρήση πόρων τουλάχιστον από τον ΣΠ.4 

κρίνεται αναγκαία για την υλοποίηση Δράσεων κοινωνικής συνοχής από το ΕΚΤ+.  

 

Για την υλοποίηση της ΟΧΕ «Τριλογία της Αττικής», με δεδομένη την ένταξή της στο πλαίσιο 

του ΕΠ Αττικής της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, προβλέπεται η ακόλουθη 

διαδικασία τριών φάσεων: 

 

Α’ φάση: Σχεδιασμός 

 

 Κατάρτιση του αρχικού κειμένου Στρατηγικής στη βάση του παρόντος Master Plan 

 Δημόσια διαβούλευση 

 Έγκριση της Στρατηγικής από  το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής 

 Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΟΧΕ από τον Περιφερειάρχη Αττικής 

 

Β’ φάση: Οικοδόμηση Στρατηγικής 

 

 Εξασφάλιση συνεργασίας με τους φορείς λειτουργίας των υποδομών της 

Διαδρομής 

 Υλοποίηση του Marketing και των ψηφιακών δράσεων του προγράμματος 

 Συμμετοχή στην υλοποίηση της Διαδρομής του τοπικού επιχειρηματικού δυναμικού 

 Δημιουργία συστήματος διακυβέρνησης της Διαδρομής 

 

Γ’ φάση: Λειτουργία Πολιτιστικής Διαδρομής 

 

 Εξασφάλιση του Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης της Διαδρομής  

 

 

 

2.6.2. Το Πλαίσιο Διακυβέρνησης της ΟΧΕ «Η Τριλογία της Αττικής» 

 

Προκειμένου να διαμορφωθεί και να υλοποιηθεί αποτελεσματικά η Πολιτιστική Διαδρομή 

της «Τριλογίας της Αττικής», απαιτείται να συνεργαστούν πολλοί και πολύ διαφορετικοί 

φορείς, προερχόμενοι τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Η συνεργασία 

όλων αυτών των φορέων αποτελεί και τον πυρήνα της καινοτομικής προσέγγισης που 

χαρακτηρίζει τη δημιουργία και τη λειτουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής. Ειδικότερα, 

αναφέρονται οι εξής φορείς: 
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 Η Περιφέρεια Αττικής, η οποία αναλαμβάνει θεμελιώδη στρατηγικό και 

συντονιστικό ρόλο στο εγχείρημα. 

 Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠ Αττικής, η οποία έχει την ευθύνη για τη 

διαχείριση του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027. 

 Τα αρμόδια τομεακά Υπουργεία, δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα 

οποία αποτελούν βασικούς παράγοντες στη διαμόρφωση του πλαισίου 

διακυβέρνησης της ΟΧΕ.  

 Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι) στην περιοχή επιρροής της 

Πολιτιστικής Διαδρομής, με πρωτεύοντες τους Δήμους Ελευσίνας και Λαυρεωτικής. 

 Άλλοι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, που έχουν ρόλο και αρμοδιότητα σε 

επιμέρους έργα, που θα εξειδικευθούν στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Διαδρομής. 

Για παράδειγμα ιδιαίτερο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει ο Ελληνικός Οργανισμός 

Τουρισμού (οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος), το Υπουργείο Τουρισμού (προδιαγραφές επιχειρήσεων, προβολή της 

διαδρομής, κλπ), το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (μεγάλοι οδικοί άξονες, 

λιμάνια, αεροδρόμια), και άλλοι. 

 Υπερτοπικοί κλαδικοί και επαγγελματικοί φορείς, όπως το Ξενοδοχειακό 

Επιμελητήριο, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η Marketing 

Greece, τα Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθήνας και Πειραιά κ.α. 

 Οι επαγγελματίες και η επιχειρηματική κοινότητα που εδρεύουν στους Δήμους 

Ελευσίνας και Λαυρεωτικής, οι συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης της τοπικής 

επιχειρηματικότητας, καθώς και επιλεγμένοι επιχειρηματικοί φορείς υπερτοπικής 

εμβέλειας, η δραστηριότητα των οποίων εκτείνεται και στις περιοχές παρέμβασης 

της Διαδρομής. 

 Ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς (δημόσιοι και ιδιωτικοί), με πρωτεύοντα το 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.  

 Η Κοινωνία των Πολιτών, οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι, οργανώσεις και φορείς 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λοιπές τοπικές πρωτοβουλίες πολιτών. Στο 

σημείο αυτό επισημαίνεται ο ιδιαίτερος ρόλος του Σωματείου «Διάζωμα», το οποίο 

υπήρξε ο εμπνευστής και κινητήρια δύναμη αυτής της πρωτοβουλίας που έχει ως 

στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Πολιτιστικής Διαδρομής της «Τριλογίας 

της Αττικής», ως ενός καινοτόμου προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Επένδυσης για την Αττική. 

 

Στη συνέχεια (Διάγραμμα 1) παρουσιάζονται οι προτεινόμενοι Φορείς Διακυβέρνησης της 

ΟΧΕ για την Πολιτιστική Διαδρομή «Τριλογία της Αττικής» (Φορέας Στρατηγικής – Φορέας 

Διαχείρισης – Φορέας Λειτουργίας) και η κατανομή των αρμοδιοτήτων τους. 
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Διάγραμμα 1 

 
 

 

Φορέας Στρατηγικής 

 

Φορέας Στρατηγικής θα είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία καλείται να υποστηρίξει την 

ΕΥΔ του ΕΠ Αττικής στην ολοκλήρωση της διαβούλευσης για τη Στρατηγική, και στη 

συνέχεια να συγκροτήσει το Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Εταιρικού Σχήματος της ΟΧΕ με 

τους φορείς που θα αποτελέσουν τις κινητήριες δυνάμεις της, σύμφωνα με όσα 

αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.  

 

Φορέας Διαχείρισης 

 

Φορέας Διαχείρισης θα είναι η ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 

Περιφέρειας Αττικής «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», με αρμοδιότητα τη διαχείριση, 

την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Επένδυσης «Τριλογία της Αττικής». Ειδικότερα, και αφού ολοκληρωθεί η 

διαβούλευση για την Στρατηγική της ΟΧΕ, η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» θα έχει την 

ευθύνη για: 

 

 την έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή της ΟΧΕ 

 την αξιολόγηση και έγκριση της ΟΧΕ 

 την έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή των έργων που περιλαμβάνονται στην 

ΟΧΕ 

 την αξιολόγηση και ένταξη των έργων της ΟΧΕ 

 την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων της ΟΧΕ 
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 την επικοινωνία και συνεργασία με τους τελικούς δικαιούχων των πράξεων της ΟΧΕ  

 τη διενέργεια ελέγχων καθώς και κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της έως την ολοκλήρωσή τους και το διοικητικό  / διαχειριστικό 

κλείσιμο.  

 

Σημειώνεται ότι για την οικονομική διαχείριση της ΟΧΕ πρέπει να ισχύσουν τα ακόλουθα: 

 

 Η ένταξη στο ΠΔΕ των έργων που επιλέγονται για συγχρηματοδότηση θα 

πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον σύστημα διαχείρισης του ΕΣΠΑ, με 

κοινοποίηση στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων της απόφασης ένταξης. Η 

εγγραφή πραγματοποιείται στη ΣΑΕΠ της Περιφέρειας. 

 Στην περίπτωση που η  ΟΧΕ περιλάβει πόρους από τομεακά προγράμματα του 

ΕΣΠΑ, πρέπει να εκδοθεί απόφαση εκχώρησης του αντίστοιχου ποσού στην «Νέα 

Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», από τον αρμόδιο κατά περίπτωση υπουργό. 

 Λειτουργικά έξοδα (τεχνικός σύμβουλος, νομική υποστήριξη, παροχή υπηρεσιών 

εκτός μισθοδοσίας) καλύπτονται από τη Τεχνική Βοήθεια του ΕΠ. 

  

Φορέας Λειτουργίας της Διαδρομής 

 

Η αποτελεσματική λειτουργία και η συνεχής και συστηματική συντήρηση της Πολιτιστικής 

Διαδρομής, ως θεματικού τουριστικού προϊόντος, απαιτεί τη θεσμοθέτηση και τη 

ενεργοποίηση ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού Φορέα Λειτουργίας, με ενεργό ρόλο 

κατά τη διάρκεια της υλοποίησης αλλά και κυρίως στη διάρκεια λειτουργίας της Διαδρομής. 

Ο Φορέας Λειτουργίας θα εποπτεύεται από το Φορέα Στρατηγικής, δηλαδή από την 

Περιφέρεια Αττικής. Ως Φορέας Λειτουργίας της διαδρομής προτείνεται ο Οργανισμός 

Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (Destination Management and Marketing 

Organisation), o οποίος προβλέπεται να λειτουργήσει με πρωτοβουλία της Περιφέρειας 

Αττικής. 

 

Επισημαίνεται, ότι με τον Νόμο 4875/202148, το Υπουργείο Τουρισμού καθιέρωσε τη 

σύσταση «Οργανισμών Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τουρισμού (DMMO)», τους οποίους 

σύμφωνα με το άρθρο 4 δύναται να λειτουργήσουν και οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), δηλαδή ο Αναπτυξιακός 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Αττικής «Νέα Μητροπολιτική Αττική 

Α.Ε.» στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ως αντικείμενο των Οργανισμών Διαχείρισης και 

Ανάπτυξης Τουρισμού ορίζεται η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας, σε γεωγραφικό ή 

θεματικό επίπεδο, μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μέσω του οποίου θα 

επιχειρείται η προώθηση των τουριστικών προϊόντων και η διασφάλιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του τουριστικού προορισμού. Με την καθιέρωση του θεσμού 

αυτού, δημιουργούνται ειδικότερα οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή ολιστικών 

προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού στις συνθήκες της Ελληνικής πραγματικότητας. 

                                                           
48

 Νόμος 4875/2021 «Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές 
Ελλάδας, Ναυάγιο Ζακύνθου, διατάξεις για τα τουριστικά γραφεία, τις τουριστικές επιχειρήσεις και 
τα τουριστικά καταλύματα και άλλες ρυθμίσεις για την τουριστική ανάπτυξη», ΦΕΚ 
250/Α/23.12.2021. 
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Το έργο σχεδιασμού, σύστασης και λειτουργίας του DMMO για την Περιφέρεια Αττικής 

μπορεί να συνδράμει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», με την πρωτοβουλία του οποίου 

συγκροτήθηκε η θερμοκοιτίδα «D-HUB», μια ειδική δομή που έχει ως αντικείμενο την 

υποστήριξη του έργου των αρμόδιων υπηρεσιών της πολιτείας για τη συγκρότηση των 

Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Πολιτιστικού Τουρισμού που είναι σε εξέλιξη στη χώρα 

(Πολιτιστικές Διαδρομές και Πολιτιστικά Πάρκα), καθώς και για την προώθηση της 

ανάπτυξης του θεσμού του DMΜO. Το «D-HUB» έχει ήδη αναπτύξει δράση στους 

ακόλουθους τομείς: α) παραγωγή προ-μελετών στρατηγικού σχεδιασμού για Προγράμματα 

Πολιτιστικού Τουρισμού, β) σχεδιασμός της «Πράσινης Χάρτας του Διαζώματος» για την 

εφαρμογή στα προγράμματα οριζόντιων δράσεων στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Πράσινης 

Συμφωνίας», γ) εκπόνηση οριζόντιας  «Ψηφιακής Μελέτης για τον Πολιτισμό» που 

καταγράφει, βελτιώνει και να επεκτείνει την χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνίας (ΤΠΕ) στον χώρο του πολιτισμού, με χρήση του εργαλείου της 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, δ) ανάπτυξη Ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης των 

προγραμμάτων με σύστημα D.M.S., ε) ανάπτυξη εργαλείων για την οργάνωση των cluster 

(ψηφιακές πλατφόρμες επικοινωνίας και διάδρασης των μελών, οργάνωση σεμιναρίων και 

εκδηλώσεων κ.α.) και τέλος στ) συμβολή στην ωρίμανση των αναγκαίων έργων και 

δράσεων για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων μέσω παροχής τεχνικών υπηρεσιών. 

 

Σημαντικό είναι να συγκροτηθεί και να αρχίσει να λειτουργεί ο Φορέας Λειτουργίας της 

Διαδρομής, πριν την ολοκλήρωση της ΟΧΕ, για τρεις κυρίως λόγους: 

 

 Πρώτον, για να εκπαιδευτούν σταδιακά τα στελέχη του και να εξοικειωθούν στα 

καθήκοντά τους, τα οποία είναι πρωτότυπα και καινοτομικά για τα ελληνικά 

δεδομένα. 

 Δεύτερον, γιατί πρέπει ήδη κατά τη φάση οικοδόμησης της Διαδρομής, ο Φορέας 

Λειτουργίας να αναλάβει ως Δικαιούχος της ΟΧΕ την υλοποίηση συγκεκριμένων 

δράσεων, κυρίως σε ότι αφορά το portal και το marketing της Διαδρομής. 

 Τρίτον, γιατί πρέπει ήδη κατά τη φάση οικοδόμησης της Διαδρομής, να 

εξασφαλιστεί η κινητοποίηση και η δικτύωση των επιχειρήσεων, ώστε να 

διαμορφωθεί το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας, τη διαχείριση του οποίου θα 

αναλάβει ο Φορέας Λειτουργίας. 

 

Το πεδίο δράσης του Φορέα Λειτουργίας καλύπτει τις ακόλουθες τρεις ενότητες: 

 

 Μέριμνα ως «επισπεύδων» για τη συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των κάθε 

είδους υποδομών προς την κάθε υπηρεσία/φορέα έχει την ευθύνη των υποδομών. 

 Διατήρηση και επέκταση της συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα της 

Περιφέρειας καθώς και με την τοπική κοινωνία. 

 Διαρκής και ενεργός προβολή και προώθηση της Διαδρομής στην τοπική, αλλά και 

κυρίως στην υπερτοπική αγορά. 
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Στο πλαίσιο αυτό, ο Φορέας Λειτουργίας θα ασκεί ειδικότερα τις εξής κύριες αρμοδιότητες: 

 

α) Αρμοδιότητες παρακολούθησης και συντονισμού 

 

Ο Φορέας Λειτουργίας θα έχει διαρκώς πλήρη και τεκμηριωμένη εικόνα για τη λειτουργία 

και τα προβλήματα της διαδρομής, με γνώμονα τη διασφάλιση υψηλών ποιοτικών 

προδιαγραφών στις υποδομές της Διαδρομής και την εξυπηρέτηση αιτημάτων των μελών 

της Διαδρομής από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς, καθώς και τη διαρκή αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και μεταφοράς τεχνογνωσίας. 

Στο πλαίσιο αυτό:  

 Θα παρακολουθεί και θα παρακινεί τους φορείς διαχείρισης και λειτουργίας των 

επιμέρους υποδομών, ώστε να τηρούνται από όλους τα συμφωνηθέντα για τη 

διασφάλιση υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών (π.χ. ωράρια λειτουργίας, κοινές 

σημάνσεις, κλπ). 

 Θα συντονίζει τους φορείς διαχείρισης και λειτουργίας των επιμέρους υποδομών, 

ώστε να ιεραρχούν σωστά τις δράσεις τους και να προτάσσουν τα αιτήματα των 

μελών της Διαδρομής. Για παράδειγμα, ο Φορέας Λειτουργίας της πολιτιστικής 

διαδρομής θα μπορεί να μεταφέρει αιτήματα μιας Εφορείας Αρχαιοτήτων σε ένα 

Δήμο σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης του τοπικού οδικού δικτύου ή για τη 

δημιουργία χώρου στάθμευσης. 

 Θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την 

αξιοποίηση ευκαιριών, όπως είναι η προώθηση στοχευμένων προγραμμάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης, η διαμόρφωση δράσεων ανταλλαγής εμπειριών και 

μεταφοράς τεχνογνωσίας σε θέματα Διαδρομών και Πολιτιστικού – 

Περιβαλλοντικού Τουρισμού, η δικτύωση της διαδρομής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο, κ.ά.   

 

β) Αρμοδιότητες κινητοποίησης παραγωγικών κλάδων 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της πολιτιστικής διαδρομής είναι αυτή να 

υποστηριχθεί από τις παραγωγικές δυνάμεις της Περιφέρειας. Πρέπει να υπάρξει 

κινητοποίηση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των δυνάμεων αυτών στο δίκτυο της 

Πολιτιστικής Διαδρομής, με γνώμονα τη σύνδεση των επιχειρήσεων και των παραγωγών με 

τη Διαδρομή στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, 

η Διαδρομή καλείται ειδικότερα να κινητοποιήσει: 

 

 επιχειρήσεις που έχουν άμεση49 ή και έμμεση50 σχέση με την τουριστική αγορά στα 

οικιστικά σύνολα που διατάσσονται κατά μήκος της διαδρομής, και ειδικότερα 

στους Δήμους Ελευσίνας και Λαυρεωτικής, ώστε αυτές να καταστούν αρωγοί της 

διαδρομής, με άμεσα οφέλη στον κύκλο εργασιών τους, 

                                                           
49

 Π.χ. μονάδες καταλυμάτων, επιχειρήσεις εστίασης, ξεναγοί, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις 
αναψυχής, καταστήματα τουριστικών προϊόντων, μαρίνες, κλπ. 
50

 Π.χ. ΚΤΕΛ Αττικής, ταξί, παραχωρησιούχος αυτοκινητόδρομου (Αττικής Οδού), Οργανισμοί Λιμένων 
Ελευσίνας και Λαυρίου, κλπ. 
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 παραγωγούς αγροτικών προϊόντων (π.χ. οινοποιεία), με σκοπό την πιστοποίηση 

των προϊόντων τους σε σχέση με τη Διαδρομή. 

 

Παράλληλα πρέπει να κινητοποιηθούν:  

 

 τα Περιφερειακά μέσα επικοινωνίας για την προβολή της διαδρομής εν γένει 

(χορηγοί επικοινωνίας) αλλά και για τη διαφήμιση των προαναφερθεισών 

επιχειρήσεων, 

 μεγάλες επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Περιφέρεια Αττικής, οι οποίες θα 

υιοθετήσουν και θα ενισχύσουν την πολιτιστική διαδρομή, στο πλαίσιο της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης51.  

 

Στο Α’ παραδοτέο του παρόντος Master Plan για την Πολιτιστική Διαδρομή «Τριλογία της 

Αττικής», προσδιορίζονται οι επιχειρηματικές και παραγωγικές δυνάμεις που μπορούν να 

κινητοποιηθούν προκειμένου να συνδεθούν με τη λειτουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής. 

Το Master Plan περιλαμβάνει επίσης πρότυπο καταστατικό του Τοπικού Συμφώνου 

Ποιότητας για τη σύνδεση των επιχειρήσεων με τη Διαδρομή, ενώ προσδιορίζει τις 

αναγκαίες ενέργειες και τα απαραίτητα κίνητρα που πρέπει να θεσμοθετηθούν 

(λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ήδη ισχύοντα κίνητρα) ώστε να πραγματοποιηθεί στην πράξη η 

σύνδεση των επιχειρήσεων και των παραγωγών με τη Διαδρομή. 

 

Επισημαίνεται τέλος η δυνατότητα αξιοποίησης της εμπειρίας από τη λειτουργία έως 

σήμερα της ΟΧΕ Ηπείρου, για την οποία εκπονήθηκε εξειδικευμένη μελέτη52 και έχει ήδη 

δρομολογηθεί το σχήμα συνεργασίας της συστάδας επιχειρήσεων με το Φορέα Λειτουργίας 

της Διαδρομής (που είναι η Αναπτυξιακή ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.). Αυτό το σχήμα συνεργασίας 

παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 Σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στην Πράσινη Βίβλο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001), «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι 
επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 
προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί στην αειφόρο 
επιχειρηματική επιτυχία» (Πηγή: Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη). 
52

 Για την ΟΧΕ της Ηπείρου έχει εκπονηθεί «Μελέτη για την οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής 
οικονομίας της Ηπείρου στην Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου», από την 
Τόπος Συμβουλευτική, Απρίλιος 2017. 
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Διάγραμμα 2 

 
 

γ) Αρμοδιότητες υλοποίησης δράσεων 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Φορέας Λειτουργίας της Διαδρομής, θα αναλάβει, ως Τελικός 

Δικαιούχος, την υλοποίηση των εξής δράσεων: 

 

 τη συνεχή προβολή και προώθηση της Πολιτιστικής Διαδρομής, σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις εξειδικευμένου σχεδίου marketing (Marketing Plan)53,  

 την ανάπτυξη και εγκατάσταση κάθε είδους Ψηφιακών Εφαρμογών σε όλους τους 

πρόσφορους χώρους και λειτουργίες της διαδρομής,  και 

 τη συνεχή λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του portal της Διαδρομής. 

 

Επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, θα μπορεί να αναλαμβάνει ο ίδιος την 

υλοποίηση έργων,  εφόσον αυτό έχει συμφωνηθεί, όπως π.χ. η σήμανση της διαδρομής στο 

οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, η έκδοση κοινών ενημερωτικών εντύπων, κ.ά. Τέλος, ο 

Φορέας Λειτουργίας είναι δυνατόν να παρέχει υπηρεσίες προς τα μέλη της Διαδρομής (π.χ. 

υπηρεσίες marketing) έναντι αμοιβής. 

                                                           
53

 Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ήδη αναθέσει την εκπόνηση μελέτης για την «Ψηφιακή Στρατηγική 
για τον Πολιτισμό, ως οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο 
του Πολιτισμού», με αντικείμενο τη δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την 
Πολιτιστική Διαδρομή και την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου για τις ψηφιακές εφαρμογές 
ανάδειξης της διαδρομής. Η μελέτη αυτή είναι σε εξέλιξη. Επίσης, έχει αναθέσει την εκπόνηση της 
μελέτης «Στρατηγικός σχεδιασμός marketing για την τουριστική ανάδειξη της Πολιτιστικής 
Διαδρομής Λαύριο – Αθήνα – Ελευσίνα» στην εταιρεία Marketing Greece, η οποία έχει ήδη 
ολοκληρωθεί. 
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Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία της Διαδρομής είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας 

του Φορέα Λειτουργίας. Ο στόχος αυτός μπορεί να εξασφαλιστεί με την εξασφάλιση 

εσόδων από τη λειτουργία της Διαδρομής. Τα έσοδα αυτά μπορούν να προέρχονται από 

συνδρομές των μελών της Διαδρομής, ως ανταποδοτικό τέλος για τις δράσεις προβολής και 

διαφήμισης (π.χ. προβολή στο portal, σε εκθέσεις, κλπ), από πωλήσεις χαρτών, 

αναμνηστικών ή άλλων αντικειμένων για τη Διαδρομή, από την παροχή υπηρεσιών σε μέλη 

(επιχειρήσεις, ενώσεις, κλπ), καθώς και από ιδιωτικές χορηγίες. 

 

 

2.6.3. Προτεινόμενοι Φορείς Διακυβέρνησης και Κατανομή Αρμοδιοτήτων 

 

Φορέας Διαχείρισης ΟΧΕ 

 

Σύμφωνα με τη ρητή απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, Φορέας Διαχείρισης της 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) «Τριλογία της Αττικής» ορίζεται ο αναπτυξιακός 

οργανισμός της Περιφέρειας «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», με αρμοδιότητα τη 

διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής της Στρατηγικής ΟΧΕ. Στο 

μετοχικό κεφάλαιο του οργανισμού συμμετέχουν η Περιφέρεια Αττικής (75%), το 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής (22,5%), καθώς και ο Δήμος 

Αθηνάιων (2,5%). 

 

Η ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. - Αναπτυξιακός 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» έχει συσταθεί και λειτουργεί βάσει των διατάξεων 

του Ν.4674/2020 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του 

δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», και λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, 

συμπράττει από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής εντός της 

Περιφέρειας Αττικής και έχει ως ειδικότερο αντικείμενο την επιστημονική και τεχνική 

υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την προώθηση της 

επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των δήμων της 

Περιφέρειας, μέσω της αξιοποίησης αναπτυξιακών και επενδυτικών εργαλείων, την 

εφαρμογή πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος και ψηφιακής 

σύγκλισης, καθώς και την εφαρμογή πολιτικών με αναπτυξιακό πρόσημο σε δημοτικό, 

διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, το αντικείμενο του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» περιλαμβάνει ειδικότερα:  

 

 την παροχή επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης προς την 

Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους της Αττικής, προς τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού 

όλης της χώρας και τους φορείς τους και προς τις Ενώσεις Δήμων και Περιφερειών, 

 τη συμβολή και υποστήριξη των παραπάνω στο σχεδιασμό, την ωρίμανση και την 

υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και παρεμβάσεων,  

 την προσέλκυση και «επιτάχυνση» επενδύσεων με σημαντικό αναπτυξιακό, 

κοινωνικο-οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα,  

 την ενίσχυση και ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Αττικής σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
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 τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης και τη σύζευξή τους με τη 

σύγχρονη γνώση και καινοτομία, με στόχο τη δημιουργία και διάχυση των οφελών 

στην οικονομία και την κοινωνία, 

 την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της καθημερινότητας και 

ποιότητας ζωής για τους πολίτες.  

 

Σε εναρμόνιση με το υπό διαμόρφωση θεσμικό πλαίσιο για τη διακυβέρνηση των 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, ο 

αναπτυξαικός οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής θα οριστεί Ενδιάμεσος Φορέας 

Διαχείρισης (ΕΦΔ) της ΟΧΕ, με πλήρη εκχώρηση των αρμοδιοτήτων εφαρμογής της ΟΧΕ. 

Για τον σκοπό αυτό, η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» έχει ήδη με απόφαση του 

Διοικητικού της Συμβουλίου συστήσει δωδεκαμελή Ομάδα Διαχείρισης Έργου. Ειδικότερα, 

και αφού ολοκληρωθεί η διαβούλευση για την Στρατηγική της ΟΧΕ, η «Νέα Μητροπολιτική 

Αττική Α.Ε.» θα έχει την ευθύνη για: 

 

 την έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή της ΟΧΕ 

 την αξιολόγηση και έγκριση της ΟΧΕ 

 την έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή των έργων που περιλαμβάνονται στην 

ΟΧΕ 

 την αξιολόγηση και ένταξη των έργων της ΟΧΕ 

 την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων της ΟΧΕ 

 την επικοινωνία και συνεργασία με τους τελικούς δικαιούχων των πράξεων της ΟΧΕ  

 τη διενέργεια ελέγχων καθώς και κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της έως την ολοκλήρωσή τους και το διοικητικό  / διαχειριστικό 

κλείσιμο.  

 

Σημειώνεται ότι για την οικονομική διαχείριση της ΟΧΕ πρέπει να ισχύσουν τα ακόλουθα: 

 

 Η ένταξη στο ΠΔΕ των έργων που επιλέγονται για συγχρηματοδότηση θα 

πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον σύστημα διαχείρισης του ΕΣΠΑ, με 

κοινοποίηση στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων της απόφασης ένταξης. Η 

εγγραφή πραγματοποιείται στη ΣΑΕΠ της Περιφέρειας. 

 Στην περίπτωση που η  ΟΧΕ περιλάβει πόρους από τομεακά προγράμματα του 

ΕΣΠΑ, πρέπει να εκδοθεί απόφαση εκχώρησης του αντίστοιχου ποσού στην «Νέα 

Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», από τον αρμόδιο κατά περίπτωση υπουργό. 

 Λειτουργικά έξοδα (τεχνικός σύμβουλος, νομική υποστήριξη, παροχή υπηρεσιών 

εκτός μισθοδοσίας) καλύπτονται από τη Τεχνική Βοήθεια του ΕΠ. 

 

Η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» έχει ήδη ξεκινήσει τη σχετική προετοιμασία, 

συνεργαζόμενη και με εξωτερικούς συμβούλους, για την υποβολή της πρότασης 

στρατηγικής και ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τις τέσσερις Χωρικές Στρατηγικές 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), που έχουν συμπεριληφθεί στο κείμενο του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2021–2027, μεταξύ των οποίων 

και η ΟΧΕ για την Τριλογία της Αττικής. 
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Στο πλαίσιο αυτό, η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» προχώρησε στη σύσταση Δομής 

Οργάνωσης και Διαχείρισης (Ομάδας Έργου), για την πραγματοποίηση όλων των 

απαιτούμενων προπαρασκευαστικών, διαδικαστικών και υποστηρικτικών ενεργειών για την 

υποβολή των προτάσεων χρηματοδότησης για τις τέσσερις χωρικές στρατηγικές, καθώς και 

για την προετοιμασία, την ανάπτυξη και τεκμηρίωση της δομής ΕΦΔ εντός του 

οργανογράμματός της. Η Ομάδα Έργου συστήνεται σε οριζόντιο επίπεδο στην Εταιρεία, 

εισηγείται / εγκρίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, στον οποίο 

αναφέρεται η Ομάδα Έργου και από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η Ομάδα 

Έργου θα συγκροτήσει Γραφείο Διαχείρισης Έργου (Project Management Office –PMO), το 

οποίο θα αναλάβει: 

 

 την παρακολούθηση του όλου έργου υλοποίησης των ΟΧΕ,  

 την τήρηση των απαιτούμενων στοιχείων προόδου, 

  τη διαχείριση και πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών και πράξεων από 

πλευράς Εταιρείας και συνεργατών της,  

 την υποστήριξη αναγκαίων επαφών και συνεργασιών,  

 τη διαχείριση τυχόν ζητημάτων που θα ανακύπτουν και  

 τη συμμόρφωση του όλου έργου και του περιεχομένου του με τις προβλέψεις του 

θεσμικού πλαισίου. 

 

Ενόψει των αναμενόμενων ειδικών προσκλήσεων της ΕΥΔΕΠ, η «Νέα Μητροπολιτική Αττική 

Α.Ε.» προέβη στην ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ειδικών συμβούλων, με 

αντικείμενο την κατάρτιση της Στρατηγικής των προτάσεων ΟΧΕ, τη σύνταξη των Σχεδίων 

Δράσης και την κατάρτιση των σχημάτων διακυβέρνησης των ΟΧΕ, την οργάνωση και 

υλοποίηση των διαδικασιών διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και την 

οργάνωση της διαδικασίας για τον ορισμό του Αναπτυξιακού Οργανισμού ως Ενδιάμεσου 

Φορέα Διαχείρισης των ΟΧΕ. Παράλληλα, μέσω ανάθεσης από το «Διάζωμα», παρέχονται 

στη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» υπηρεσίες συμβούλου με αντικείμενο: 

   

 την χαρτογράφηση διασύνδεσης της ΟΧΕ «Πολιτιστικής Διαδρομής Τριλογία της 

Αττικής» με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027 και τη 

συσχέτιση των αναπτυξιακών στόχων και προτεραιοτήτων της ΟΧΕ με τους στόχους 

πολιτικής, τους άξονες και τους ειδικούς στόχους του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027, 

 την καταγραφή, κωδικοποίηση, προτεραιοποίηση και βελτιστοποίηση με βάση τα 

στάδια οικοδόμησης της ΟΧΕ και το βαθμό ωριμότητας, των προτεινόμενων 

δράσεων της Πολιτιστικής Διαδρομής, προκειμένου να ενταχθούν στο ΠΕΠ Αττικής 

2021-2027, που περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των επιμέρους χαρακτηριστικών 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την μεθοδολογία υλοποίησης, 

 τη διατύπωση πρότασης του φορέα διακυβέρνησης της ΟΧΕ της Πολιτιστικής 

Διαδρομής και η υπόδειξη εμπλεκόμενων φορέων και δυνητικών  δικαιούχων, 

 τον προσδιορισμό του πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης της Στρατηγικής 

και του Σχεδίου Δράσης της ΟΧΕ της Πολιτιστικής Διαδρομής, 

 τον προσδιορισμό των αναγκαίων δράσεων δημοσιότητας και προβολής της ΟΧΕ, 

καθώς και των αναγκαίων δράσεων τεχνικής βοήθειας για την ωρίμανση των 
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παρεμβάσεων και τη διαχείριση της παρακολούθησης υλοποίησης και αξιολόγησης 

της ΟΧΕ. 

  

Επισημαίνεται τέλος, ότι η επιλογή του αναπτυξιακός οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής 

«Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» ακολουθεί την πρακτική που έχει υιοθετηθεί από το 

σωματείο «Διάζωμα» και στην περίπτωση υλοποίησης των αντίστοιχων ΟΧΕ Πολιτιστικών 

Διαδρομών, όπως στην περίπτωση της ΟΧΕ «Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίων θεάτρων της 

Ηπείρου», όπου η Περιφέρεια Ηπείρου πρωτοστάτησε με τη  συγκρότηση Φορέα 

Διαχείρισης και την ανάθεση του καίριου αυτού ρόλου για τη διαχείριση της διαδρομής 

στην Αναπτυξιακή Εταιρεία «Ήπειρος Α.Ε.».  

 

Φορέας Λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής 

 

Σκοπιμότητα Δημιουργίας Φορέα Διαχείρισης και Μάρκετινγκ Προορισμού  

 

Οργανικό κομμάτι της στρατηγικής για την υλοποίηση και λειτουργίας της «Πολιτιστικής 

Διαδρομής της Τριλογίας της Αττικής» αποτελεί η δημιουργία ενός αυτοτελούς τουριστικού 

προϊόντος σε διασύνδεση τόσο με τις τοπικές επιχειρήσεις (τουριστικές, παροχής 

υπηρεσιών, αγροδιατροφικές και μεταποιητικές) όσο και με το συνολικό τουριστικό προϊόν 

της περιοχής (υποδομές, τουριστικοί πόροι κλπ.).  

 

Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση και υλοποίηση του Master Plan της Πολιτιστικής Διαδρομής 

της Τριλογίας της Αττικής θα κληθεί να εξελιχθεί μέσα από ένα σύνθετο πλέγμα δράσεων 

σε αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες, το επιχειρηματικό δυναμικό, τους πάσης φύσης 

φορείς – δημόσιους και ιδιωτικούς – και την τοπική κοινωνία του νησιού. Ο επιτυχής 

σχεδιασμός και στη συνέχεια η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης δράσεων για την 

καθιέρωση της «Πολιτιστικής Διαδρομής» προϋποθέτει συνεπώς την ενεργό συμμετοχή 

πολλών συντελεστών, που θα κληθούν να συνεργαστούν, να συνδιαμορφώσουν και θα 

υιοθετήσουν το όλο εγχείρημα.  

 

Βασικοί συντελεστές αυτού του εγχειρήματος είναι οι τοπικοί δημόσιοι παράγοντες – οι 

Δήμοι Ελευσίνας, Λαυρεωτικής, αλλά και της Αθήνας, οι δημοτικές επιχειρήσεις – το τοπικό 

επιχειρηματικό δυναμικό και οι συλλογικοί φορείς εκπροσώπησής τους, καθώς και η τοπική 

κοινωνία, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από συλλογικότητες, σωματεία, πρωτοβουλίες 

κατοίκων κ.α.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις αυτές για την υλοποίηση της Πολιτιστικής Διαδρομής, 

αλλά και προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση και η συνεχής 

ανάπτυξή της, απαιτείται η εξ αρχής καθιέρωση και λειτουργία ενός κατάλληλου 

μηχανισμού οργάνωσης, διοίκησης και εποπτείας (Φορέας Λειτουργίας της Διαδρομής) 

με τη μορφή «Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού» στα πρότυπα των 

Destination Management / Marketing Organizations – DMMO όπως συναντώνται στους 

περισσότερους τουριστικούς προορισμούς ανά τον κόσμο, σε συνδυασμό με τη σύσταση 

και λειτουργία δύο «Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας» (Cluster) που αναλύονται στη 

συνέχεια. 
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Οι σύγχρονες τάσεις στη λειτουργία αυτών των DMMO στους περισσότερους τουριστικούς 

προορισμούς ανά τον κόσμο αντανακλούν τον επιταχυνόμενο μετασχηματισμό τους από 

τους παραδοσιακούς οργανισμούς «μάρκετινγκ προορισμού» σε οργανισμούς 

«διαχείρισης προορισμού», καθώς και ειδικότερα την μετατόπιση του στόχου λειτουργίας 

τους από την προσέλκυση επισκεπτών και την αύξηση της τουριστικής κίνησης, στην 

βιώσιμη ανάπτυξη του προορισμού και τη διατήρηση της ελκυστικότητας τους, τόσο για 

τους επισκέπτες όσο και τους κατοίκους τους, κυρίως μέσω της αντιμετώπισης των 

σημαντικότερων προκλήσεων που προκαλούν οι ολοένα αυξανόμενες πιέσεις στο φυσικό, 

οικιστικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

 

Οι DMMO αποτελούν τη συλλογική δομή διαχείρισης, προώθησης και αντικειμενικής 

πληροφόρησης για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος ενός τουριστικού προορισμού. Η 

διεθνής πρακτική αλλά και η θεσμική περιγραφή του πλαισίου λειτουργίας των DMΜO 

όπως την αναλύει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) στον εξειδικευμένο 

οδηγό “UNWTO Guidelines for Institutional Strengthening of Destination Management 

Organizations (DMOs) – Preparing DMOs for new challenges” (201954) παραπέμπει σε έναν 

πολύ-συμμετοχικό οργανισμό ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο του προορισμού και 

επιδεικνύει ικανότητες σε τρείς βασικούς άξονες: Στρατηγική Ηγεσία – Αποτελεσματική 

λειτουργία – Αποδοτική  Διακυβέρνηση. Καθοριστικό σημείο θεωρείται η οργανωτική δομή 

του, που  περικλείει διαφορετικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους καλύπτοντας όλο το 

οικοσύστημα του προορισμού (stakeholders) και συνάμα διευκολύνει συνέργειες στην 

κατεύθυνση του συλλογικού οράματος και της βιώσιμης στρατηγικής ανάπτυξης για τον 

τόπο. 

 

Κεντρική επιδίωξη λειτουργίας των Οργανισμών πρέπει συνεπώς να αποτελεί η δημιουργία 

του κατάλληλου πλαισίου συνεργασίας, σε γεωγραφικό ή/και θεματικό επίπεδο, μεταξύ 

του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ώστε να επιτυγχάνεται η στρατηγική συνέχεια στην 

προώθηση των τουριστικών προϊόντων και η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Η προσέγγιση αυτή απαιτεί σύνθεση απόψεων, κοινές συνιστάμενες και ενιαίο 

όραμα μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων που εκπροσωπούν όλους τους τομείς και τις 

δραστηριότητες του τόπου. Προϋποθέτει συνεπώς τη συνεργασία των DMO αφενός με την 

κεντρική κυβέρνηση, και αφετέρου με το τοπικό επιχειρηματικό δυναμικό, τους ιδιωτικούς 

συλλογικούς φορείς του τουρισμού και τους λοιπούς φορείς εκπροσώπησης της τοπικής 

κοινωνίας, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών και 

αλληλοσυνδεόμενων δράσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση σύνθετων 

αναπτυξιακών προκλήσεων στον τομέα του τουρισμού.  

 

Το πεδίο δράσης του προτεινόμενου φορέα λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής θα 

καλύπτει αφενός λειτουργικές διαδικασίες, όπως η συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης 

των πόρων, η συνδρομή στην ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς, 

καθώς και η προβολή & προώθησή (marketing) του προορισμού, και αφετέρου 

υποστηρικτικές διαδικασίες που αφορούν την υποστήριξη σύστασης και λειτουργίας του 

«Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας» (Cluster), την εκπαίδευση & κατάρτιση επιχειρηματιών και 

                                                           
54

 https://doi.org/10.18111/9789284420841 
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την έρευνα. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του DMMO για την ανάπτυξη και διαχείριση της 

Πολιτιστικής Διαδρομής της Τριλογίας της Αττικής, τα καθήκοντα και οι δραστηριότητες που 

θα κληθεί να αναλάβει περιγράφονται ειδικότερα ως εξής: 

 

 Ασκεί καθήκοντα σχεδιασμού της τουριστικής πολιτικής και διαχείρισης του 

τουριστικού προϊόντος της «Πολιτιστικής Διαδρομής της Τριλογίας της Αττικής» με 

τον συνεχή εμπλουτισμό του με νέες υπηρεσίες και την παράλληλη αναβάθμισή 

τους. 

 Εποπτεύει και μεριμνά ως «επισπεύδων» για την συντήρηση και εύρυθμη 

λειτουργία των κάθε είδους υποδομών και υπηρεσιών, σε συνεργασία με την κάθε 

υπηρεσία/φορέα που έχει την ευθύνη συντήρησης των υποδομών και μνημείων. 

 Συντονίζει τη συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα και την τοπική κοινωνία 

και μεριμνά για την τήρηση του ποιοτικού επιπέδου των προσφερόμενων 

υπηρεσιών μέσα από την υποστήριξη της σύστασης και λειτουργίας των «Τοπικών 

Συμφώνων Ποιότητας» (Cluster) στην Ελευσίνα και στο Λαύριο. 

 Φροντίζει τη διαρκή προβολή και προώθηση της «Πολιτιστικής Διαδρομής της 

Τριλογίας της Αττικής», και όλου του δικτύου αξιοθέατων και κάθε είδους 

επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε αυτήν, στην εθνική και διεθνή τουριστική 

αγορά (marketing).  

 

Θεσμικό Πλαίσιο Σύστασης Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού 

(DMΜO) 

 

Με τον νόμο 4875/202155 του Υπουργείου Τουρισμού, κατοχυρώθηκε και στη χώρα μας το 

θεσμικό πλαίσιο για την απονομή αρμοδιότητας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΑ) ως προς τη διαχείριση και την προώθηση τουριστικών προορισμών, η οποία ασκείται 

μέσω των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης56, των Αναπτυξιακών 

Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ και των ήδη υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του νόμου 

αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δύνανται να λειτουργούν και ως 

Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMΜO).  

 

Με την καθιέρωση του θεσμού αυτού στην Ελληνική πραγματικότητα, δημιουργούνται 

ειδικότερα οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού 

τουρισμού, καθώς παρέχεται το θεσμικό πλαίσιο διακυβέρνησης τους από τον Φορέα 

Διαχείρισης του τουριστικού προορισμού. Επισημαίνεται, ότι στη διαμόρφωση του νόμου 

συμμετείχε ενεργά η νέα δομή του Διαζώματος, η «Θερμοκοιτίδα D-HUB», λαμβάνοντας 

μέρος σε αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Τουρισμού. 

 

Για την εκπλήρωση του έργου τους οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού 

(DMΜO) δύναται να συμπράττουν, μέσω σύναψης συμφώνων ποιότητας και μνημονίων 

συνεργασίας, με επαγγελματικές ενώσεις προσώπων, επιχειρήσεις και φορείς του 
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 «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και 
Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της 
τουριστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 250/Α/23.12.2021). 
56

 Όπως προβλέπονται από το άρθρο 2 του Νόμου 4674/2020 (Α’ 53). 

http://www.fedhatta.gr/wp-content/uploads/2021/12/N4875_2021YpTour_241221.pdf
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ιδιωτικού τομέα, καθώς και με συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster), με 

στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. Οι DMΜO 

μπορούν επίσης να συνεργάζονται με εξειδικευμένους τουριστικούς οργανισμούς, 

τουριστικούς πράκτορες (tour operators) και αεροπορικές εταιρίες για την υλοποίηση 

προγραμμάτων συνδιαφήμισης. 

 

Επισημαίνεται τέλος, ότι στον πυρήνα του νόμου 4875/2021 βρίσκεται επίσης ο σχεδιασμός 

και η ανάπτυξη Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, οι 

οποίοι προσδιορίζονται μεταξύ άλλων βάσει των φυσικών χαρακτηριστικών τους και τη 

δυνατότητα ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού, ως  περιοχές που συμβάλλουν στην 

ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της χώρας και χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης. Η 

απόφαση χαρακτηρισμού μιας περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης εκδίδεται από τον Υπουργό Τουρισμού μετά από εισήγηση της 

Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου του57. Στο πλαίσιο αυτό, βασικό 

αντικείμενο του νόμου αποτελεί ειδικότερα η εισαγωγή δύο αλληλένδετων οργανωτικών 

δομών: 

 

 της Διϋπουργικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών 

Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και 

 του Τοπικού/Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης ως 

μηχανισμού παρακολούθησης και βελτίωσης των μετρήσιμων παραμέτρων και 

κριτηρίων βιωσιμότητας και αειφορίας ενός τουριστικού προορισμού. 

 

Με τις διατάξεις του Νόμου, οι σκοποί ενός Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης 

Προορισμού είναι:  

 

 η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του οικείου οργανισμού 

τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για θέματα προβολής και προώθησης ενός 

προορισμού στην τουριστική αγορά,  

 η προώθηση και η αντικειμενική πληροφόρηση του οικείου ΟΤΑ για το σύνολο του 

τουριστικού προϊόντος για τον εκάστοτε προορισμό, όπως αξιοθέατα, 

προσβασιμότητα-μεταφορές, εγκαταστάσεις-διαμονή, τουριστικές υπηρεσίες, 

δραστηριότητες, βοηθητικές υπηρεσίες,  

 η δημιουργία, υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής και τουριστικής 

πολιτικής του προορισμού,  

 η μελέτη και παρακολούθηση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των 

υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,  

 η εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιμής τουριστικής ανάπτυξης 

και διαχείρισης του προορισμού,  

                                                           
57

 Ειδικά για την μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως 

Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης απαιτείται, εκτός της εισήγησης 
της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, και η σύμφωνη γνώμη του 
Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), η οποία 
διατυπώνεται έπειτα από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Μητροπολιτικού Σχεδιασμού 
Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
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 η σύναψη συμβάσεων με φορείς του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την τουριστική 

προβολή του προορισμού,  

 η εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία προτύπων για την ανάδειξη της ταυτότητας 

του προορισμού,  

 ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ και τουριστικής 

προβολής του προορισμού,  

 η δημιουργία και η διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας, καθώς και η τεχνική 

βοήθεια και υποστήριξη σε συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster) 

σχετική με την παραγωγή και προβολή τοπικών τουριστικών προϊόντων και 

υπηρεσιών,  

 η ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε σημαντικά θέματα του τουρισμού, όπως η 

ανάλυση της αγοράς, η προσέγγιση νέων αγορών συμπεριλαμβανομένης και της 

αγοράς του προσβάσιμου τουρισμού, η ωρίμανση έργων υποδομής και η 

υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου 

ανάπτυξης και  

 η ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων του προορισμού.  

 

 

Δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMO) στην 

Περιφέρεια Αττικής  

 

Η Περιφέρεια Αττικής, αξιοποιώντας τις σχετικές διατάξεις που προβλέπει ο νόμος 

4875/2021, έχει δρομολογήσει τις ενέργειες για την σύσταση και λειτουργία του 

Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMΜO) της Περιφέρειας Αττικής. Η 

αναγκαιότητα και σκοπιμότητα για τη δημιουργία DMΜO προκύπτει από την ίδια τη 

βαρύτητα που έχει ο τομέας του τουρισμού για την οικονομία της Περιφέρειας Αττικής, 

καθώς και από τα πολλαπλά συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και των σημαντικών 

δυνατοτήτων για περαιτέρω ανάπτυξη και ανάδειξή της Αττικής ως προορισμού, με υψηλή 

επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  

 

Η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί επί έτη δράσεις και ενέργειες τουριστικής προβολής και 

προώθησης, μέσω της Διεύθυνσης Τουρισμού που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση 

Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής. Ο DMΜO προβλέπεται να λειτουργήσει 

συμπληρωματικά, υποστηρίζοντας τη χάραξη στρατηγικής τουρισμού στη βάση αξιόπιστων 

δεδομένων, προωθώντας την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των τουριστικών 

προϊόντων, προωθώντας την ενσωμάτωση των αρχών της βιωσιμότητας, της αειφορίας και 

της προστασίας του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα του τουρισμού, υποστηρίζοντας την 

τουριστική επιχειρηματικότητα και καινοτομία, και αναδεικνύοντας λύσεις για ζητήματα 

όπως ο υπερ-τουρισμός, η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και των 

εμποδιζόμενων ατόμων, η ανάπτυξη υποδομών με τουριστική αξία κ.α.  

 

 

 



167 
 

H σύσταση και λειτουργία DMΜO στην Περιφέρεια Αττικής προβλέπεται να αναπτυχθεί ως 

διακριτή δομή εντός του οργανογράμματος της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού «Νέα 

Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» που 

δύναται να λειτουργήσει ως Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMΜO) 

σύμφωνα με τον Ν. 4875/2021, μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Αττικής.  

 

Ειδικότερα και αναφορικά με τη σύσταση και λειτουργία DMΜO, στην τελευταία 

τροποποίηση του καταστατικού της «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» (17-02-2022), 

προβλέπεται η εξειδικευμένη επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη προς τους ΟΤΑ 

ή άλλους φορείς για ζητήματα που άπτονται της τουριστικής ανάπτυξης, μέσω 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανάπτυξης, διαχείρισης και ανάδειξης του προορισμού και 

σχεδιασμού και υλοποίηση στρατηγικών τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και η δυνατότητα 

του Αναπτυξιακού οργανισμού να λειτουργεί ως Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης 

Προορισμού, με την έννοια του Ν. 4875/21 (Α΄ 250), ασκώντας όλες τις αρμοδιότητες που 

προβλέπονται από το Νόμο αυτόν, αλλά και εν γένει την τουριστική νομοθεσία.  

 

Για το σκοπό δημιουργίας του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού στην 

Περιφέρεια Αττικής, η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.»  έχει προχωρήσει στην εκπόνηση 

Μελέτης / Οδικού Χάρτη για τη δημιουργία Δομής για τη Διαχείριση του Προορισμού της 

Περιφέρειας Αττικής, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 9 Νοεμβρίου 2022, 

προκειμένου να οριστικοποιηθεί και να αποτελέσει τη βάση για τη συνεργασία και 

συμπόρευση με τους φορείς του τουρισμού της Αττικής. Στον οδικό χάρτη προσδιορίζονται 

αναλυτικά το περίγραμμα εργασιών του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης 

Προορισμού, καθώς και το σχήμα διακυβέρνσής του, ενώ γίνεται ειδική αναφορά στην ΟΧΕ 

της Τριλογίας της Αττικής και στην επιλογή σύνδεσης της Αθήνας με την Ελευσίνα και το 

Λαύριο ως τις τρεις βασικές συνιστώσες της ζωής στην πόλη-κράτος των Αθηνών της 

κλασικής αρχαιότητας. 

 

H Περιφέρεια Αττικής και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», 

ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του DMMO, υποχρεούται να καταρτίσει και να 

καταθέσει Στρατηγικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Προορισμού εντός εξαμήνου 

από τη σύσταση και έναρξη λειτουργίας του. Η Περιφέρεια και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός 

θα έχουν ειδικότερα την ευθύνη για τη γενικότερη διακυβέρνηση του Στρατηγικού Σχεδίου 

και της υλοποίησης του. Ως φορέας εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης Προορισμού, ο DMMO θα αναλάβει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να:  

 

 συντονίσει τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, των φορέων της αγοράς και 

της ιδιωτικής τουριστικής οικονομίας, της Κοινωνίας των Πολιτών, της ακαδημαϊκής 

και ερευνητικής κοινότητας κ.α.,  

 συγκεντρώσει, επεξεργαστεί, αναλύσει και διαχύσει δεδομένα και γνώση 

αναφορικά με τον τομέα του τουρισμού στην Αττική κα το υφιστάμενο επίπεδο 

ανάπτυξής του, τους προσδιοριστικούς παράγοντες της επισκεψιμότητας και των 

τουριστικών ροών, τις μεταβλητές του τουριστικού προϊόντος, τις τάσεις και 

εξελίξεις που επηρεάζουν τη διαχείριση του προορισμού κ.ο.κ.,  



168 
 

 προωθήσει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την αξιοποίηση 

ευκαιριών, όπως η ενσωμάτωση των αρχών της βιωσιμότητας και της αειφορίας 

στο σχεδιασμό και τη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος, η επιτάχυνση του 

ψηφιακού μετασχηματισμού, η ανάπτυξη και αναβάθμιση του τουριστικού 

προϊόντος μέσω στοχευμένων έργων και παρεμβάσεων, ο σχεδιασμός χωρικών 

στρατηγικών που εμπεριέχουν διαστάσεις πολιτιστικού – περιβαλλοντικού 

τουρισμού κ.α.,  

 ενισχύσει κάθε είδους συνεργασίες και δικτυώσεις μεταξύ των εμπλεκομένων 

φορέων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην άσκηση βιώσιμων και συμπεριληπτικών 

στρατηγικών τουριστικής ανάπτυξης, και να  

 κινητοποιήσει, ευαισθητοποιήσει και ενθαρρύνει σε συμμετοχή τις παραγωγικές 

δυνάμεις του τουρισμού σε περιφερειακό επίπεδο.  

 

Προκειμένου να καταστούν εφικτά τα παραπάνω, ο DMMO θα πρέπει να αναπτυχθεί και να 

λειτουργήσει με βάση δομές, διαδικασίες και πρότυπα που εξασφαλίζουν από τη μία 

πλευρά επιχειρησιακή και διοικητική επάρκεια και ετοιμότητα, και από την άλλη πλευρά 

άρτια προετοιμασία και συμβολή στη χάραξη και υλοποίηση της ευρύτερης στρατηγικής 

τουριστικής ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο.  

 

Παράλληλα, προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά και παραγωγικά ως κόμβος 

διασύνδεσης, και να επιτελέσει το συμβουλευτικό και συμμετοχικό του ρόλο, ο Οργανισμός 

Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού θα πρέπει να διαμορφώσει ένα διάφανο και 

σταθερό πλαίσιο διακυβέρνησης, για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και σύμπραξης 

με όλες τις ομάδες εμπλεκομένων στον τουρισμό, όπως οι θεσμικοί φορείς και η 

Αυτοδιοίκηση, ο ιδιωτικός τομέας και οι παραγωγικοί φορείς, οι κοινωνικοί εταίροι και η 

Κοινωνία των Πολιτών, τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα ινστιτούτα, οι 

λοιποί DMMO που ήδη λειτουργούν και δραστηριοποιούνται εντός της Αττικής (σε 

συγκεκριμένους Δήμους ή χωρικές ενότητες) κ.α.  

 

Για την περαιτέρω ενδυνάμωση της διακυβέρνησης, προτείνεται – εκτός από την πάγια 

επιδίωξη από πλευράς του DMMO των συνεργασιών, συμπράξεων και δικτυώσεων με 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του περιφερειακού οικοσυστήματος τουρισμού – η 

σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τουρισμού Αττικής 

(Attica Tourism Advisory Board), ενός συλλογικού οργάνου που θα λειτουργεί 

συμβουλευτικά, επιστημονικά και υποστηρικτικά προς τον Οργανισμό Διαχείρισης και 

Προώθησης Προορισμού – και κατ’ επέκταση προς τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Νέα 

Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» και την Περιφέρεια Αττικής. Στη Συμβουλευτική Επιτροπή 

Τουρισμού Αττικής (ΣΕΤΑ) μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων εκείνων των 

φορέων που διαμορφώνουν με τις αποφάσεις και επιλογές τους το είδος και την ποιότητα 

των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους επισκέπτες της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και 

ειδικών εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων στο πεδίο του τουρισμού. 

 

Επιπλέον, τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα (DMS) και ψηφιακά εργαλεία που 

συμπεριλαμβάνονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Οργανισμού Διαχείρισης και 

Προώθησης Προορισμού θα του δώσουν νέες δυνατότητες αναφορικά με τη συγκέντρωση, 
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επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, με την παραγωγή και διάχυση 

γνώσης, με τον εντοπισμό αναδυόμενων προκλήσεων στο πεδίο του τουρισμού στην 

Αττική, και τελικά με τη διαμόρφωση και προώθηση των βέλτιστων παρεμβάσεων για την 

αναβάθμιση και αποδοτική διαχείριση του συνολικού τουριστικού προϊόντος της Αττικής.  

 

Μεθοδολογική προσέγγιση του Διαζώματος για τους Φορείς Λειτουργίας των 

Πολιτιστικών Διαδρομών 

 

Στο πλαίσιο της προώθησης του θεσμού των Πολιτιστικών Διαδρομών στην Ελλάδα, με 

όχημα υλοποίησης τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, το σωματείο «Διάζωμα» έχει 

αναπτύξει μεθοδολογική προσέγγιση για τον τρόπο ανάπτυξης και λειτουργίας ενός 

μόνιμου μηχανισμού διοίκησης με τη μορφή Destination Management and Marketing 

Organization (DMMO) προσανατολισμένο να επιτελεί καθήκοντα φορέα λειτουργίας της 

κάθε Πολιτιστικής Διαδρομής. Με σκοπό εξάλλου την υποστήριξη του έργου για τη 

συγκρότηση των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Πολιτιστικού Τουρισμού που είναι σε 

εξέλιξη στη χώρα (Πολιτιστικές Διαδρομές και Πολιτιστικά Πάρκα), καθώς και για την 

προώθηση της ανάπτυξης δυο νέων θεσμών, των DMMO και των cluster 

επιχειρηματικότητας, το «Διάζωμα» έχει επίσης συγκροτήσει την θερμοκοιτίδα «D-HUB» 

ως μια ειδική δομή για την υποστήριξη της βιωσιμότητας και της λειτουργικότητας των 

παραπάνω προγραμμάτων. 

 

 
Εικόνα 76: Ψηφιακό παρατηρητήριο που δημιούργησαν το D-Hub και η Elegrad για την 

καλύτερη διακυβέρνηση της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου 

που δίνει την δυνατότητα στον DMO να παίρνει καθημερινά την Ολιστική πληροφορία για 

όλη τη Διαδρομή. 

 

 

Στη συνέχεια περιγράφεται το πλαίσιο των καθηκόντων και δραστηριοτήτων, καθώς και η 

δομή και οργάνωση του DMMO, όπως έχουν αποτυπωθεί στην μελέτη «Στρατηγική για την 

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση – Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της 

Ηπείρου» (Περιφέρεια Ηπείρου, Ιανουάριος 2017). 
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Δραστηριότητες του DMMO:  

 

1. Αναλαμβάνει την ευθύνη στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της 

Πολιτιστικής Διαδρομής και του τουριστικού προορισμού, στο πλαίσιο του οποίου:  

 

 διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο τουριστικών προϊόντων (tourism product 

portfolio management) και μεριμνά για τον συνεχή εμπλουτισμό και 

αναβάθμισή τους με νέα θεματικά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 

εμπειρίας,  

 διενεργεί έρευνα και ανάλυση της αγοράς (προσφορά, ζήτηση, ανταγωνιστές, 

δίκτυα διανομής και μεταφοράς, ευρύτερο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό 

περιβάλλον) για τη συνεχή τροφοδότηση του σχεδιασμού τουριστικής πολιτικής 

και δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Διαδρομής,  

 εποπτεύει σε διαρκή βάση όλη την αλυσίδα ποιότητας της Διαδρομής και 

φροντίζει από κοινού με τους αρμόδιους συντελεστές και στο πλαίσιο των 

διαδικασιών που έχουν συμφωνηθεί, για την βελτίωση και την διατήρηση των 

ποιοτικών προδιαγραφών.  

 

2. Λειτουργεί ως «επισπεύδων» την συντήρηση & εύρυθμη λειτουργία υποδομών των 

κάθε είδους υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη ανάπτυξης ενός 

ποιοτικού τουριστικού προορισμού και λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής. Σε 

αυτό το πλαίσιο:  

 

 μεριμνά και συντονίζει την συντήρηση των υποδομών και των σημάνσεων της 

Διαδρομής σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, της 

Περιφέρειας, του Υπουργείου Πολιτισμού, των φορέων διαχείρισης υποδομών 

μεταφορών, των φορέων που εποπτεύουν αξιοθέατα κλπ.,  

 κινητοποιεί και συντονίζει κρατικούς φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα που 

έχουν ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της Διαδρομής, π.χ. τα ωράρια 

λειτουργίας, οι λειτουργικές εγκαταστάσεις, ο εκσυγχρονισμός έκδοσης 

εισιτηρίων & λειτουργίας καταστημάτων σε αρχαιολογικούς χώρους και 

μουσεία.  

 

3. Συντονίζει τη συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα και την τοπική κοινωνία, 

και ειδικότερα:  

 

 συμμετέχει στην διοίκηση του φορέα διαχείρισης των Τοπικών Συμφώνων 

Ποιότητας (clusters) και στην λήψη των αποφάσεων για το σύστημα 

αξιολόγησης, κατάρτισης, αξιοποίησης κρατικών ενισχύσεων κλπ.  

 αναζητεί, εντάσσει και εμπλουτίζει τα δίκτυα επιχειρήσεων των Τοπικών 

Συμφώνων Ποιότητας (clusters),  

 διευρύνει την τοπική τουριστική αγορά αξιοποιώντας τα συγκριτικά στοιχεία 

της Αττικής,  



171 
 

 φροντίζει για την εξωστρέφεια και επικοινωνία της Πολιτιστικής Διαδρομής 

στην τοπική κοινωνία (π.χ. σχολεία, ιδρύματα), την ελληνική και την διεθνή 

κοινότητα,   

 συμμετέχει σε διαπεριφερειακά και διακρατικά δίκτυα στα οποία 

δραστηριοποιείται η Αττική (μέσω της Περιφέρειας ή των Δήμων) και 

συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα προώθησής τους.  

 

4. Αναλαμβάνει την εφαρμογή του (προς εκπόνηση) Marketing Plan για την προώθηση 

και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής ως “destination brand” στην εγχώρια και 

παγκόσμια τουριστική αγορά, και λειτουργεί ως κεντρικό γραφείο τύπου, 

επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων της Διαδρομής και του τουριστικού 

προορισμού της Αττικής γενικότερα:   

 

 προωθεί την Πολιτιστική Διαδρομή σε Tour Operators, τουριστικά γραφεία, 

εταιρίες κρουαζιέρας κ.α., κινητοποιεί τα γραφεία ΕΟΤ εξωτερικού και 

συνεργάζεται με την Marketing Greece, τον ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού 

για τον συντονισμό των ενεργειών προβολής & προώθησης του τουριστικού 

προορισμού της Αττικής,  

 αναπτύσσει και διαχειρίζεται την διαδικτυακή πύλη της Πολιτιστικής Διαδρομής 

και του τουριστικού προορισμού της Αττικής, καθώς και ενός ηλεκτρονικού 

συστήματος ολοκληρωμένης τουριστικής προβολής (eDMO) που περιλαμβάνει 

την αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών και κοινωνικών μέσων δικτύωσης, και 

λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες marketing,   

 προωθεί σε συνεργασία με τους λοιπούς συντελεστές της Διαδρομής, την 

ανάπτυξη και εγκατάσταση των κάθε είδους Ψηφιακών Εφαρμογών σε όλους 

τους πρόσφορους χώρους που σχετίζονται με την Διαδρομή,  

 κινητοποιεί διεθνείς συντελεστές στα κοινωνικά δίκτυα, προσκαλεί 

προσωπικότητες ως εκπαιδευτές και προωθητές της Διαδρομής, επιλέγει 

εμπειρογνώμονες για τον σχεδιασμό δρώμενων με απήχηση σε διεθνές κοινό,  

 συνεργάζεται με τα πολιτιστικά ιδρύματα και τους συλλογικούς φορείς της 

Περιφέρειας, καθώς και με αντίστοιχους φορείς διαχείρισης πολιτιστικών / 

τουριστικών διαδρομών του εξωτερικού,  

 υλοποιεί ενέργειες προβολής και προώθησης της Πολιτιστικής Διαδρομής ως 

“destination brand” στην εγχώρια και παγκόσμια τουριστική αγορά σε 

εφαρμογή του Marketing Plan (π.χ. διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα και 

ψηφιακά μέσα, παραγωγή εντύπων, χρήση ψηφιακών εφαρμογών και μέσων 

προβολής, συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και λοιπές εκδηλώσεις).  

 

Δομή διοίκησης του DMMO:  

 

Ο DMΜO διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετέχουν ως μέλη οι 

εκπρόσωποι όλων των μετόχων-εταίρων του, ενώ επιχειρησιακά η διοίκηση ασκείται από 

εξειδικευμένο Διευθύνων Σύμβουλο/Γενικό Διευθυντή.   
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Για να καταστεί δυνατή η επιτυχής δραστηριοποίηση στα ανωτέρω, υπάρχουν οι εξής 

προϋποθέσεις για τον Φορέα Λειτουργίας:  

 η ύπαρξη και λειτουργία εποπτικού οργάνου, με ισόρροπη εκπροσώπηση των 

ενδιαφερομένων μερών (stakeholders): την πολιτεία, τις επιχειρήσεις και την 

τοπική κοινωνία,   

 η εξασφάλιση συνεχούς ροής και επάρκειας πόρων για την χρηματοδότηση της 

λειτουργίας του φορέα και των δραστηριοτήτων που θα αναλάβει,  

 η κατάλληλη στελέχωση με διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό, ώστε να 

επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία του και η ανάπτυξη των προβλεπόμενων 

δραστηριοτήτων του,   

 η επιλογή ενός ευέλικτου συστήματος λήψης αποφάσεων του φορέα για την 

καθημερινή διαχείριση και την επέκταση των δραστηριοτήτων του.  

 

 

Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας (Cluster επιχειρηματικότητας) 

 

Σκοπιμότητα Σύστασης των Τοπικών Συμφώνων στην Ελευσίνα και το Λαύριο 

 

Στο Α’ μέρος του παρόντος Master Plan αναδείχθηκε η ανάγκη για τη διαφοροποίηση του 

προτύπου τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και τον εμπλουτισμό του 

τουριστικού της προϊόντος στην κατεύθυνση του τριπτύχου «ποιότητα – αυθεντικότητα – 

πολιτισμός», στόχος που επιδιώκεται με την υλοποίηση της «Πολιτιστικής Διαδρομής της 

Τριλογίας της Αττικής». 

 

Για την υλοποίηση αυτού του στρατηγικού προσανατολισμού προς ένα νέο πρότυπο 

τουριστικής ανάπτυξης με επίκεντρο τον πολιτισμό, απαιτείται πέραν της υιοθέτησης ενός 

κατάλληλου συστήματος διακυβέρνησης, όπως προτείνεται στις προηγούμενες ενότητες με 

τη μορφή σύστασης ενός φορέα διαχείρισης και marketing προορισμού (DMMO) και η 

συλλογική κινητοποίηση του επιχειρηματικού δυναμικού, καθώς και η σύμπραξη φορέων 

και επιχειρήσεων με τη μορφή Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας, τα οποία μέσα από την 

συνεργασία και την αμοιβαία δέσμευση των μελών τους θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση 

μιας «ταυτότητας ποιότητας» για το τουριστικό προϊόν της Πολιτιστικής Διαδρομής. 

 

Η προσέγγιση της ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και προσφορά υπηρεσιών, 

ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, διαμορφώνει ένα νέο πεδίο δραστηριοποίησης στο 

πλαίσιο της τοπικής επιχειρηματικότητας. Η σύμπραξη επιχειρήσεων και φορέων στο 

πλαίσιο των Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας διέπεται από την υιοθέτηση και τήρηση 

κανόνων και προδιαγραφών, καθώς και την προώθηση και ενίσχυση συνεργειών που 

βελτιώνουν την ποιότητα και προσδίδουν ταυτότητα στις παρεχόμενες τουριστικές 

υπηρεσίες στην περιοχή. Με τη μορφή αυτή, η λειτουργία των Τοπικών Συμφώνων 

Ποιότητας αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την αναβάθμιση τόσο των υπηρεσιών, όσο και 

των προϊόντων του τουριστικού προορισμού. 

 

Στην περίπτωση της «Πολιτιστικής Διαδρομής της Τριλογίας της Αττικής» προτείνεται ως 

προσφορότερη μορφή συνεργασίας η δημιουργία δυο Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας με 
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τη μορφή cluster επιχειρηματικότητας, στους Δήμους της Ελευσίνας και της Λαυρεωτικής, 

με πρωτοβουλία του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής, την «Νέα 

Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.». Τα δύο cluster θα στηρίζονται στη σύναψη από τις 

συμμετέχοντες επιχειρήσεις ενός «Μνημονίου Συνεργασίας», σχέδιο του οποίου ακολουθεί 

στη συνέχεια.  

 

Διάγραμμα 3 

 
 

 

 

Βασικά Χαρακτηριστικά και Αρχές Λειτουργίας των Τοπικών Συμφώνων 

 

Βασική επιδίωξη λειτουργίας του Συμφώνου αποτελεί η ανάπτυξη επιχειρηματικών 

συνεργασιών οριζόντιας και κάθετης διασύνδεσης και δημιουργία συνεργιών και 

οικονομιών κλίμακας μεταξύ των επιχειρήσεων, με στόχο: 

 

 τη δημιουργία προϋποθέσεων σε τοπικό επίπεδο για την παροχή προϊόντων και 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, μέσα από τη διαμόρφωση και τήρηση ενός 

προτύπου λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθώς και την γνώση και τήρηση της 

νομοθεσίας που διέπει τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, 

 τον σχεδιασμό και την προώθηση ενός ειδικού σήματος ποιότητας για τις 

παρεχόμενες από τα μέλη υπηρεσίες και προϊόντα, 

 την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών και την επίτευξη συνεργειών 

που αποσκοπούν στη βιώσιμη ανάπτυξη του προορισμού, 

 την προώθηση του εκσυγχρονισμού, της καινοτομίας και «καλών πρακτικών» 

επιχειρηματικής λειτουργίας, και τέλος 

 την συλλογική συμβολή στη διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

καθώς και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων με τρόπο που να 

διασφαλίζει την αειφόρο ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών της Πολιτιστικής 

Διαδρομής. 
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Στρατηγικό σκοπό δημιουργίας των Συμφώνων ως δομικών στοιχείων της Πολιτιστικής 

Διαδρομής αποτελεί αφενός η συνολική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και η 

διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης του προορισμού, καθιστώντας το σημείο αναφοράς 

για την αναγνώριση από τους επισκέπτες της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

προϊόντων, και αφετέρου η υποστήριξη και ανάπτυξη της Πολιτιστικής Διαδρομής 

λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των παραγωγικών τομέων της οικονομίας της 

και ως όχημα ανάπτυξης του πολιτιστικού και ευρύτερου τουρισμού στην Αττική. 

 

Η πρόταση για τη σύσταση και τον τρόπο λειτουργίας των Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας 

ακολουθεί την προσέγγιση που έχει αναπτύξει το «Διάζωμα» για το σύστημα 

διακυβέρνησης των Πολιτιστικών Διαδρομών, όπως αυτό αποτυπώνεται στην μελέτη 

«Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση – Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία 

Θέατρα της Ηπείρου» (Περιφέρεια Ηπείρου, Ιανουάριος 2017), και αντλεί κατευθύνσεις και 

στοιχεία από μελέτες και μεθοδολογικά εργαλεία που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο 

μεταγενέστερων έργων και παρεμβάσεων του «Διαζώματος», όπως η «Χάρτα του Δικτύου 

Επιχειρήσεων (cluster) της Πόλης» στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΟΛΙΣ. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμμετοχή φορέων και οργανισμών που 

αποτελούν ενεργά μέρη στην κοινωνική, πολιτισμική, περιβαλλοντική και οικονομική 

καθημερινότητα των εμπλεκόμενων Δήμων και της Περιφέρειας, και να προωθηθούν οι 

κατάλληλες διαδικασίες διαβούλευσης, συνεννόησης ή και συναίνεσης προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν στρατηγικά από κοινού οι σύνθετες προκλήσεις του τουρισμού και οι 

στόχοι ανάπτυξης της Πολιτιστικής Διαδρομής. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάληψη ηγετικού 

ρόλου από τον DMMO θα αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό που θα παρακινήσει και θα 

εμπνεύσει τις τοπικές κοινωνίες και τον επιχειρηματικό κόσμο σε συστράτευση και κοινή 

αναπτυξιακή πορεία με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας. 

 

Επισημαίνεται, ότι ο νόμος 4875/2021 προβλέπει τη δυνατότητα των Οργανισμών 

Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMΜO) να συμπράττουν μέσω σύναψης 

συμφώνων ποιότητας και μνημονίων συνεργασίας, με επαγγελματικές ενώσεις προσώπων, 

επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με συνεργατικούς σχηματισμούς 

επιχειρήσεων (cluster), με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του προσφερόμενου 

τουριστικού προϊόντος. Η σύμπραξη του DMΜO με τα cluster αποκτούν συνεπώς θεσμικό 

χαρακτήρα και μπορεί να συμβάλλει δραστικά στην υλοποίηση και τη σωστή λειτουργία 

του ολιστικού προγράμματος της «Πολιτιστικής Διαδρομής της Τριλογίας της Αττικής». 

 

Βασικά χαρακτηριστικά και αρχές λειτουργίας των Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας 

προτείνονται να είναι τα ακόλουθα:  

 

 Απευθύνεται σε επαγγελματίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς ιδιωτικού, 

κοινωφελούς και δημόσιου χαρακτήρα, με ομοειδή ή συμπληρωματικά 

χαρακτηριστικά, οι οποίοι σχετίζονται με τη «Διαδρομή» και συναποφασίζουν να 

συνεργαστούν σε εθελοντική βάση, με αυτοδέσμευση, προκειμένου να 

προωθήσουν τη «Διαδρομή και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής ως προορισμό, 
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με κοινό όραμα τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και 

προϊόντων.  

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι από τις ως άνω κατηγορίες ασκούν 

δραστηριότητα ή οποία βρίσκεται σε γεωγραφική, ή/και λειτουργική συνάφεια 

και αλληλεπίδραση με τη «Διαδρομή» και την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας 

Αττικής.  

 Επιδιώκεται η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή, έτσι ώστε να συγκροτηθεί μια ισχυρή 

ομάδα, τα μέλη της οποίας, αποδεχόμενα τους κανόνες του Τοπικού Συμφώνου, 

τόσο μεμονωμένα, όσο και – κυρίως – μέσω συνεργειών, αποδέχονται την τοπική 

στρατηγική ανάπτυξης, ενσωματώνουν στην πολιτική και τη λειτουργία τους 

στοιχεία της τοπικής ταυτότητας, συντελούν στη δημιουργία του καλού ονόματος 

του νέου τουριστικού προϊόντος (του “brand name” της «Διαδρομής»), ενώ 

συνδράμουν σε αυτό και το διαφυλάσσουν ως μια «συλλογική περιουσία», 

λειτουργώντας ως πρεσβευτές των άλλων μελών, της ομάδας ως οντότητας και της 

περιοχής.  

 Καθιερώνονται ως ελάχιστα, κριτήρια συμμετοχής που δεν αποθαρρύνουν με 

δαιδαλώδεις και κοστοβόρες διαδικασίες τις μικρότερες επιχειρήσεις απ’ το να 

προσέλθουν στο Τοπικό Σύμφωνο. Αντιθέτως, αυτές «επιβραβεύονται», στο μέτρο 

που ενσωματώσουν μια πολιτική αλλαγών και αυτοβελτίωσης και επιδείξουν 

σταθερότητα στην αξία του διαρκούς εκσυγχρονισμού τους, ώστε να καταστούν 

ανταγωνιστικές. Τα ισχύοντα συστήματα πιστοποίησης λαμβάνονται υπόψιν.  

 «Μικροί» και «μεγάλοι» αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο που εμπνέεται και 

εργάζεται για τον ίδιο στόχο. Η συμβολή του κάθε μέρους δεν αποτιμάται μόνο σε 

οικονομικούς δείκτες, αλλά και μέσα από τις συνέργειες που αξιοποιεί και από την 

αποτύπωση και τη σταθερότητα της διάθεσης για ενσωμάτωση της καινοτομίας, 

της ψηφιακής τεχνολογίας και των τοπικών πολιτιστικών στοιχείων στη λειτουργία 

μιας μονάδας. Ωστόσο, οι εταίροι που θα θελήσουν να συμμετάσχουν στο Τοπικό 

Σύμφωνο και έχουν και τη βούληση και την οικονομική δυνατότητα να το πράξουν, 

καλούνται σε δεύτερη φάση, μέσω μιας περιορισμένης οικονομικής συνδρομής 

που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με άλλες πηγές χρηματοδότησης και θα 

διευκολύνει την διάρκεια και αντοχή της πρωτοβουλίας, να δείξουν έμπρακτα τη 

συμμετοχή τους στην ισχυροποίηση της κοινής προσπάθειας. Σε πρώτη φάση θα 

αναζητηθούν οικονομικοί πόροι από τον ιδιωτικό τομέα με τη μορφή χορηγιών από 

τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο Τοπικό Σύμφωνο.  

 Παρέχεται στους συμμετέχοντες στο Σύμφωνο, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης 

συγκεκριμένων κριτηρίων που τίθενται ανά επίπεδο, το «Σήμα της Διαδρομής», ως 

ένδειξη/αποτύπωση της ποιότητας των υπηρεσιών και προϊόντων που 

προσφέρουν, με τη φιλοδοξία να καθιερωθεί στην εξέλιξή του στην εσωτερική και 

διεθνή τουριστική αγορά ως αξιόπιστο και υψηλού κύρους σήμα ποιότητας.  

 Μέσω της δραστηριοποίησης του Τοπικού Συμφώνου ενθαρρύνονται και 

αξιοποιούνται οι συνέργειες μεταξύ των «συμπρωταγωνιστών» (παρόχων 

υπηρεσιών και δημιουργών της εικόνας) του νέου τουριστικού προϊόντος της 

Πολιτιστικής Διαδρομής, αυξάνοντας την επισκεψιμότητα της περιοχής 

ενδιαφέροντος και την ανταγωνιστικότητα των επί μέρους συντελεστών.  
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 Αποδίδεται μεγάλη σημασία στη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης, 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εργοδοτών, εργαζομένων και 

αυτοαπασχολούμενων, τα οποία θα βελτιώσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητές τους, θα αναπτύξουν την επιχειρηματική κουλτούρα και τη 

συνεργατικότητα, και θα ενισχύσουν τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

 Ως χρόνος ισχύος του Τοπικού Συμφώνου προσδιορίζεται η πενταετής διάρκεια (με 

δυνατότητα επέκτασης ή ενδιάμεσης μετεξέλιξης σε άλλη νομική μορφή). Ο πρώτος 

χρόνος θα είναι προπαρασκευαστικός, με ήπιο βαθμό εμπλοκής στην πρώτη φάση 

της προσπάθειας, έτσι ώστε να υπάρχει ο χρόνος – χωρίς πιεστικές επιλογές και 

δεσμεύσεις – να δημιουργηθεί το αναγκαίο κεφάλαιο εμπιστοσύνης, που η 

εμπειρία από την προώθηση άλλων δικτυώσεων αποδεικνύει ότι αποτελεί 

απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για την τελική επιτυχία μιας τέτοιας 

πρωτοβουλίας, αλλά και να προχωρήσουν τα μέλη στις αναγκαίες προσαρμογές 

που απαιτούνται.  

 Αναγνωρίζεται η θετική εμπλοκή και του Αναπτυξιακού Οργανισμού της 

Περιφέρειας Αττικής ως επιχειρησιακού βραχίονα της προώθησης της 

«Διαδρομής» ως τουριστικό προορισμό, που καλείται εμπράκτως να υποστηρίξει 

τη σύνδεσή της με την τοπική οικονομία, αλλά και να προσδιορίσει/ διασφαλίσει 

τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα αναγκαία βήματα που θα δημιουργήσουν το 

αναγκαίο κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και θα 

θέσουν στέρεες βάσεις για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος.  

 Επιπλέον ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Αττικής, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο και 

τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες 

εκπαίδευσης, αξιολόγησης, διαπίστωσης της τήρησης των κανόνων και ελέγχου 

των συμφωνηθέντων και μεταφοράς τεχνογνωσίας, στις οποίες συμφωνούν να 

συμπράξουν τα μέλη του Τοπικού Συμφώνου. Θα καταθέτει προτάσεις 

χρηματοδότησης προγραμμάτων που υπηρετούν το συνολικό εγχείρημα και τους 

σκοπούς του Συμφώνου και θα διασφαλίζει όλα τα αναγκαία μέσα που θα 

προβάλουν και θα προάγουν στο εσωτερικό και το εξωτερικό το νέο τουριστικό 

προϊόν ως ταξιδιωτικό προορισμό.  

 Το Σύστημα Διοίκησης οφείλει να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέρη 

που συμπράττουν, με την εκπροσώπηση, χωρίς αποκλεισμούς όλων των πλευρών 

στα Όργανα Διοίκησης. Η συμμετοχή επίσης προσωπικοτήτων εγνωσμένου κύρους, 

μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία, αλλά και να διευκολύνει ένα τόσο 

σύνθετο, στα πρώτα τουλάχιστον βήματά του έργο. Στην πρώτη φάση, η διοίκηση 

θα επιλεγεί από όλους τους συμμετέχοντες, με πρωτοβουλία του Αναπτυξιακού 

Οργανισμού Αττικής και τη λογική της ομοφωνίας («by consensus»). Στη δεύτερη 

φάση, μετά από μια τριετία εφαρμογής του συμφώνου, η επιλογή της νέας 

διοίκησης θα γίνει με εκλογή των εκπροσώπων των άλλων, πλην του Αναπτυξιακού 

Οργανισμού Αττικής, από τα οικονομικά ενήμερα μέλη του Συμφώνου.  
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Διαδικασία σύστασης και ενεργοποίησης των Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας  

 

Την πρωτοβουλία για την υλοποίηση του εγχειρήματος σύστασης των Τοπικών 

Συμφώνων Ποιότητας καλείται να αναλάβει η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», μέσω της 

λειτουργίας του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMΜO). Ο DMMO 

θα συμβάλει μέσω της κινητοποίησης ενός αρχικού πυρήνα συντελεστών (επιχειρηματιών, 

εκπροσώπων συλλογικών, πολιτιστικών και λοιπών φορέων και προσωπικοτήτων) και 

ευρύτερων συνεργασιών με στρατηγικούς εταίρους στην ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας 

δικτύωσής τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια, ο DMMO θα προωθεί και θα υποστηρίζει εμπράκτως 

τη σύνδεσή του Συμφώνου με την τοπική οικονομία, αλλά και θα προσδιορίζει / 

διασφαλίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα αναγκαία βήματα που θα διαμορφώσουν 

το αναγκαίο κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και θα 

θέσουν στέρεες βάσεις για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος. 

 

Η διαδικασία σύστασης του Συμφώνου, με πρωταρχική επιδίωξη την εξασφάλιση της 

ελάχιστης αναγκαίας συμμετοχής ιδιωτικών επιχειρήσεων, προτείνεται να διεξαχθεί σε δύο 

διαδοχικές φάσεις. 

 

Κατά την πρώτη, εκτιμάται αρχικά το ποιες είναι εκείνες οι επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο 

που πληρούν τους λειτουργικούς, κλαδικούς, ποιοτικούς και αναπτυξιακούς όρους και 

κρίνονται σημαντικοί να συμμετέχουν στο Σύμφωνο. Για τον εντοπισμό τους είναι χρήσιμο 

να αξιοποιηθεί το πρώτο μέρος του παρόντος Master Plan μελέτης, στο οποίο περιγράφεται 

αναλυτικά το επιχειρηματικό δυναμικό στους Δήμους Ελευσίνας και Λαυρεωτική, η ένταξη 

των οποίων στο Σύμφωνο είτε επιβάλλεται, είτε κρίνεται πρόσφορη. 

 

Κυρίαρχη θέση μεταξύ των κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι υπό αναζήτηση 

επιχειρήσεις της πρώτης φάσης είναι η δυνατότητά τους να δημιουργούν, να συμβάλλουν 

και να μετέχουν σε συνέργειες που θα προσδώσουν ώθηση και αναπτυξιακή διάσταση στη 

σύνδεση της Διαδρομής με την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα, αποτελώντας 

παράλληλα το πρώτο απτό δείγμα της πεποίθησής τους για την πολλαπλασιαστική και σε 

πολλά επίπεδα αξία της συνεργατικότητας και συμπληρωματικότητας. 

 

Αφού λοιπόν εντοπιστούν με αυτό τον τρόπο οι πρώτοι 10-15 κρίσιμοι συντελεστές του 

εγχειρήματος για το κάθε Τοπικό Σύμφωνο, συγκροτείται με πρωτοβουλία του DMMO μια 

ομάδα που θα αναλάβει να προσεγγίσει τον καθένα ξεχωριστά, επικοινωνώντας τη 

φιλοσοφία του Συμφώνου, επιδιώκοντας τη σύμπραξή του και οριστικοποιώντας τη 

βούληση, τη δυνατότητα και το είδος συνεργειών στις οποίες θέλει να συμμετάσχει. 

Παράλληλα, δημιουργείται και είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο η παρουσίαση της Διαδρομής 

και του Συμφώνου, ώστε να μπορεί οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί 

πληρέστερα για το αντικείμενο αυτού του εγχειρήματος.  

 

Η ίδια ακριβώς διαδικασία των ξεχωριστών συναντήσεων ενημέρωσης θα ακολουθηθεί και 

όσον αφορά επιλεγμένους συλλογικούς φορείς (π.χ. ενώσεις ξενοδόχων και ενοικιαζόμενων 

δωματίων, εμπορικοί σύλλογοι) προκειμένου να αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία και να 
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συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, κινητοποίηση και παρότρυνση των μελών 

τους για τη συμμετοχή στα Τοπικά Σύμφωνα. 

 

Κατά τη δεύτερη φάση εφαρμόζεται η διαδικασία των «ανοιχτών θυρών», η οποία 

επιτρέπει σε όσους πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις ή έχουν διάθεση ή εμπνέονται  από 

το κοινό όραμα να προσέλθουν και να συνυπογράψουν την ένταξή τους στα Τοπικά 

Σύμφωνα. Για το σκοπό αυτό, ο DMMO καλείται να διοργανώσει δημόσιες εκδηλώσεις, 

απευθυνόμενος σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις τους οποίους και καλεί να προσέλθουν, 

μέσα από ένα πρόγραμμα προσωπικών προσκλήσεων και ανακοινώσεων, στις οποίες 

αναφέρεται απαραιτήτως ο δικτυακός τόπος ενημέρωσης για την Διαδρομή και τα Τοπικά 

Σύμφωνα. Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτηθούν και στις ιστοσελίδες των δύο Δήμων και 

τοπικών συλλογικών φορέων. 

 

Στις εκδηλώσεις αυτές θα πραγματοποιείται μια συνολική παρουσίαση της Πολιτιστικής 

Διαδρομής, των Τοπικών Συμφώνων και των σκοπών που τα διέπουν, θα επεξηγούνται τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα  για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και θα δίνεται έμφαση 

στις επιδιωκόμενες συνέργειες, έτσι ώστε ο το κάθε δυνητικό μέλος να μπορέσει να 

διακρίνει τα πλεονεκτήματα για τη δική του επιχείρηση ή δραστηριότητα από την ένταξή 

του στο Σύμφωνο. 

 

Ιδανικά, θα μπορούν να έχουν ήδη δρομολογηθεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για 

ανάπτυξη συνεργειών ή να έχουν καταγραφεί πιθανές δυνατότητες συνεργειών, π.χ. με τη 

μορφή ομαδικών προγραμμάτων στα οποία έχουν ήδη αποφασίσει να μετάσχουν οι 

αρχικοί συμμετέχοντες, ώστε οι εκδηλώσεις να μην περιοριστούν στην παρουσίαση, αλλά 

να λειτουργήσουν στην ουσία ως ορόσημο ανάπτυξης ή και επικύρωσης συνεργειών. 

 

Ο DMMO, ως επιχειρησιακός βραχίονας της προώθησης της Πολιτιστικής Διαδρομής, θα 

συνεχίσει να υποστηρίζει τα Τοπικά Σύμφωνα και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, 

και θα κληθεί να αναλάβει την ευθύνη υλοποίησης του Συμφώνου, να συμμετάσχει στη 

διοίκησή του, και να συμβάλλει στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη του εγχειρήματος, 

υποστηρίζοντας εμπράκτως την προσπάθεια με μόχλευση οικονομικών πόρων και παροχή 

τεχνογνωσίας. Προς τούτο θα συγκροτήσει «Ομάδα Διαχείρισης», την οποία θα στελεχώσει 

με προσωπικό, το οποίο θα απασχολείται κατά κύριο λόγο για την υποστήριξη λειτουργίας 

των Συμφώνων. 

 

Στο πλαίσιο αυτό θα αναλάβει πρωτοβουλίες στις οποίες συμφωνούν να συμπράξουν τα 

μέλη των Τοπικών Συμφώνων για την εκπαίδευση, αξιολόγηση, διαπίστωση της τήρησης 

των κανόνων, τον έλεγχο των συμφωνηθέντων δεσμεύσεων και κριτηρίων ένταξης, και τη 

μεταφοράς τεχνογνωσίας. Θα καταθέτει προτάσεις χρηματοδότησης προγραμμάτων που 

υπηρετούν το συνολικό εγχείρημα και τους σκοπούς των Τοπικών Συμφώνων και θα 

διασφαλίζει όλα τα αναγκαία μέσα που θα προβάλουν και θα προάγουν στο εσωτερικό και 

το εξωτερικό το νέο τουριστικό προϊόν ως ταξιδιωτικό προορισμό. Ειδικότερα, σε εφαρμογή 

των ανωτέρω, ο DMMO θα: 
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 προάγει με δράσεις και δραστηριότητες την επαγγελματική ενημέρωση και 

κατάρτιση των μελών των Τοπικών Συμφώνων, προσφεύγοντας στις προς τούτο 

υπηρεσίες πιστοποιημένων φορέων κατάρτισης (ΚΕΚ κλπ.), ή / και σε συνεργασία 

με εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς, επιμελητήρια κλπ.  

 έχει την ευθύνη διαμόρφωσης του Σήματος της Διαδρομής και του συστήματος 

ελέγχου των προϋποθέσεων για την απόκτησή του από τα μέλη των Τοπικών 

Συμφώνων, μετά το πρώτο προπαρασκευαστικό έτος, για τον περιοδικό έλεγχο 

τήρησης των προδιαγραφών που τίθενται σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα 

των Τοπικών Συμφώνων και για την απόδοση του Σήματος σε νέα μέλη που 

εντάσσονται σε αυτά (προς τούτο, είτε προσφεύγει σε υπηρεσίες εξειδικευμένων 

παρόχων, είτε δημιουργεί ομάδα κατάλληλα εκπαιδευμένων στελεχών, τα οποία 

μετά από έλεγχο που διενεργούν προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με 

τα κριτήρια που τίθενται στο μνημόνιο συνεργασίας, παρέχουν στην 

ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή επαγγελματική δραστηριότητα τη 

σχετική διαπίστευση για την ένταξη στα Τοπικά Σύμφωνα και την απόκτηση του 

Σήματος της Διαδρομής). 

 λειτουργεί το διαδικτυακό ιστότοπο (portal) της Διαδρομής και των Τοπικών 

Συμφώνων, έχει την ευθύνη σχεδιασμού του περιεχομένου του, καθορίζει τη 

διαδικασία υποδοχής και χειρισμού παραπόνων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 

μέτρα ώστε να προλαμβάνεται η επανάληψή τους.  

 αναπτύσσει, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα των Τοπικών Συμφώνων, 

προγράμματα marketing και προβολής και διασφαλίζει όλα τα αναγκαία μέσα που 

θα προβάλλουν (σε έντυπη και ψηφιακή μορφή), στο εσωτερικό και διεθνώς, τη 

Διαδρομή και τα Τοπικά Σύμφωνα. Σε αυτά περιλαμβάνονται: η συμμετοχή σε 

εκθέσεις, οι πάσης φύσεως εκδηλώσεις, όπως συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και 

δημόσιες  συζητήσεις, η διοργάνωση ταξιδιών από και προς το εξωτερικό, η 

διενέργεια ερευνών αγοράς και επιστημονικών ερευνών και κάθε είδους μελετών 

κλπ. 

 υποβάλλει, κατά μόνας ή από κοινού με τα μέλη των Τοπικών Συμφώνων, ή για 

λογαριασμό τους, προτάσεις συμμετοχής σε χρηματοδοτικά εργαλεία και 

αναλαμβάνει τη διαχείριση της υλοποίησής τους. 

 συνεργάζεται με ειδικούς σε θέματα τουρισμού για τη μεταφορά τεχνογνωσίας 

στην περιοχή. 

 συνεργάζεται με άλλους φορείς και φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν την 

προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού και αναλαμβάνει κοινές δραστηριότητες  σε 

εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 
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Σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας Τοπικό Σύμφωνο Υποστήριξης & Ανάπτυξης της 

Πολιτιστικής Διαδρομής της «Τριλογίας της Αττικής» («Διαδρομή») και τη σύνδεσή της με 

την τοπική οικονομία της περιοχής.  

 

Στην …, σήμερα, [ημερομηνία], οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:  

 

1…  

2….  

3….  

[… κ.λπ.]  

 

συμφωνούμε και συναποφασίζουμε με το παρόν να συνεργαστούμε σε εθελοντική βάση 

προκειμένου να προωθήσουμε ένα κοινό για την περιοχή μας όραμα που αφορά στην 

προώθηση και αξιοποίηση της Πολιτιστικής Διαδρομής της Τριλογίας της Αττικής, ως 

επώνυμου τουριστικού προϊόντος, και τη σύνδεσή της με την τοπική οικονομία της 

περιοχής. 

 

Προς την κατεύθυνση αυτή αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους όρους του παρακάτω 

Μνημονίου Συνεργασίας, όσων συμμετέχουν σήμερα ή/και θα προσέλθουν στο μέλλον στο 

Τοπικό Σύμφωνο Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Πολιτιστικής Διαδρομής της Τριλογίας της 

Αττικής («Τοπικό Σύμφωνο»).  

 

Μνημόνιο Συνεργασίας 

 

Εισαγωγή  

 

Το Τοπικό Σύμφωνο Υποστήριξης & Ανάπτυξης («Τοπικό Σύμφωνο») της Πολιτιστικής 

Διαδρομής της Τριλογίας της Αττικής είναι μια εθελοντική, συλλογική, πρωτοβουλία 

επαγγελματιών, επιχειρηματιών, φορέων και οργανισμών του ιδιωτικού, κοινωφελούς και 

δημόσιου τομέα, η δραστηριότητα των οποίων βρίσκεται σε γεωγραφική, ή/και λειτουργική 

συνάφεια με την Πολιτιστική Διαδρομή, με σκοπό την υποστήριξη και ανάπτυξη της 

Διαδρομής, και με βάση την ποιότητα των παρεχόμενων στο ευρύτερο πλαίσιό της 

προϊόντων και υπηρεσιών, και τη σύνδεσή της με την τοπική οικονομία, ώστε να καταστεί 

ένας υψηλού επιπέδου αναγνωρίσιμος τουριστικός προορισμός. Λειτουργεί ως συνδετικός 

κρίκος μεταξύ των παραγωγικών τομέων της οικονομίας της Περιφέρειας Αττικής και ως 

όχημα ανάπτυξης του πολιτιστικού και ευρύτερου τουρισμού στην περιοχή.  

 

Όσοι αποδέχονται το πνεύμα και τους όρους του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, 

συνομολογούν ότι θα εργαστούν και συνεργαστούν, αυτοδεσμευόμενοι, για την τήρηση 

προδιαγραφών ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες στην ευρύτερη περιοχή της 

«Διαδρομής», ώστε το υλικό και άυλο πολιτισμικό σύνολο, συνδεδεμένο με το 

ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, να λειτουργεί ως «υψηλού επιπέδου ξεναγός της 

τοπικής ταυτότητας» ενός εξαιρετικού και με πολλές δυνατότητες ανάπτυξης τουριστικού 

προορισμού διεθνούς εμβέλειας, όπως είναι η Αττική.  
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Έχοντας την πολιτική υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και την τεχνική συνδρομή 

του αναπτυξιακού του οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» (στη συνέχεια 

«Αναπτυξιακός Οργανισμός Αττικής»), η οποία προτείνεται ως Διαχειριστής του έργου 

ανάπτυξης της Διαδρομής ως τουριστικού προϊόντος, το Σύμφωνο συγκροτείται από ένα 

σύνολο κανόνων, οι οποίοι λειτουργώντας εντός του θεσμικού πλαισίου της Πολιτείας, 

καθορίζουν ειδικότερες προδιαγραφές για τους εταίρους και ενισχύουν συνέργειες που 

βελτιώνουν την ποιότητα και προσδίδουν ταυτότητα στις παρεχόμενες τουριστικές 

υπηρεσίες στην περιοχή.  

 

Σκοποί  

 

Οι σκοποί του Συμφώνου είναι οι ακόλουθοι:  

 

 Η σύνδεση της «Διαδρομής» με την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα.  

 Η ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της «Διαδρομής», στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, ως επώνυμου τουριστικού προϊόντος, στο οποίο αποτυπώνονται 

τουριστικές υπηρεσίες αναβαθμισμένης ποιότητας και ταυτότητας της περιοχής.  

 Η δημιουργία εστίας ποιότητας στην «καρδιά» της «Διαδρομής», ως σημείο 

αναφοράς για τους επισκέπτες και οδηγό για τους φορείς, τις επιχειρήσεις και τους 

παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής, η επιτυχία της οποίας μπορεί να συμβάλλει 

στην ενσωμάτωση του προτύπου στο σύνολο της Περιφέρειας.  

 

Βασικές Αρχές  

 

 Αυτοδέσμευση: Οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται την αξία της συλλογικής 

προσπάθειας και προσέρχονται σ’ αυτήν όχι γιατί μια θεσμική ή ισχυρή νομική 

δέσμευση τους το επιβάλλει, αλλά με την ισχυρή πεποίθηση ότι παρά τα 

διαφορετικά χαρακτηριστικά ή οικονομικά μεγέθη, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, 

το οποίο μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία στη «Διαδρομή», προς όφελος 

των ιδίων και της περιοχής γενικότερα.  

 Εμπιστοσύνη & Συνέργειες: Επιδιώκεται η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και 

ενθαρρύνονται και αξιοποιούνται συνέργειες μεταξύ των μελών, ως ο ισχυρότερος 

παράγοντας που θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην Διαδρομή και θα 

αποτελέσει κύριο συστατικό της επιτυχίας της. Μέσω των συνεργειών καθίσταται 

αποδοτική η διαχείριση της «συλλογικής περιουσίας», καθώς οι συμμετέχοντες 

λειτουργούν ταυτοχρόνως ως πρεσβευτές των άλλων μελών, της ομάδας ως 

οντότητας και της περιοχής.  

 Ευρεία Συμμετοχή: Καθορίζονται απλοί κανόνες και μέτρα ποιότητας, ώστε να 

επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή. Καθιερώνονται κριτήρια συμμετοχής 

που δεν αποθαρρύνουν με δαιδαλώδεις και κοστοβόρες διαδικασίες τις μικρότερες 

επιχειρήσεις να προσέλθουν στο Σύμφωνο. Αντιθέτως, διαβάζοντας τα κριτήρια, ο 

καθένας μπορεί αμέσως να αισθανθεί ότι τον αφορούν και ότι εύκολα μπορεί να 

μετέχει στο Σύμφωνο. Τα μέλη του Συμφώνου αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο που 

εμπνέεται και εργάζεται για τον ίδιο στόχο. Η συμβολή του κάθε μέρους δεν 

αποτιμάται μόνον σε οικονομικούς δείκτες, αλλά κυρίως μέσα από τις συνέργειες 
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που διενεργεί και από την αποτύπωση και τη σταθερότητα της διάθεσης για την 

ενσωμάτωση της καινοτομίας, της ψηφιακής τεχνολογίας και των τοπικών 

πολιτιστικών στοιχείων στη λειτουργία μιας μονάδας.  

 Κατάρτιση: Αποδίδεται μεγάλη σημασία στη συμμετοχή σε προγράμματα 

κατάρτισης, εκπαίδευσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εργοδοτών, 

εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, όχι για να δώσουν εξετάσεις και να 

βαθμολογηθούν απ’ αυτών, αλλά για να κατανοήσουν και να αισθανθούν πιο 

οικείο το περιβάλλον και τα εργαλεία μέσα από τα οποία αναπτύσσεται ένα νέο 

τουριστικό προϊόν που φιλοδοξεί να έχει διεθνή απήχηση. Παράλληλα, η 

συμμετοχή τους στα παραπάνω προγράμματα θα βελτιώσει τις γνώσεις, δεξιότητες 

και ικανότητές τους, θα αναπτύξει την επιχειρηματική τους κουλτούρα και θα 

ενισχύσει τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

 Αξιολόγηση: Στην καθημερινή πρακτική, αυτός που τελικά κρίνει μια υπηρεσία, ή 

ένα προϊόν είναι ο πελάτης τους: χρήστης ή αγοραστής. Η παραδοχή αυτή 

ενσωματώνεται ως κριτήριο αξιολόγησης μέσα από την υποχρεωτική δίγλωσση 

παρουσία στο διαδίκτυο της επιχείρησης ή του μέλους και -κυρίως- τη λειτουργία 

(διαδικτυακή και με μήνυμα SMS από το κινητό τηλέφωνο) της υπηρεσίας 

«Διαχείρισης Παρατηρήσεων & Παραπόνων». Αντί δηλαδή να ωθούνται 

εκατοντάδες επιχειρήσεις σε βαριές διαδικασίες πιστοποίησης κατά την έναρξη 

αυτής της προσπάθειας για τις οποίες δεν έχουν ούτε το χρόνο, ούτε τον τρόπο, 

ούτε τα χρήματα να ανταποκριθούν, θα αξιολογούνται καθημερινά, 

ανταποκρινόμενες ή μη σε κριτήρια ποιότητας, μέσα απ’ την οπτική γωνία των 

πελατών τους. Η διαδικασία αυτή αντιμετωπίζει τον ξένο κυρίως επισκέπτη ως έναν 

μοναδικό και όχι περιστασιακό πελάτη, απ’ το βαθμό ικανοποίησης του οποίου 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η από «στόμα σε στόμα» («word of mouth») προβολή 

του προορισμού, μετά την επιστροφή του στην πατρίδα του. Ισχύοντα συστήματα 

πιστοποίησης λαμβάνονται υπόψιν για τη δεύτερη βαθμίδα του Σήματος 

Ποιότητας.  

 Ανάδειξη των Τοπικών Προϊόντων: Η χρήση και προβολή τοπικών προϊόντων, σε 

συνδυασμό με τη γαστρονομική παράδοση, γίνονται στα χέρια των μελών του 

Συμφώνου «εργαλείο δημιουργίας εικόνας» στους επισκέπτες για την ταυτότητα 

της Διαδρομής και της Ηπείρου, ως νέου τουριστικού προϊόντος και προορισμού 

αντιστοίχως, και συγχρόνως, μέσο ενδυνάμωσης της τοπικής οικονομίας.  

 Επιβράβευση: Οι μικρότερες επιχειρήσεις «επιβραβεύονται» στο μέτρο που 

ενσωματώσουν μια πολιτική αλλαγών και αυτοβελτίωσης και επιδείξουν 

σταθερότητα στην αξία του διαρκούς εκσυγχρονισμού τους, ώστε να καταστούν 

ανταγωνιστικές. Η επιβράβευση δίδεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα, με τη 

βοήθεια του προγράμματος συνεργειών, όσο και μέσω της κρατικής ενίσχυσης των 

κοινών δράσεων στις οποίες συμμετέχουν ως μέλη του δικτύου, στις οποίες 

περιλαμβάνονται και προγράμματα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των 

συγκεκριμένων επιχειρήσεων.  
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Τα Μέσα  

 

Για την επίτευξη των σκοπών του, το Τοπικό Σύμφωνο:  

 

 Θεσπίζει ένα σύνολο κανόνων που λειτουργούν με βάση το θεσμικό πλαίσιο της 

Πολιτείας και εξειδικεύει τις ειδικότερες προδιαγραφές που βελτιώνουν την 

ποιότητα των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών στην περιοχή.  

 

 Φροντίζει για την προσαρμογή σε πρότυπα, προδιαγραφές και μεθοδολογίες που 

εκπονούνται και υιοθετούνται στο πλαίσιο του Συμφώνου, σε συνδυασμό με το 

συντονισμό και την κοινή δράση για την προβολή και προώθηση αυτών.  

 

 Παρέχει στους συμμετέχοντες, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των κριτηρίων που 

τίθενται ανά επίπεδο (βλ. «Κριτήρια»), το «Σήμα της Διαδρομής» τριών (3) βαθμίδων 

(«Σήμα»), ως ένδειξη/αποτύπωση της ποιότητας των υπηρεσιών και προϊόντων που 

προσφέρουν, με τη φιλοδοξία να καθιερωθεί στην εξέλιξή του στην εσωτερική και 

διεθνή τουριστική αγορά ως αξιόπιστο και υψηλού κύρους σήμα ποιότητας. Το Σήμα 

(και οι εφαρμογές του), το οποίο θα σχεδιαστεί από ειδικούς, αναρτάται υποχρεωτικά, 

σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε εμφανές σημείο της φυσικής εγκατάστασης και 

της ιστοσελίδας του Συμφώνου και κάθε μέλους του χωριστά, προσδίδοντας 

αναγνωρισιμότητα και κύρος.  

 

Μέλη  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σύμφωνο έχουν επαγγελματίες, επιχειρήσεις, οργανισμοί και 

φορείς, ανεξαρτήτως μεγέθους, ιδιωτικού, κοινωφελούς και δημόσιου χαρακτήρα, νομικά ή 

φυσικά πρόσωπα, με ομοειδή ή συμπληρωματικά χαρακτηριστικά, που ασκούν 

δραστηριότητα η οποία βρίσκεται σε γεωγραφική ή/και λειτουργική συνάφεια και 

αλληλεπίδραση με τη «Διαδρομή» και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής.  

 

Ενδεικτικά, μέλη του Τοπικού Συμφώνου μπορεί να είναι:  

 

 Ξενοδοχεία και πάσης φύσεως καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα, 

κάμπινγκ κλπ.) 

 Επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής  

 Παραγωγοί πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, συνεταιρισμοί τοπικών 

προϊόντων 

 Τουριστικά γραφεία και οργανισμοί – γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων  

 Επιχειρήσεις θαλάσσιου τουρισμού (π.χ. εταιρείες ναύλωσης σκαφών αναψυχής) 

 Οργανισμοί και εταιρείες διαχείρισης λιμένων, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και 

η Αττική Οδός Α.Ε. (εταιρεία παραχώρησης οδικού άξονα) 

 Εταιρείες κρουαζιέρας 

 Ακτοπλοϊκές εταιρείες 

 Αεροπορικές εταιρείες  
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 Φορείς πολιτισμού (μουσεία, πινακοθήκες, χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ.) 

 Επιχειρήσεις της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας 

 Ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα  

 Άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες που σχετίζονται ή θα μπορούσαν να 

σχετίζονται με τον τουρισμό. 

 

Διάρκεια  

 

Η διάρκεια του Συμφώνου ορίζεται σε πέντε (5) έτη (με δυνατότητα επέκτασης ή 

ενδιάμεσης μετεξέλιξης σε άλλη νομική μορφή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

μελών) και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος. Ο πρώτος χρόνος θα 

είναι προπαρασκευαστικός, ώστε αφενός μεν να δημιουργηθεί το αναγκαίο κεφάλαιο 

εμπιστοσύνης, αφετέρου να δοθεί χρόνος σε επιχειρήσεις και φορείς να προχωρήσουν στις 

αναγκαίες προσαρμογές στις απαιτήσεις του Συμφώνου.  

 

Ρόλος της «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» («Αναπτυξιακός Οργανισμός Αττικής») 

 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής προτείνεται να είναι ο επιχειρησιακός 

βραχίονας της προώθησης της «Διαδρομής ως τουριστικού προορισμού/προϊόντος και της 

σύνδεσής της με την τοπική οικονομία. Για τον σκοπό αυτό και με βάση το νομοθετικό 

πλαίσιο και τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους:  

 

 Έχει την ευθύνη υλοποίησης του Τοπικού Συμφώνου.  

 Διασφαλίζει τα βήματα και τις προϋποθέσεις που θα δημιουργήσουν το αναγκαίο 

κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.  

 Συμμετέχει στη διοίκησή του.  

 Συμβάλλει στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη του εγχειρήματος, υποστηρίζοντας 

εμπράκτως την προσπάθεια, με οικονομικούς πόρους και παροχή τεχνογνωσίας. 

 

Προς τούτο συγκροτεί «Ομάδα Διαχείρισης», την οποία στελεχώνει με προσωπικό, το οποίο 

απασχολείται κατά κύριο λόγο με την πρωτοβουλία.  

 

Ειδικότερα, σε εφαρμογή των ανωτέρω ο Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειας 

Αττικής:  

 

 Προάγει με δράσεις και δραστηριότητες την επαγγελματική ενημέρωση και 

κατάρτιση των μελών του Συμφώνου, προσφεύγοντας στις προς τούτο υπηρεσίες 

πιστοποιημένων φορέων κατάρτισης (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης «ΚΔΒΜ» κ.λπ.), 

ή/και συνεργαζόμενη με εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς, επιμελητήρια κ.λπ. 

 Έχει την ευθύνη διαμόρφωσης του Σήματος της Διαδρομής και του συστήματος 

ελέγχου των προϋποθέσεων για την απόκτησή του από τα μέλη του Τοπικού 

Συμφώνου, μετά το πρώτο προπαρασκευστικό έτος, για τον περιοδικό έλεγχο 

τήρησης των προδιαγραφών που τίθενται (σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα 

του Τοπικού Συμφώνου) και για την απόδοση του Σήματος σε νέα μέλη που 
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εντάσσονται στο Τοπικό Σύμφωνο. Προς τούτο, είτε προσφεύγει σε υπηρεσίες 

εξειδικευμένων παρόχων, είτε δημιουργεί ομάδα κατάλληλα εκπαιδευμένων 

στελεχών, τα οποία μετά από έλεγχο που διενεργούν προκειμένου να διαπιστωθεί 

η συμμόρφωση με τα κριτήρια που τίθενται στο παρόν μνημόνιο, παρέχουν στην 

ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή επαγγελματική δραστηριότητα τη σχετική 

διαπίστευση για την ένταξη στο Τοπικό Σύμφωνο και την απόκτηση του Σήματος της 

Διαδρομής.  

 Διατηρεί το διαδικτυακό ιστότοπο («portal») της Διαδρομής και του Τοπικού 

Συμφώνου, έχει την ευθύνη σχεδιασμού του περιεχομένου του, καθορίζει τη 

διαδικασία υποδοχής και χειρισμού παραπόνων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 

μέτρα ώστε να προλαμβάνεται η επανάληψή τους.  

 Αναπτύσσει, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Τοπικού Συμφώνου, 

προγράμματα marketing και προβολής και διασφαλίζει όλα τα αναγκαία μέσα που 

θα προβάλλουν (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), διεθνώς και στο εσωτερικό, τη 

Διαδρομή και το Τοπικό Σύμφωνο. Σε αυτά περιλαμβάνονται: η συμμετοχή σε 

εκθέσεις, οι πάσης φύσεως εκδηλώσεις, όπως συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και 

δημόσιες συζητήσεις, η διοργάνωση ταξιδιών από και προς το εξωτερικό, η 

διενέργεια ερευνών αγοράς και επιστημονικών ερευνών και κάθε είδους μελετών 

κ.λπ.  

 Υποβάλλει, κατά μόνας ή από κοινού με τα μέλη του Τοπικού Συμφώνου, ή για 

λογαριασμό τους, προτάσεις συμμετοχής σε χρηματοδοτικά εργαλεία και 

αναλαμβάνει την υλοποίησή τους.  

 Συνεργάζεται με ειδικούς σε θέματα τουρισμού για τη μεταφορά τεχνογνωσίας 

στην περιοχή.  

 Συνεργάζεται με άλλους φορείς και φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν την 

προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού και αναλαμβάνει κοινές δραστηριότητες σε 

εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  

 

Διοίκηση & Εκπροσώπηση  

 

Τα όργανα του Συμφώνου είναι τρία:  

 

 Επιτροπή Παρακολούθησης: Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από 11 

μέλη, 3 εκ των οποίων ορίζονται από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας 

Αττικής, 2 από τις Περιφερειακές Ενότητες Δυτικής και Ανατολικής Αττικής (2 από 

καθεμία), 2 από τους Δήμους Ελευσίνας και Λαυρεωτικής (2 από κάθε Δήμο) και 4 

από επιχειρήσεις – εκπροσώπους των δύο βαθμίδων του Σήματος (1 ανά κάθε 

βαθμίδα και σε κάθε Δήμο). Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης εκλέγεται 

ένα εκ των μελών που προτείνει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Αττικής. Η Επιτροπή 

Παρακολούθησης συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο και έχει την ευθύνη 

λήψης όλων των αποφάσεων που αφορούν την εφαρμογή του Τοπικού Συμφώνου, 

η υλοποίηση των οποίων ανατίθεται στην Εκτελεστική Επιτροπή.  

 Γενική Συνέλευση: Η Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του 

Συμφώνου που είναι ταμειακά ενήμερα, λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία των 

παρόντων, ενώ υπάρχει πρόνοια και για συμμετοχή με ηλεκτρονικά μέσα. Η Γενική 
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Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση ετησίως και εκτάκτως εφόσον το 

αποφασίσει η Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Γενική Συνέλευση επιλέγει τα μέλη της 

Επιτροπής Παρακολούθησης που δεν ορίζονται από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό 

Αττικής, και αποφασίζει για την τροποποίηση των όρων του παρόντος Συμφώνου, 

που απαιτεί όμως και τη σύμφωνη γνώμη του Αναπτυξιακού Οργανισμού Αττικής.  

 Επιτροπή Δεοντολογίας: Η Επιτροπή Δεοντολογίας μεριμνά για τη σωστή 

εφαρμογή των όρων του Συμφώνου. Αποτελείται από 5 μέλη και συγκροτείται 

κυρίως από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους οι οποίες υποδεικνύονται από 

τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Αττικής και από τα μη οριζόμενα από τον Αναπτυξιακό 

Οργανισμό Αττικής μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, με αναλογία 2 προς 3 

μέλη.  

 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Δεοντολογίας διαπιστώσει παραβίαση των κανόνων και των 

αρχών που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν 

καταγγελιών, είτε ως αποτέλεσμα των ελέγχων και της αξιολόγησης που διενεργούνται 

κατά τα ως άνω, επιβάλλονται κυρώσεις ηθικού περιεχομένου.  

 

Ειδικότερα, η Επιτροπή Δεοντολογίας προβαίνει σε σύσταση συμμόρφωσης, με 

υποχρεωτικό χαρακτήρα, προσδιορίζοντας εύλογο χρόνο γι’ αυτήν. Η μη δικαιολογημένη 

τήρηση της υποχρέωσης αυτής μετά την πάροδο δύο συστάσεων συνιστά παραβίαση των 

όρων του Συμφώνου, η οποία επισύρει την επιβολή της διαγραφής του μέλους από το 

Σύμφωνο, η οποία αποφασίζεται από την Επιτροπή Δεοντολογίας.  

 

Το μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσφύγει στην ολομέλεια της Επιτροπής 

Παρακολούθησης, η οποία μπορεί να άρει τις συνέπειες της σχετικής απόφασης με 

αιτιολογημένη εισήγηση (που αφορά τη συμμόρφωση του μέλους και ρητές εγγυήσεις για 

μη παραβίαση των κανόνων του Συμφώνου στο μέλλον) και λαμβάνεται με τη σύμφωνη 

γνώμη τουλάχιστον 7 εκ των 11 μελών, σε μυστική ψηφοφορία.  

 

Η θητεία των μελών των σχετικών οργάνων ορίζεται στα τρία (3) έτη, με απεριόριστη 

δυνατότητα ανανέωσης. Τα μέλη των οργάνων που θα υπηρετήσουν στη διάρκεια της 

πρώτης τριετίας επιλέγονται κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ των ιδρυτικών μελών του 

Τοπικού Συμφώνου, με συναινετική διαδικασία («by consensus») και ορίζονται ονομαστικά 

στο παρόν κείμενο.  

 

Πόροι  

 

Η εγγραφή των μελών στο Σύμφωνο γίνεται δωρεάν για την πρώτη διετία. Στη συνέχεια, 

ορίζεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης ετήσια συνδρομή που λαμβάνει υπόψιν της το 

μέγεθος της κάθε επιχείρησης και τις δραστηριότητές της που αφορούν τον Αναπτυξιακό 

Οργανισμό Αττικής.  

 

Η συνδρομή για τις μικρές επιχειρήσεις – με τζίρο μέχρι 100 χιλιάδες ευρώ – δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα 20 ευρώ το χρόνο. Ο πόρος αυτός, ο οποίος θα λειτουργήσει 

συμπληρωματικά με άλλες πηγές χρηματοδότησης (π.χ. χορηγίες), κατατίθεται σε κοινό 
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τραπεζικό λογαριασμό που μπορεί να δημιουργηθεί προς τούτο από τον Αναπτυξιακό 

Οργανισμό Αττικής (υπό την προϋπόθεση ότι το επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 

του), αποτελεί πόρο του Συμφώνου και διατίθεται για την αντιμετώπιση τρεχουσών 

αναγκών του, με τη σύμφωνη γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής και με βάση τις οδηγίες 

της Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 

Έδρα  

 

Προκειμένου να διευκολυνθεί ο συντονισμός και η τεχνική υποστήριξη του Τοπικού 

Συμφώνου, ορίζεται ως έδρα του η έδρα του Αναπτυξιακού Οργανισμού Αττικής στην 

Αθήνα.  

 

Δυνατότητα Τροποποίησης  

 

Οι κανόνες του Τοπικού Συμφώνου τροποποιούνται, επεκτείνονται και εμπλουτίζονται μετά 

από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που 

λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνόλου των ταμειακά ενήμερων μελών και με τη 

σύμφωνη γνώμη του Αναπτυξιακού Οργανισμού Αττικής.  

 

Στο τέλος της πρώτης τριετίας, με βάση και τις σχετικές ενδιάμεσες Εκθέσεις Αξιολόγησης, 

προβλέπεται ούτως ή άλλως μια διαδικασία αναθεώρησης των όρων του Τοπικού 

Συμφώνου, η οποία θα αξιοποιεί τη συσσωρευμένη εμπειρία από την εφαρμογή του.  

 

Κριτήρια Αξιολόγησης για την Παροχή του «Σήματος της Διαδρομής»  

 

Τα μέλη του Τοπικού Συμφώνου στα οποία παρέχεται το «Σήμα της Διαδρομής» 

κατατάσσονται σε βαθμίδες, αναλόγως των κριτηρίων που πληρούν, και λαμβάνουν το 

αντίστοιχο «Σήμα της Διαδρομής».  

 

Α΄Βαθμίδα  

 

Τα κριτήρια επιλογής για την ένταξη στην πρώτη βαθμίδα είναι τα ακόλουθα:  

 

 Προφίλ & Ενεργή Παρουσία στο Portal της Διαδρομής σε Ελληνικά & Αγγλικά: 

Κάθε μέλος οφείλει να παρέχει τουλάχιστον τις βασικές πληροφορίες για το είδος 

της δραστηριότητας που ασκεί, τις προσφερόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα που 

διαθέτει, τις συνέργειες στις οποίες μετέχει, τον τρόπο πρόσβασης και τα στοιχεία 

επικοινωνίας του, καθώς και αναφορά στη δική του διαδικτυακή σελίδα (εφόσον 

υπάρχει) και σε μια σελίδα σε ένα τουλάχιστον μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή/και 

εξειδικευμένο ταξιδιωτικό portal που ο ίδιος επιλέγει. Επίσης, σε διακριτό σημείο 

των εγκαταστάσεών του πρέπει να βρίσκεται το Σήμα της Διαδρομής που διαθέτει, 

καθώς και ένα σύντομο κείμενο αναφοράς -κοινό για όλα τα μέλη- στο Σύμφωνο 

και τους σκοπούς του. Οι πληροφορίες του προφίλ πρέπει να ανανεώνονται από 

τον ίδιο κάθε φορά που προκύπτουν αλλαγές, ώστε να είναι ακριβείς και να 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σε ότι αφορά χώρους εστίασης (είτε 
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ασκείται αμιγώς αυτή η δραστηριότητα, είτε προσφέρεται εντός του χώρου των 

πάσης φύσεως καταλυμάτων), θα πρέπει να υπάρχει διαδικτυακά διαθέσιμος ο 

ενδεικτικός τιμοκατάλογος («μενού») της επιχείρησης, στον οποίο θα 

αποτυπώνεται με διακριτό τρόπο η χρήση τοπικών υλών, προϊόντων ή 

παραδοσιακών τεχνικών στην παρασκευή των εδεσμάτων, με αναφορά ει δυνατόν 

στον παραγωγό ή προμηθευτή.  

 Διαχείριση Παρατηρήσεων & Παραπόνων: Αποτελεί εργαλείο καθημερινής 

αυτοβελτίωσης και αξιολόγησης τόσο για την ίδια την επιχείρηση ή τη 

δραστηριότητα, όσο και για τη διοίκηση του Τοπικού Συμφώνου. Παρέχει τη 

δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις παρατηρήσεις του ή και τα 

παράπονά του αν δεν είναι ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που 

του παρασχέθηκαν, μέσα από ειδικό για το σκοπό αυτό χώρο που διατηρείται στο 

portal της «Διαδρομής» ή εναλλακτικά στο μέσο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

ή/και στα εξειδικευμένα ταξιδιωτικά portal (π.χ. TripAdvisor, Booking.com κ.λπ.), 

που έχει επιλέξει για την προβολή της η επιχείρηση. Εναλλακτικά, μπορεί να σταλεί 

μήνυμα από το κινητό κάθε επισκέπτη/χρήστη σε αριθμό που θα έχει καθοριστεί 

επί τούτου από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Αττικής, και το οποίο θα κοινοποιείται 

στο ενδιαφερόμενο μέλος. Το τελευταίο είναι υποχρεωμένο να απαντήσει άμεσα 

στον ενδιαφερόμενο ή στα μέσα που χρησιμοποιεί, το αργότερο εντός 10 ημερών 

από την κοινοποίηση του παραπόνου ή του επικριτικού σχολίου. Όταν η απάντηση 

γίνεται απευθείας στον ενδιαφερόμενο, κοινοποιείται στον Αναπτυξιακό 

Οργανισμό Αττικής. Ο αριθμός αποστολής μηνύματος SMS και η διεύθυνση του 

portal για την υποβολή παρατηρήσεων/παραπόνων ή η συγκεκριμένη διεύθυνση 

του μέσου κοινωνικής δικτύωσης ή των εξειδικευμένων ταξιδιωτικών portal που 

χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιούνται στους 

επισκέπτες ηλεκτρονικώς και εντύπως (να αναγράφονται στο προφίλ του μέλους 

και σε εμφανές σημείο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, π.χ. στην είσοδο, στον 

τιμοκατάλογο στην περίπτωση των καταστημάτων εστίασης και στα έντυπα 

προβολής της).  

 Χρήση & Προβολή Τουλάχιστον τριών Τοπικών Προϊόντων σε Χώρους Εστίασης: Η 

χρήση αφορά κυρίως είτε αμιγώς επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, 

ουζερί, καφετέριες κ.λπ.), είτε χώρους εστίασης εντός επιχειρήσεων άλλου 

αντικειμένου (ξενοδοχείων, ξενώνων και πάσης φύσεως καταλυμάτων που 

προσφέρουν είτε μόνο πρωινό, είτε και γεύμα και δείπνο, κυλικείων μουσείων και 

αρχαιολογικών χώρων κ.λπ.), οι οποίες οφείλουν να χρησιμοποιούν και να 

προσφέρουν τρία τουλάχιστον τοπικά προϊόντα, με σαφή αναφορά στον 

τιμοκατάλογο στην ονομασία, την προέλευση και τον παραγωγό, ή προμηθευτή. 

Όπου δεν χρησιμοποιείται τιμοκατάλογος, η απαίτηση αυτή ικανοποιείται με τη 

σχετική σήμανση που συνοδεύει τα εκτιθέμενα προϊόντα (π.χ. στο μπουφέ του 

πρωινού ενός ξενοδοχείου ή άλλου τύπου καταλύματος) ή στο υλικό προβολής μιας 

επιχείρησης.  

 Εγκατάσταση & Λειτουργία Συσκευής «Point of Sale» («POS»): Αφορά όλους τους 

επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, οι οποίοι σύμφωνα με το νόμο υποχρεούνται 

στην εγκατάσταση POS και την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα.  
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 Εφαρμογή Κατ’ Ελάχιστον Μίας Πρακτικής Εξοικονόμησης Ενέργειας και ενός 

τουλάχιστον ρεύματος ανακύκλωσης: Εφαρμογή τουλάχιστον μίας πρακτικής 

εξοικονόμησης ενέργειας, όπως η αντικατάσταση κοινών λαμπτήρων με άλλους 

χαμηλής κατανάλωσης λαμπτήρες και η συστηματική ανακύκλωση 

υλικών/απορριμμάτων σε ένα κατ’ ελάχιστον ρεύμα (π.χ. γυαλί, χαρτί, τηγανέλαια, 

αλουμίνιο κ.λπ.).  

 Συμμετοχή Κατ’ Ελάχιστον σε 10 Ώρες Προγραμμάτων Κατάρτισης: Τα σχετικά 

προγράμματα σχεδιάζονται και υλοποιούνται με ευθύνη του Αναπτυξιακού 

Οργανισμού Αττικής και αποσκοπούν στην ειδική εκπαίδευση προσωπικού 

επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών-μελών του Τοπικού Συμφώνου πάνω στην 

ιστορία της Πολιτιστικής Διαδρομής, τη φιλοσοφία του Τοπικού Συμφώνου, τη 

διαχείριση παρατηρήσεων και παραπόνων, τη χρήση τοπικών προϊόντων, τη 

συμπεριφορά απέναντι στους επισκέπτες/χρήστες των προσφερόμενων υπηρεσιών 

και προϊόντων, στην τοπική γαστρονομία κ.λπ., αλλά και σε ευρύτερα προγράμματα 

κατάρτισης που έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων, στο 

ευρύτερο πλαίσιο της διαδρομής, προϊόντων και υπηρεσιών. Ως ενδεικτικές 

κατηγορίες «εκπαιδευομένων» αναφέρονται οι υπεύθυνοι/εργαζόμενοι στον κλάδο 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων διαμονής και εστίασης, ταξιδιωτικών γραφείων 

και εξειδικευμένων γραφείων τουρισμού, και επισκέψιμων χώρων παραγωγής και 

πώλησης τουριστικών προϊόντων (π.χ. οινοποιεία, χειροτέχνες, συνεταιρισμοί 

παραδοσιακών προϊόντων). Αναφέρονται επίσης ενδεικτικά το προσωπικό φύλαξης 

αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, καθώς και το προσωπικό και οι οδηγοί 

τουριστικών λεωφορείων, ΚΤΕΛ και ενώσεων ραδιοταξί.  

 Ενεργή Επιδίωξη Συνεργειών: Τα μέλη του Τοπικού Συμφώνου θα πρέπει να 

συμμετέχουν με εξουσιοδοτημένα στελέχη τους στην «Ημέρα Συνεργειών» που θα 

διοργανώνεται μια φορά το χρόνο από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Αττικής. Στη 

διάρκεια της ημέρας αυτής θα ανακοινώνονται οι προτάσεις του Αναπτυξιακού 

Οργανισμού για τις οργανωμένες συλλογικές κινήσεις συνεργειών, οι οποίες θα 

απευθύνονται είτε σε όλους τους συμμετέχοντες είτε σε ευρύτερες υπο-ομάδες 

συμμετεχόντων. Στη συνέχεια προτείνεται να πραγματοποιούνται οργανωμένα από 

τον Αναπτυξιακό Οργανισμό workshop και επιχειρηματικές συναντήσεις B2B 

(«business-to-business») για την αναζήτηση επιπλέον συνεργειών μεταξύ των 

μελών του Τοπικού Συμφώνου. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες πιθανές 

δράσεις συνεργειών:  

o Αμοιβαίες εκπτώσεις για υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρουν τα μέλη 

(π.χ. εκπτωτική κάρτα).  

o Επισκέψεις/γευσιγνωσία σε χώρους παραγωγής τοπικών προϊόντων (π.χ. 

οινοποιείο, μελισσοκομικό εργαστήριο).  

o Δράση «φιλέματος» των επισκεπτών με χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα σε 

σημεία εισόδου στην Αττική – αεροδρόμιο, λιμάνι Λαυρίου – ξενοδοχεία, 

σταθμούς διοδίων κ.λπ.  

o Εκθετήρια ή/και πωλητήρια προϊόντων της Αττικής σε ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους που μπορούν να παραχωρηθούν στον Διεθνή 

Αερολιμένα Αθηνών, στο λιμάνι και τις μαρίνες του Λαυρίου, καθώς και 



190 
 

στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Απλές προθήκες σε μικρότερες 

μονάδες ή χώρους εστίασης.  

o Ημέρες γαστρονομίας ή οργάνωση φεστιβάλ τοπικών προϊόντων και 

επιδείξεις μαγειρικής με συμμετοχή της τοπικής εφοδιαστικής αλυσίδας 

(π.χ. ετήσιο «street food festival» από τους πολιτιστικούς/εθνικοτοπικούς 

συλλόγους της Ελευσίνας).  

o Πρόγραμμα προβολής της «Διαδρομής» και του Τοπικού Συμφώνου από τις 

οθόνες αεροπορικών εταιρειών με πρόσβαση στην Αττική, 

κρουαζιερόπλοιων και των λεωφορείων των τοπικών ΚΤΕΛ. Διανομή 

έντυπου υλικού στους παραπάνω χώρους και στους σταθμούς εισόδου 

στην Αττική Οδό.  

o Εξειδικευμένες συνέργειες προβολής της ιστορίας των σημείων της 

πολιτιστικής διαδρομής, σε συνεργασία με Τεχνολογικό και Πολιτιστικό 

Πάρκο Λαυρίου και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.  

o Διοργάνωση μαθημάτων/σεμιναρίων (αρχαίου θεάτρου, ελληνικής 

γλώσσας, παραδοσιακών χορών, παραδοσιακής μουσικής κ.λπ.) με τη 

συνεργασία των αντίστοιχων τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιστορίας & 

Αρχαιολογίας, Θεατρικών Σπουδών κ.α.).  

o Οργάνωση συμμετοχής επισκεπτών σε παραγωγικές διαδικασίες του 

αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα (τρύγος κ.λπ.).  

o Διαγωνισμός μέσω καμπάνιας Instagram με φωτογραφίες στιγμιότυπων/ 

εμπειριών από τη Διαδρομή και αντίστοιχες προσφορές από τα μέλη του 

Τοπικού Συμφώνου για όσους διακριθούν.  

o Οργάνωση ειδικών πακέτων για την απασχόληση των επισκεπτών εκτός του 

χώρου διαμονής τους, σε συνεργασία με γραφεία γενικού και 

εξειδικευμένου τουρισμού (εκδρομές και ξενάγηση σε αρχαιολογικούς 

χώρους και μνημεία, περιηγήσεις και γνωριμία με τη φύση και τα 

οικοσυστήματά της, αθλητικές δραστηριότητες, ποδηλασία, trekking, 

επισκέψεις σε εκκλησίες και μοναστήρια, παρακολούθηση τοπικών 

εκδηλώσεων, συμμετοχή σε τοπικά πανηγύρια κ.λπ.).  

 

Β΄ Βαθμίδα  

 

Στη δεύτερη βαθμίδα εντάσσονται τα μέλη που πληρούν όλα τα κριτήρια της πρώτης 

βαθμίδας και συγχρόνως έχουν αποκτήσει και διατηρούν μία από τις παρακάτω 

πιστοποιήσεις ή σήματα πιστοποίησης ή άλλες ισοδύναμες ή/και ανώτερες πιστοποιήσεις 

στο χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε μέλος58:  

 

 ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. 122 ΠΔ 339/1996 Περί 

Οργανωμένων Ταξιδιών, ΦΕΚ Α 225/11-9-1996. 91  

 ISO 22000 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών.  
                                                           
58

 Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και μπορεί να συμπληρωθεί/αναθεωρηθεί ακολουθώντας τις 
ειδικές προδιαγραφές που τα Τοπικά Σύμφωνα θα επιλέξουν να εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις-
μέλη τους. 
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 Βεβαίωση HACCP σύμφωνα με τις αρχές του Codex Alimentarius και τον Κανονισμό 

(ΕΚ) 852/2004.  

 GLOBALGAP για τη διεθνή πιστοποίηση φρέσκων προϊόντων.  

 AGRO 2.1 και 2.2 συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή 

και AGRO 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4 προδιαγραφές για την εκτροφή και την τυποποίηση 

χοιρινού κρέατος.  

 Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων στη φυτική παραγωγή, στη ζωική παραγωγή 

και στη μεταποίηση από αναγνωρισμένους από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

φορείς πιστοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι: A CertΕυρωπαϊκός Οργανισμός 

Πιστοποίησης, IRIS bio, ΔΗΩ, ΒΙΟ Hellas, TUV Hellas, Φυσιολογική, Qways, Πράσινος 

Έλεγχος, Γεωτεχνικό Εργαστήριο, Bio Euro Cert.  

 ISO 14001 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.  

 ISO 50001 για τη Διαχείριση Ενέργειας.  

 Σήμα «Ελληνικό Πρωινό» του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.  

 Σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ Μας».  

 Σήμα «We Do Local».  

 

Ειδικά για τα καταλύματα, στη Β΄ Βαθμίδα εντάσσονται τα ξενοδοχεία 3, 4 και 5 αστέρων 

και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια 3 και 4 κλειδιών.  

 

Γ΄ Βαθμίδα  

 

Είναι σκόπιμο στην παρούσα φάση να μην προσδιοριστούν περιοριστικά οι όροι και οι 

προϋποθέσεις ένταξης στην Γ΄ Βαθμίδα, όπως συμβατικά προβλέπεται, αλλά αυτό να 

αντιμετωπιστεί από τα ίδια τα όργανα του Τοπικού Συμφώνου, αναλόγως με την εξέλιξή της 

και της εμπειρίας που στο μεταξύ θα έχει αποκτηθεί.  

 

Στόχευση για Ιδιωτική Συμμετοχή  

 

Η προσπάθεια που θα αναληφθεί από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Αττικής για την 

εξασφάλιση της ελάχιστης αναγκαίας συμμετοχής ιδιωτικών επιχειρήσεων στο Τοπικό 

Σύμφωνο, προτείνεται να διεξαχθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις. Κατά την πρώτη, εκτιμάται 

αρχικά το ποιες είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που για λόγους λειτουργικούς, κλαδικούς, 

αναπτυξιακούς, γεωγραφικούς, διασφάλισης τεκμηρίων ποιότητας κ.λπ. είναι κρίσιμο να 

συμμετέχουν στο Σύμφωνο. Για τον εντοπισμό τους, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός θα έχει 

στη διάθεσή του και θα είναι χρήσιμο να αξιοποιήσει το πρώτο μέρος αυτής της, ανά 

χείρας, μελέτης, στο οποίο περιγράφονται οι κλάδοι επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων η 

ένταξη των οποίων στο δίκτυο είτε επιβάλλεται, είτε κρίνεται πρόσφορη.  

 

Κυρίαρχη θέση μεταξύ των κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι υπό αναζήτηση 

επιχειρήσεις της πρώτης φάσης είναι η δυνατότητά τους να δημιουργούν, να συμβάλλουν 

και να μετέχουν σε συνέργειες που θα προσδώσουν ώθηση και αναπτυξιακή διάσταση στη 

σύνδεση της «Διαδρομής» με την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα, αποτελώντας 

παράλληλα το πρώτο απτό δείγμα της πεποίθησής τους για την πολλαπλασιαστική και σε 
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πολλά επίπεδα αξία της συνεργατικότητας και συμπληρωματικότητας. Αφού λοιπόν 

εντοπιστούν με αυτό τον τρόπο οι 40-60 κρίσιμοι παίκτες, συγκροτείται στον Αναπτυξιακό 

Οργανισμό μια ομάδα που θα αναλάβει να προσεγγίσει τον καθένα ξεχωριστά, 

επικοινωνώντας τη φιλοσοφία του Τοπικού Συμφώνου, επιδιώκοντας τη σύμπραξή του και 

οριστικοποιώντας τη βούληση, τη δυνατότητα και το είδος συνεργειών στις οποίες θέλει να 

συμμετάσχει. Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί και είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο η 

παρουσίαση της «Διαδρομής» και του Τοπικού Συμφώνου, ώστε να μπορεί οποιοσδήποτε 

ενδιαφερόμενος να την επισκεφθεί και να μάθει περισσότερα γι’ αυτά. Η ίδια ακριβώς 

διαδικασία των ξεχωριστών συναντήσεων ενημέρωσης θα ακολουθηθεί και όσον αφορά 

επιλεγμένους συλλογικούς φορείς (π.χ. ενώσεις ξενοδόχων, επιμελητήρια), προκειμένου να 

αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία και να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, 

κινητοποίηση και παρότρυνση των μελών τους για τη συμμετοχή στο Τοπικό Σύμφωνο. 

Κατά τη δεύτερη φάση εφαρμόζεται η φιλοσοφία των ανοιχτών θυρών, η οποία επιτρέπει 

σε όσους πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις ή έχουν διάθεση ή εμπνέονται από το κοινό 

όραμα που περιγράφεται στο Τοπικό Σύμφωνο, ανεξαρτήτως του πού βρίσκονται και 

δραστηριοποιούνται στην Αττική, να προσέλθουν και να συνυπογράψουν.  

 

Για το σκοπό αυτό, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Αττικής θα διοργανώσει δύο δημόσιες 

εκδηλώσεις, μία ανά Δήμο, απευθυνόμενη σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις τους οποίους 

και καλεί να προσέλθουν, μέσα από ένα πρόγραμμα προσωπικών προσκλήσεων και 

ανακοινώσεων σε τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, στις οποίες 

αναφέρεται απαραιτήτως ο δικτυακός τόπος ενημέρωσης για την «Διαδρομή» και το 

Τοπικό Σύμφωνο. Σχετικές αναρτήσεις θα πραγματοποιηθούν και στις ιστοσελίδες των 

αντίστοιχων περιφερειακών ενοτήτων και τοπικών συλλογικών φορέων. Στις εκδηλώσεις 

αυτές θα πραγματοποιηθεί μια συνολική παρουσίαση της «Διαδρομής», του Τοπικού 

Συμφώνου και των χαρακτηριστικών που το διέπουν, με αναφορά στα πλεονεκτήματα για 

τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και έμφαση στις δυνητικές συνέργειες, έτσι ώστε ο 

καθένας να μπορεί να διακρίνει και προσωποποιημένα τα πλεονεκτήματα που αφορούν τη 

δική του επιχείρηση ή δραστηριότητα.  

 

Θα ήταν πολύ σημαντικό στη φάση αυτή να έχουν διασφαλιστεί ήδη κάποιες συνέργειες ή 

δυνατότητες για συνέργειες, με τη μορφή ομαδικών προγραμμάτων στα οποία να έχουν 

ήδη αποφασίσει να μετάσχουν οι αρχικοί συμμετέχοντες, ώστε οι εκδηλώσεις να μην 

περιοριστούν στην παρουσίαση, αλλά να λειτουργήσουν στην ουσία ως μια πρώτη ημέρα 

συνεργειών, από αυτές που προβλέπει το Τοπικό Σύμφωνο. Έτσι θα μπορούσε να ξεκινήσει 

η πρωτοβουλία της «Διαδρομής» και του Τοπικού Συμφώνου, με ένα ελάχιστο κεφάλαιο 

συνεργειών που θα έχουν ήδη επιτευχθεί και οι οποίες μαζί με την αναφορά σε 

χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, που ευνοούν ιδιαιτέρως τις συνέργειες, θα μπορούσαν 

να δημιουργήσουν τον αναγκαίο αρχικό ενθουσιασμό και να παρακινήσουν τους 

συμμετέχοντες να αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

Πίνακας 1: Προτεινόμενα σημεία λήψεων για την Ιστοσελίδα της Διαδρομής 

Αθήνα 

Ακρόπολη 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

Μουσείο Ακρόπολης 

Μουσείο Αρχαίας Αγοράς (στοά έμπροσθεν) 

Θέατρο Διονύσου 

Ηρώδειο 

Άρειος Πάγος 

Πνύκα 

Αρχαιολογικός Χώρος Κεραμεικού 

Αρχαιολογικό Μουσείο Κεραμεικού 

Παναθηναϊκό Στάδιο 

Ελευσίνα 

Αρχαιολογικός Χώρος Ελευσίνας (αεροφωτογραφία) 

 Ιερά Αυλή 

 Μεγάλα & Μικρά Προπύλαια 

 Τελεστήριο 

 Μυκηναϊκό Μέγαρο 

 Ρολόι 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας 

Ρωμαϊκή Γέφυρα 

Λείψανα ρωμαϊκού λουτρού στην πλατεία Αγ. Γεωργίου 

Ρωμαϊκό Υδραγωγείο 

Αρχαίος Λιμενοβραχίονας 

Παλαιά Λατομεία 

Παλαιό Ελαιουργείο (ως βιομηχανικό μνημείο & ως χώρος εκδηλώσεων) 

Κρόνος 

Ίρις 

Sintra 

Σιδηροδρομικός Σταθμός Ελευσίνας 

Οικία Μορφοπούλου 

Πολιτιστικό Κέντρο "Λεωνίδας Κανελλόπουλος" (λήψη από Αισχύλεια) 

Διατηρητέο Κτίριο Παγκάλου 8 

Διατηρητέο Κτίριο Παγκάλου 19 

Εκκλησάκι Παναγίτσας στον λόφο αρχαιοτήτων 

Ναός του Αγίου Ζαχαρία 

Ναός του Αγίου Δημητρίου, Μαγούλα 

Μουσείο Ιστορίας & Λαογραφίας Συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίνας 
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Πεζόδρομος Νικολαΐδου (λήψη με κόσμο) 

Παραλιακό μέτωπο 

Ναυάγια (Mediterranean Sky κ.α.) 

Λαύριο 

Σούνιο (αεροφωτογραφία) 

 Ναός Ποσειδώνα 

Θορικό 

 Αρχαίο Θέατρο 

 Αρχαίο Νεκροταφείο (Μυκηναϊκός τάφος στην κορυφή του λόφου Βελατούρι, 

Θολωτός κυκλικός μυκηναϊκός τάφος στο διάσελο των δύο λόφων στο Θορικό) 

 Αρχαίος "Βιομηχανικός" Οικισμός (αεροφωτογραφία) 

 Μεταλλευτικό πλυντήριο 

 Ναός της Δήμητρας και Κόρης 

 Πύργος-φυλάκιο 4ου αι. π.Χ. 

Σούριζα 

 Αρχαιολογικός χώρος Δρυμού (αεροφωτογραφία) 

 Επίπεδο πλυντήριο εμπλουτισμού 

 Δεξαμενή ομβρίων για την τροφοδοσία νερού των πλυντηρίων εμπλουτισμού 

 Οικήματα     https://www.oryktosploutos.net/2018/05/9-stops-iv/ 

 Αρχαίο Φρέαρ κοντά στην Αγία Τριάδα 

 Αρχαία Στοά 

Δολίνη Χάος 

Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (αεροφωτογραφία συγκροτήματος) 

 Βιοτεχνικό - Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο 

 Εσωτερικές λήψεις αποκατεστημένων κτιρίων 

Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου 

Μηχανουργείο ΕΕΜΛ (εξωτερικά)  

 Δημοτική Βιβλιοθήκη (εσωτερικά) 

Κυπριανός (πανοραμική φωτογραφία ή αεροφωτογραφία) 

 κτίριο Ευτέρπη 

Κτίριο του Συλλόγου των Φιλόμουσων - Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου 

Γαλλική Σκάλα 

Αγορά (Ψαράδικα) 

Κτίριο Ρολόι (σήμερα καφέ  - εστιατόριο) 

Κεντρική πλατεία 

Κάμινος πύρωσης μεταλλευμάτων Καλαμίνας 

Καμάριζα 

 Ορυκτολογικό και Μεταλλευτικό Μουσείο Αγ. Κωνσταντίνου 

 Στοά "Παρών" (κτίριο εισόδου, μεταλλευτική στοά) 

Φρέαρ Σερπιέρι Νο 1 (μεταλλικός πύργος στο στόμιο του φρέατος, μεταλλευτική στοά) 

Σήραγγα βιομηχανικού τραίνου  
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Πειραιάς 

Τμήμα Πειραϊκού Τείχους 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά 

Ηετιώνια Πύλη 

Αρχαίο Θέατρο Πειραιά 

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 

Ιερά Οδός 

Αρχαιολογικός Χώρος Κεραμεικού  

Αρχαία Γέφυρα στον Κηφισό ποταμό, σταθμός Μετρό Ελαιώνα 

Αρχαιολογικός Χώρος πλατείας Εσταυρωμένου, σταθμός Μετρό Αιγάλεω 

Βοτανικός Κήπος Διομήδους 

Μονή Δαφνίου, ΧαΪδάρι 

Ιερό της Αφροδίτης στην Αφαία Σκαραμαγκά 

Λίμνη Κουμουνδούρου 

Παραλία Ασπρόπυργου 

Αττική Οδός 

Αχαρναί 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αχαρνών 

Θολωτός τάφος Αχαρνών 

Αρχαίο θέατρο Αχαρνών 

Τύμβος Σοφοκλή 

Φυλή 

Φρούριο της Φυλής 

Τείχος Δέμα (θεμέλια "Πύργου") 
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Πίνακας 2: Πίνακας Προτεινόμενων Δράσεων 

 

ΕΡΓΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΧΕ «ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

Κατηγορία  

Δράσεων  

Δράση   Φορέας   

Χρηματοδότησης 

Φορέας Υλοποίησης  Προτεραιότητα 

 Εφαρμογής 

 Διάρκεια  

 Έργου 

 Βαθμός        

Ωρίμανσης 

Προϋπολογισμός 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έργα προτεινόμενα από το 

ΥΠΠΟΑ 

 Υπουργείο Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, 

Εφορείες Αρχαιοτήτων 

Ανατολικής και Δυτικής 

Αττικής 

    

Έργα στερέωσης, 

συντήρησης και 

αποκατάστασης σε 

Αρχαιολογικούς Χώρους 

(ενδεικτικά  Έργα 

αποκατάστασης και 

ανάδειξης Αρχαίου 

Θεάτρου Θορικού, 

Αρχαιολογικού Χώρου 

Αργυρωρυχείων του 

Δρυμού Λαυρεωτικής, 

Τελεστηρίου Ελευσίνας, 

Φρουρίου και Τείχους 

Φυλής, Αρχαίου Θεάτρου 

Αχαρνών) 

 

ΥΠΠΟΑ, Εφ. Α. 

Ανατολικής και Δυτικής 

Αττικής 
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Κατηγορία  

Δράσεων  

Δράση   Φορέας   

Χρηματοδότησης 

Φορέας Υλοποίησης  Προτεραιότητα 

 Εφαρμογής 

 Διάρκεια  

 Έργου 

 Βαθμός        

Ωρίμανσης 

Προϋπολογισμός 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ

 

Εγκαταστάσεις υποδοχής 

επισκεπτών (πωλητήρια, 

χώροι υγιεινής, 

αναψυκτήρια)   

 
ΥΠΠΟΑ, Εφ. Α. 

Ανατολικής και Δυτικής 

Αττικής 

    

Έργα σήμανσης και 

πληροφόρησης σε 

Αρχαιολογικούς Χώρους  

 ΥΠΠΟΑ, Εφ. Α. 

Ανατολικής και Δυτικής 

Αττικής 

    

Έργα ανάδειξης και 

διαμορφώσεις διαδρομών 

επισκεπτών εντός 

Αρχαιολογικών Χώρων  

 
ΥΠΠΟΑ, Εφ. Α. 

Ανατολικής και Δυτικής 

Αττικής 

    

Εφαρμογές ξενάγησης 

επαυξημένης 

πραγματικότητας σε 

Αρχαιολογικούς Χώρους  

 
ΥΠΠΟΑ, Εφ. Α. 

Ανατολικής και Δυτικής 

Αττικής 
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ΕΡΓΑ ΟΧΕ «ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»  

Κατηγορία  

Δράσεων  

Δράση   Φορέας 

Χρηματοδότησης 

 Φορέας 

 Υλοποίησης 

Προτεραιότητα 

Εφαρμογής  

 Διάρκεια  

 Έργου 

 Βαθμός    

Ωρίμανσης 

  Προϋπολογισμός 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέντρο Επισκεπτών Αρχαίας 

Αττικής  

(χωροθετημένο σε άμεση 

σχέση με την Ακρόπολη)  

 

ΥΠΠΟΑ, Δήμος Αθηναίων Άμεση 2023-2027 Γ' 
Βάσει σχετικών 

μελετών 

Σύστημα Σήμανσης 

Πολιτιστικής Διαδρομής  

 

 

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

DMO Αττικής - Νέα 

Μητροπολιτική Αττική 

Α.Ε., Εφ. Α . Ανατολικής 

και Δυτικής Αττικής, Δήμοι 

Αθηναίων, Πειραιά, 

Ελευσίνας, Λαυρεωτικής, 

Φυλής και Αχαρνών 

Άμεση 2023-2025 Γ' €90.000 

Βελτίωση προσβασιμότητας 

σε αρχαιολογικούς χώρους 

της Λαυρεωτικής  

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δήμος Λαυρεωτικής, Εφ. 

Α. Ανατολικής Αττικής 
Άμεση 2023-2025 Γ' €370.000 
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Κατηγορία  

Δράσεων  

Δράση   Φορέας 

Χρηματοδότησης 

 Φορέας 

 Υλοποίησης 

Προτεραιότητα 

Εφαρμογής  

 Διάρκεια  

 Έργου 

 Βαθμός    

Ωρίμανσης 

  Προϋπολογισμός 

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δίκτυα πεζοπορικών και 

ποδηλατικών  διαδρομών 

διασύνδεσης των 

αρχαιολογικών χώρων και 

διαμόρφωση υποδομών 

εξυπηρέτησης επισκεπτών 

στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου 

 

 

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δασαρχείο Λαυρίου, 

Δήμος Λαυρεωτικής, Εφ. 

Α. Ανατολικής Αττικής 

Άμεση 2023-2027 Γ' 

€3.025.000 

 

(Έργα Α' Φάσης) 

«Λεωφορείο Πολιτισμού» 

τμήμα Αθήνα - Ελευσίνα 
ΟΑΣΑ ΟΑΣΑ Άμεση 2023-2025 Α' €17.500 

(Υπηρεσίες 

Συμβούλου) 
«Λεωφορείο Πολιτισμού» 

τμήμα Αθήνα - Λαύριο 
ΚΤΕΛ Αττικής ΚΤΕΛ Αττικής Άμεση 2023-2025 Α' 

Θαλάσσια Διαδρομή 
ΟΛΕ, Υπουργείο 

Ναυτιλίας 
ΟΛΕ Άμεση 2023-2025 Α' - 

Τοπική πολιτιστική 

λεωφορειογραμμή: 

προμήθεια δύο ηλεκτρικών 

λεωφορείων (Mini-bus) για 

τη διασύνδεση των πόλων 

ενδιαφέροντος στο Δήμο 

Λαυρεωτικής 

 

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Λαυρεωτικής Άμεση 2023-2025 B' €500.000  
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Κατηγορία  

Δράσεων  

Δράση   Φορέας 

Χρηματοδότησης 

 Φορέας 

 Υλοποίησης 

Προτεραιότητα 

Εφαρμογής  

 Διάρκεια  

 Έργου 

 Βαθμός    

Ωρίμανσης 

  Προϋπολογισμός 

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 

Ανάδειξη και αξιοποίηση 

ιστορικής μεταλλευτικής 

στοάς στο ΤΠΠΛ  

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Τεχνολογικό Πολιτιστικό 

Πάρκο Λαυρίου 

Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων  

Άμεση 2023-2025 Β' €535.000 

Αναπλάσεις συνδέσεων 

αρχαιολογικού χώρου με 

ιστορικά βιομηχανικά 

συγκροτήματα 

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Ελευσίνας Άμεση 2023-2027 Β' 
€4.930.000 

(Έργα Α΄ Φάσης) 

Ανάπλαση και ανάδειξη 

παραλιακού μετώπου 

Ελευσίνας 

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δήμος Ελευσίνας, 

Οργανισμός Λιμένος 

Ελευσίνας 

Μεσοπρόθεσμη 2023-2027 Γ' 
Βάσει σχετικών 

μελετών 

Εκπόνηση μελέτης 

σκοπιμότητας για την 

ανάδειξη και αξιοποίηση του 

βιομηχανικού 

συγκροτήματος Κρόνος  

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΠΟΑ Μεσοπρόθεσμη 2023-2025 Β' €30.000 

Ανάπλαση σύνδεσης 

Τεχνολογικού Πολιτιστικού 

Πάρκου Λαυρίου με Ιστορικό 

Κέντρο Λαυρίου και Λιμάνι 

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Λαυρεωτικής Άμεση 2023-2027 Β' 
€1.345.000 

(Έργα Α' Φάσης) 
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Κατηγορία  

Δράσεων  

Δράση   Φορέας 

Χρηματοδότησης 

 Φορέας 

 Υλοποίησης 

Προτεραιότητα 

Εφαρμογής  

 Διάρκεια  

 Έργου 

 Βαθμός    

Ωρίμανσης 

  Προϋπολογισμός 

Ανάπλαση Οικισμού  

Κυπριανού 
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Λαυρεωτικής Μεσοπρόθεσμη 2023-2027 Γ' 

Βάσει σχετικών 

μελετών 

 

 

ΕΡΓΑ ΟΧΕ «ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»  

Κατηγορία  

Δράσεων  

Δράση  Φορέας 

Χρηματοδότησης 

 Φορέας  

 Υλοποίησης 

Προτεραιότητα 

Εφαρμογής  

 Διάρκεια 

 Έργου 

 Βαθμός   

Ωρίμανσης 

  Προϋπολογισμός 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

 

 

 

 

 

Δημιουργία Ταυτότητας & Ανάπτυξη περιεχομένου 

Δημιουργία Ταυτότητας 

& Brand Toolkit 

Ανάπτυξη Οδηγού -        

Brand Toolkit 

 

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

DMO Αττικής - ΝΜΑ Άμεση 2023-2025 A' €40.000 

Παραγωγή engaging 

περιεχομένου 

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

DMO Αττικής - ΝΜΑ Άμεση 2023-2025 B' €105.000 
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Κατηγορία  

Δράσεων  

Δράση  Φορέας 

Χρηματοδότησης 

 Φορέας  

 Υλοποίησης 

Προτεραιότητα 

Εφαρμογής  

 Διάρκεια 

 Έργου 

 Βαθμός   

Ωρίμανσης 

  Προϋπολογισμός 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαδικτυακή Παρουσία & Ψηφιακά Εργαλεία 

Συντήρηση και Ανανέωση 

του Τουριστικού Portal, 

Blog & Newsletter 

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

DMO Αττικής - ΝΜΑ, 

Διάζωμα 
Άμεση 2023-2025 A' €100.000 

 Ανάπτυξη και  διαχείριση      

λογαριασμών κοινωνικών 

δικτύων 

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

DMO Αττικής - ΝΜΑ, 

Διάζωμα 
Άμεση 2023-2025 B' €65.000 

B2B Ενέργειες 

Σχεδιασμός Οδηγού 

Προώθησης Τουριστικών 

Προϊόντων – Travel 

Trade Guide 

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

DMO Αττικής - ΝΜΑ Άμεση 2023-2025 B' €40.000 
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Κατηγορία  

Δράσεων  

Δράση  Φορέας 

Χρηματοδότησης 

 Φορέας  

 Υλοποίησης 

Προτεραιότητα 

Εφαρμογής  

 Διάρκεια 

 Έργου 

 Βαθμός   

Ωρίμανσης 

  Προϋπολογισμός 

 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμμετοχή σε 

τουριστικές εκθέσεις 

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

DMO Αττικής - ΝΜΑ Άμεση 2023-2025 B' 
€120.000 

(ενδεικτικό κόστος) 

Διοργάνωση ταξιδιών 

εξοικείωσης – Fam Trips  

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

DMO Αττικής - ΝΜΑ Άμεση 2023-2025 Β' €60.000 

B2C Ενέργειες 

Προβολή σε ειδικό 

εσωτερικό κοινό 

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

DMO Αττικής - ΝΜΑ Μεσοπρόθεσμη 2023-2027 Β' €70.000 

Δράσεις εκπαιδευτικού 

χαρακτήρα 

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

DMO Αττικής - ΝΜΑ Μεσοπρόθεσμη 2023-2027 Β' €70.000 
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Κατηγορία  

Δράσεων  

Δράση  Φορέας 

Χρηματοδότησης 

 Φορέας  

 Υλοποίησης 

Προτεραιότητα 

Εφαρμογής  

 Διάρκεια 

 Έργου 

 Βαθμός   

Ωρίμανσης 

  Προϋπολογισμός 

 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψηφιακή Διαφημιστική 

Καμπάνια 

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

DMO Αττικής - ΝΜΑ Μεσοπρόθεσμη 2023-2027 B' €170.000 

Προβολή μέσω τρίτων 

ταξιδιωτικών portals  

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

DMO Αττικής - ΝΜΑ Μεσοπρόθεσμη 2023-2027 Β' €90.000 

Διαφημιστική 

εκστρατεία με 

ολοκληρωμένο πλάνο 

Επικοινωνίας & 

Πρόγραμμα Μέσων 

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

DMO Αττικής - ΝΜΑ Μεσοπρόθεσμη 2023-2027 Β' €250.000 

Διοργάνωση 

Δημοσιογραφικών & 

Digital Influencers 

Αποστολών 

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

DMO Αττικής - ΝΜΑ Μεσοπρόθεσμη 2023-2027 B' €60.000 
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Κατηγορία  

Δράσεων  

Δράση  Φορέας 

Χρηματοδότησης 

 Φορέας  

 Υλοποίησης 

Προτεραιότητα 

Εφαρμογής  

 Διάρκεια 

 Έργου 

 Βαθμός   

Ωρίμανσης 

  Προϋπολογισμός 

 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

Σύνδεση με Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις & ανάπτυξη 

νέων 

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

DMO Αττικής - ΝΜΑ Μεσοπρόθεσμη 2023-2027 Β' - 

Προώθηση του Κέντρου 

Ψηφιακής 

Αναπαράστασης & 

Διοργάνωσης ψηφιακών 

εκθέσεων 

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

DMO Αττικής - ΝΜΑ Μεσοπρόθεσμη 2023-2027 Γ' €120.000 

Visitor Experience Pass 

 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

DMO Αττικής - ΝΜΑ Μεσοπρόθεσμη 2023-2027 B' - 

 

Ενιαίο ηλεκτρονικό εισιτήριο 
αρχαιολογικών χώρων και 
μουσείων όλης της 
διαδρομής  

 

ΥΠΠΟΑ 
ΥΠΠΟΑ Άμεση 2023-2025 A' - 
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ΕΡΓΑ ΟΧΕ «ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»  

Κατηγορία  

Δράσεων  

Δράση  Φορέας 

Χρηματοδότησης 

 Φορέας  

 Υλοποίησης 

Προτεραιότητα  

Εφαρμογής  

 Διάρκεια  

 Έργου 

Βαθμός 

Ωρίμανσης 

  Προϋπολογισμός 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 

Ιστοσελίδας Διαδρομής 

(Πλατφόρμα DMS Διαδρομής) 

Δωρεά από 

ΔΙΑΖΩΜΑ 

DMO Αττικής - ΝΜΑ, 

Διάζωμα 
Άμεση 2023-2024 A' - 

Βίντεο - Τρισδιάστατη 

ψηφιακή αναπαράσταση με 

χρήση εικονικής 

πραγματικότητας  

Αφηγήματος Τριλογίας  

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ DMO Αττικής - ΝΜΑ Άμεση 2023-2025 B' €370.000 
Διετής 

Υποστήριξη: 

€10.000 

Ψηφιακό Παρατηρητήριο 

Βιώσιμης Τουριστικής 

Ανάπτυξης (Data Hub) 

Δωρεά από 

ΔΙΑΖΩΜΑ 
DMO Αττικής - ΝΜΑ Άμεση 2023-2024 

A' - 

Ψηφιακή Εφαρμογή Cluster -

Διαχείρισης Επιχειρηματικών 

Cluster  

Δωρεά από 

ΔΙΑΖΩΜΑ 
DMO Αττικής - ΝΜΑ Άμεση 2023-2024 

A' - 

QR-Code για σύστημα 

σήμανσης  
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ DMO Αττικής - ΝΜΑ Άμεση 2023-2025 

B' 
€3.000 

Ετήσια 

Υποστήριξη: 

€500/έτος 
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Κατηγορία  

Δράσεων  

Δράση  Φορέας 

Χρηματοδότησης 

 Φορέας  

 Υλοποίησης 

Προτεραιότητα  

Εφαρμογής  

 Διάρκεια  

 Έργου 

Βαθμός 

Ωρίμανσης 

  Προϋπολογισμός 

 ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βίντεο - Τρισδιάστατη 

ψηφιακή αναπαράσταση με 

χρήση εικονικής 

πραγματικότητας  Αρχαίας 

Λατομικής Δραστηριότητας  

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ DMO Αττικής - ΝΜΑ Μεσοπρόθεσμη 2023-2025 
B' 

€370.000 
Διετής 

Υποστήριξη: 

€10.000 

Βίντεο - Τρισδιάστατη 

ψηφιακή αναπαράσταση με 

χρήση εικονικής 

πραγματικότητας  Ελευσίνιων 

Μυστηρίων  

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ DMO Αττικής - ΝΜΑ Μεσοπρόθεσμη 2023-2025 
B' 

€370.000 
Διετής 

Υποστήριξη: 

€10.000 

Virtual Tours με χρήση 

φωτογραφικών πανοραμάτων 

360 μοιρών 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ DMO Αττικής - ΝΜΑ Μεσοπρόθεσμη 2023-2025 
B' 

€34.050 
Διετής 

Υποστήριξη: 

€5.000 

Ψηφιακό Διαδικτυακό 

Παιχνίδι Γρίφων  
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

DMO Αττικής - ΝΜΑ, 

Διάζωμα 
Μεσοπρόθεσμη 2023-2027 B' €20.000 

Ετήσια 

Υποστήριξη: 

€500 
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ΕΡΓΑ ΟΧΕ «ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

Κατηγορία 

Δράσεων 

Δράση Φορέας 

Χρηματοδότησης 

 Φορέας 

 Υλοποίησης 

Προτεραιότητα 

Εφαρμογής 

 Διάρκεια 

 Έργου 

 Βαθμός 

 Ωρίμανσης 

 Προϋπολογισμός 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σύσταση Τοπικών 
Συμφώνων – Cluster 
Επιχειρήσεων Λαυρίου 
& Ελευσίνας 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

DMO Αττικής – 
ΝΜΑ, 

Δήμοι Ελευσίνας 
και Λαυρεωτικής 

Άμεση 2023-2025 A' €300.000 

Δημιουργία 
Καταδυτικών Πάρκων 
Λαυρίου και Ελευσίνας 
(εκπόνηση φακέλου 
μελετών αδειοδότησης) 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δήμοι 
Λαυρεωτικής και 

Ελευσίνας, 
DMO Αττικής – 

ΝΜΑ 

Άμεση 2023-2025 Β' €100.000 

Χάραξη-σήμανση 

«Κινηματογραφικής 

Διαδρομής Λαυρίου» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΠΠΛ – Δήμος 

Λαυρεωτικής 
Άμεση 2023-2025 B' 

€10.000 

Λειτουργία 

(παραρτήματος) Film 

Office Περιφέρειας 

Αττικής 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

DMO Αττικής – 

ΝΜΑ 

ΤΠΠΛ 

Άμεση 2023-2025 Β' €50.000 

Δημιουργία και 
λειτουργία θερινού 
κινηματογράφου & 
Διοργάνωση ετήσιου 
κινηματογραφικού 
φεστιβάλ 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΠΠΛ Άμεση 2023-2025 Β' 
€100.000 
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Κατηγορία 

Δράσεων 

Δράση Φορέας 

Χρηματοδότησης 

 Φορέας 

 Υλοποίησης 

Προτεραιότητα 

Εφαρμογής 

 Διάρκεια 

 Έργου 

 Βαθμός 

 Ωρίμανσης 

 Προϋπολογισμός 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εκπόνηση μελέτης 

σκοπιμότητας για τη 

δημιουργία Μουσείου 

Βιομηχανικής Ιστορίας 

στην Ελευσίνα 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΥΠΠΟΑ – Δήμος 

Ελευσίνας 
Άμεση 2023-2025 B' 

€30.000 

Εκπόνηση μελέτης 

σκοπιμότητας και 

εγκατάσταση HUB 

επιχειρήσεων 

πολιτιστικής 

βιομηχανίας στην 

Ελευσίνα 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δήμος 

Ελευσίνας, 

DMO Αττικής - 

ΝΜΑ 

Μεσοπρόθεσμη 2025-2027 
Γ' €20.000 



211 

ΕΡΓΑ ΟΧΕ «ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

Κατηγορία 

Δράσεων 

Δράση Φορέας 

Χρηματοδότησης 

 Φορέας 

 Υλοποίησης 

Προτεραιότητα 

Εφαρμογής 

 Διάρκεια 

 Έργου 

 Βαθμός 

 Ωρίμανσης 

 Προϋπολογισμός 

  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Εναρκτήριο γεγονός (launch 

event) για την προβολή του 

Προγράμματος της Τριλογίας 

της Αττικής 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Υπουργείο 

Πολιτισμού 

Υπουργείο 

Τουρισμού, 

Διάζωμα, DMO 

Αττικής - ΝΜΑ 

Άμεση 2023-2025 A' €100.000 

Ενίσχυση τεχνικής επάρκειας 

(Capacity building) των δύο 

Δήμων και των εμπλεκόμενων 

φορέων 
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δήμος Λαυρεωτικής – 

Δήμος Ελευσίνας 
Άμεση 2023-2025 A' €100.000 
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Επισυναπτόμενο 2ο / pdf Α΄ παραδοτέο μελέτης   

 

 

 

 

 

 
 

 

  



Συγκοινωνιακή Μελέτη 
Πολιτιστικής Διαδρομής 

της «Τριλογίας της Αττικής 

Μελέτη Πληροφοριακής Σήμανσης 
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1 Γενικά 

Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Τριλογία της Αττικής» δύναται να πραγματοποιηθεί με 
σταδιακή εφαρμογή επιλεγμένων βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων, που περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα βελτιωτικών παρεμβάσεων της Β φάσης της Συγκοινωνιακής Μελέτης 
Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής» (ΑΒΑΡΙΣ, Ιανουάριος 2022), οι οποίες:  

 είναι ανεξάρτητες από την κατασκευή προβλεπόμενων έργων (Προαστιακή 
σιδηροδρομική σύνδεση Άνω Λιόσια – Ελευσίνα – Μέγαρα) και εκπόνηση επόμενων 
μελετών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνέχεια των ήδη 
διαθέσιμων (Ελευσίνα: Ενοποίηση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, 
με στοιχεία αστικής ανάπλασης, Ελευσίνα: Σχέδιο Ολοκληρωμένης Προσβασιμότητας 
και Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της βαδισιμότητας και του ποδηλάτου), 

 έχουν μικρό ορίζοντα μελετητικής προετοιμασίας, 
 μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, 
 είναι χαμηλού κόστους και  
 εμπλέκουν κύρια τους Δήμους σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση των απαιτούμενων 

εγκρίσεων. 

Τέτοιες παρεμβάσεις είναι η πληροφοριακή σήμανση των σημείων ενδιαφέροντος της 
Ελευσίνας και της Λαυρεωτικής για πεζούς και ποδηλάτες, καθώς και η σήμανση των ορεινών 
διαδρομών ποδηλάτου στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου. 

Συμπληρωματικά στα όσα προαναφέρθηκαν για την καταλληλότητα των προτεινόμενων 
παρεμβάσεων, υπάρχουν πλέον διαθέσιμες (Μάρτιος 2022) Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων 
για την πληροφοριακή σήμανση 

 πεζών εντός αστικών περιοχών (ΟΜΟΕ 12) και 
 ποδηλατιστών (ΟΜΟΕ 13), 

οι οποίες αναμένεται να συμβάλλουν στην άμεση φυσική υλοποίηση των προτεινόμενων 
διαδρομών περιήγησης σε καθέναν από τους πόλους της Ελευσίνας και του Λαυρίου, χωρίς 
να έχουν υλοποιηθεί άλλα έργα και παρεμβάσεις, και στην προβολή της Τριλογίας. 

Επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός πινακίδων κατά τεχνικά ενιαίο τρόπο αναμένεται να συμβάλλει 
θετικά στον προσανατολισμό των μετακινούμενων και η τοποθέτησή τους σε επιλεγμένες 
θέσεις αναμένεται να βελτιώσει την ασφάλεια και την άνεση κατά τη μετακίνηση. Συνδυαστικά, 
τα προαναφερθέντα αναμένεται να βελτιώσουν την αισθητική και λειτουργία του αστικού 
χώρου και την εμπειρία της περιήγησης.  

Σημειώνεται τέλος, ότι η τοποθέτηση πληροφοριακής σήμανσης για πεζούς και ποδηλάτες 
είναι δυναμικό έργο, το οποίο μπορεί να συμπληρώνεται με τη σταδιακή ολοκλήρωση άλλων 
προβλεπόμενων έργων. 

 

2 Μελέτη Πληροφοριακής Σήμανσης Πεζών και Ποδηλατών 

2.1 Περιοχή Μελέτης 

Η μελέτη πληροφοριακής σήμανσης πεζών και ποδηλατών προτείνεται να αφορά:  

 τις πόλεις της Ελευσίνας και του Λαυρίου,  
 μεμονωμένα τοπόσημα κατά μήκος των διαδρομών προς/από Ελευσίνα και Λαύριο 

από/προς Αθήνα (π.χ. Ιερό Αφροδίτης Δαφνίου, Λίμνη Κουμουνδούρου, 
Αρχαιολογικός Χώρος Θορικού, Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου, κλπ.) καθώς και  

 τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου. 
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2.2 Υπηρεσίες Παρόχου 

Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Επικαιροποίηση βάσης απογραφής υφιστάμενων πληροφοριακών πινακίδων (θέση 
τοποθέτησης και αναγραφές, κατάσταση και συνέπεια ως προς τεχνικές 
προδιαγραφές) και απεικόνισή τους σε χάρτες κατάλληλης κλίμακας. Επισημαίνεται, 
ότι στις μελέτες σήμανσης απαιτείται πάντα επιβεβαίωση της ύπαρξης των πινακίδων 
και αξιολόγηση της κατάστασής τους, δεδομένων μεταβολών που μπορεί να έχουν 
επέλθει από την πάροδο του χρόνου, φυσικά και άλλα συμβάντα (καταστροφή 
πινακίδας από ατύχημα ή βανδαλισμό, καθαίρεση πινακίδας, κλπ.). 

2. Απογραφή υφιστάμενων επιμέρους υποδομών πεζής μετακίνησης (φωτεινοί 
σηματοδότες, διαβάσεις πεζών, ράμπες, οδηγοί όδευσης τυφλών), υποδομών 
ποδηλάτου και εξοπλισμών στάθμευσής τους, χώρων στάθμευσης οχημάτων εκτός 
οδού και αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης για διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων 
(π.χ. τουριστικά λεωφορεία, οχήματα ΑΜΕΑ, κλπ.) που εξυπηρετούν σημεία 
ενδιαφέροντος της Τριλογίας και απεικόνισή τους σε χάρτες κατάλληλης κλίμακας. 

3. Τελικός καθορισμός τοποσήμων προς σήμανση με πρόταση αναγραφής στην ελληνική 
γλώσσα και μεταγραφής σε λατινική γραφή / αγγλική γλώσσα. 

4. Λεπτομερής καθορισμός εναλλακτικών διαδρομών πεζών και ποδηλατών από 
διαφορετικές αφετηρίες και απεικόνισή τους σε χάρτες κατάλληλης κλίμακας. 

5. Εντοπισμός κατάλληλων θέσεων τοποθέτησης πινακίδων ανά είδος (σήμανση με βέλη, 
πίνακες σήμανσης) και απεικόνισή τους σε χάρτες κατάλληλης κλίμακας. 

6. Σχεδιασμός χαρτών διαδρομών πεζών και ποδηλατών σε κατάλληλη κλίμακα 
(εποπτικοί) συμπεριλαμβανομένων των τοποσήμων, τυχών καθαιρούμενων πινακίδων 
και των θέσεων τοποθέτησης των πληροφοριακών πινακίδων πεζών και ποδηλατών 
ανά είδος. 

7. Σχεδίαση κατασκευαστικών σχεδίων πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης πεζών και 
ποδηλατών σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων. 

8. Επιμέτρηση ποσοτήτων (αριθμός πινακίδων ανά είδος, επιφάνεια πινακίδων, στύλοι 
ανάρτησης). 

2.3 Παραδοτέα και Φάσεις Εκπόνησης 

Το αντικείμενο θα εκπονηθεί σε τρεις φάσεις ως ακολούθως: 

 Φάση Α: Περιλαμβάνει τα αντικείμενα 1 – 4 και έχει διάρκεια εκπόνησης 3 μήνες από 
την έναρξη/υπογραφή της σύμβασης. 

 Φάση Β: Περιλαμβάνει τα αντικείμενα 5 – 6 και έχει διάρκεια 2 μήνες από την παραλαβή 
του παραδοτέου της Φάσης Α από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαζώματος. 

 Φάση Γ: Περιλαμβάνει τα αντικείμενα 7 – 8 και έχει διάρκεια 2 μήνες από την παραλαβή 
του παραδοτέου της Φάσης Β από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαζώματος. 
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1 Γενικά 

Η πρωτοβουλία «Τριλογία της Αττικής» πρόκειται να υλοποιηθεί σταδιακά με εφαρμογή κατ’ 
αρχήν των βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Β’ φάσης 
της Συγκοινωνιακής Μελέτης Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής» (ΑΒΑΡΙΣ, 
Ιανουάριος 2022), οι οποίες:  

• έχουν σύντομο διάστημα μελετητικής και άλλης προετοιμασίας,  

• είναι σχετικά χαμηλού κόστους  

Δεδομένου ότι στους Δήμους των πόλων της Τριλογίας (Αθήνα, Ελευσίνα, Λαύριο) και τον 
Πειραιά εκπονούνται Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και εκτελούνται σχετικά έργα 
(π.χ. ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Βασιλίσσης Αμαλίας, διαπλάτυνση πεζοδρομίων οδού 
Πανεπιστημίου, κλπ.), απαιτείται συνεργασία των αρμόδιων/εμπλεκόμενων φορέων για την 
καταγραφή των υπό κατασκευή/μελέτη δράσεων, που συνδέονται με τη Διαδρομή «Τριλογία 
της Αττικής», ώστε να εντοπιστούν και να δρομολογηθούν τυχόν πρόσθετες απαραίτητες 
παρεμβάσεις. 

Ακολούθως παρατίθεται η λεπτομερέστερη παρουσίαση των βραχυπρόθεσμων 
παρεμβάσεων. 

2 Μελέτη Πληροφοριακής Σήμανσης Πεζών και Ποδηλατών [Α] 

Η προτεινόμενη μελέτη σήμανσης ενδείκνυται να εκπονηθεί πρώτη, γιατί ανεξαρτήτως των 
διαθέσιμων συγκοινωνιακών μέσων, της πληρότητας και ποιότητας των υφιστάμενων 
υποδομών για πεζή και με ποδήλατο μετακίνηση, τα σημεία ενδιαφέροντος είναι σήμερα 
προσβάσιμα και η σήμανσή τους αποτελεί άμεση φυσική υλοποίηση της Διαδρομής και πρώτο 
βήμα για την προβολή της. 

Σημειώνεται ότι: 

• πλέον υπάρχουν διαθέσιμες (Μάρτιος 2022) Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων για την 
πληροφοριακή σήμανση  

o πεζών εντός αστικών περιοχών (ΟΜΟΕ 12) οι οποίες αφορούν στη σήμανση 
οδών (εξαιρουμένων κτηρίων) και  

o ποδηλατιστών (ΟΜΟΕ 13),  

• ο σχεδιασμός πινακίδων κατά τεχνικά ενιαίο τρόπο εξασφαλίζει την αναγνωρισιμότητά 
τους και συμβάλλει θετικά στον προσανατολισμό των μετακινούμενων,  

• η τοποθέτηση πινακίδων σε επιλεγμένες στο πλαίσιο μελέτης θέσεις βελτιώνει την 
ασφάλεια και άνεση των μετακινούμενων, ενώ αναβαθμίζει την αισθητική του αστικού 
χώρου, 

• η τοποθέτηση πληροφοριακής σήμανσης για πεζούς και ποδηλάτες είναι δυναμικό 
έργο, το οποίο μπορεί να συμπληρώνεται με τη σταδιακή ολοκλήρωση άλλων 
προβλεπόμενων παρεμβάσεων. 

2.1 Περιοχή Μελέτης 

Η μελέτη πληροφοριακής σήμανσης πεζών και ποδηλατών προτείνεται να αφορά τα σημεία 
ενδιαφέροντος - στάσεις που προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο της «Συγκοινωνιακής Μελέτης 
Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής» (ΑΒΑΡΙΣ):  

• στις πόλεις της Αθήνας, της Ελευσίνας και του Λαυρίου,  

• κατά μήκος των διαδρομών προς/από Ελευσίνα, Λαύριο και Πειραιά από/προς Αθήνα 
(π.χ. Ιερό Αφροδίτης Δαφνίου, Λίμνη Κουμουνδούρου, Αρχαιολογικός Χώρος Θορικού, 
Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου, κλπ.), 

• στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου, καθώς και 

• σε σημαντικά σημεία μετεπιβίβασης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς [ΜΜΜ] στον 
Πειραιά. 
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2.2 Μελετητικό Αντικείμενο 

Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Επικαιροποίηση απογραφής υφιστάμενων πληροφοριακών πινακίδων στην Ελευσίνα 
και τη Λαυρεωτική και απεικόνισή τους σε χάρτες κατάλληλης κλίμακας. Επισημαίνεται, 
ότι στις μελέτες σήμανσης απαιτείται επιβεβαίωση της ύπαρξης των πινακίδων και 
αξιολόγηση της κατάστασής τους, δεδομένων μεταβολών που μπορεί να έχουν επέλθει 
από την πάροδο του χρόνου, φυσικά και άλλα συμβάντα (καταστροφή από ατύχημα ή 
βανδαλισμό, πινακίδας, κλπ.). 

2. Τελικός καθορισμός σημείων ενδιαφέροντος – στάσεων της Διαδρομής προς σήμανση 
στους τρεις πόλους και σημείων μετεπιβίβασης ΜΜΜ στον Πειραιά, με πρόταση 
αναγραφής τοπωνυμίου στην ελληνική γλώσσα και μεταγραφής σε λατινική 
γραφή/αγγλική γλώσσα. 

3. Καταγραφή υφιστάμενων επιμέρους υποδομών πεζής μετακίνησης (φωτεινοί 
σηματοδότες, διαβάσεις πεζών, ράμπες, οδηγοί όδευσης τυφλών), υποδομών 
ποδηλάτου και εξοπλισμών στάθμευσής τους, σταθμών και βασικών στάσεων ΜΜΜ, 
χώρων στάθμευσης ταξί, χώρων στάθμευσης οχημάτων εκτός οδού και αποκλειστικών 
θέσεων στάθμευσης για διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων (π.χ. τουριστικά 
λεωφορεία, οχήματα ΑΜΕΑ, κλπ.) που εξυπηρετούν σημεία ενδιαφέροντος της 
Τριλογίας και απεικόνισή τους σε χάρτες κατάλληλης κλίμακας. 

4. Καταγραφή ποδηλατικών διαδρομών/υποδομών και υφιστάμενης σήμανσης στις 
αστικές περιοχές και τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου. 

5. Λεπτομερής καθορισμός εναλλακτικών διαδρομών πεζών και ποδηλατών από 
διαφορετικές αφετηρίες και απεικόνισή τους σε χάρτες κατάλληλης κλίμακας. 

6. Εντοπισμός κατάλληλων θέσεων τοποθέτησης πινακίδων και απεικόνισή τους σε 
χάρτες κατάλληλης κλίμακας. 

7. Σχεδιασμός χαρτών διαδρομών πεζών και ποδηλατών σε κατάλληλη κλίμακα 
(εποπτικοί) συμπεριλαμβανομένων των τοποσήμων, καθαιρούμενων πινακίδων και 
των θέσεων τοποθέτησης των πληροφοριακών πινακίδων πεζών και ποδηλατών ανά 
είδος. 

8. Σχεδίαση κατασκευαστικών σχεδίων πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης πεζών και 
ποδηλατών σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων. 

9. Επιμέτρηση ποσοτήτων (αριθμός πινακίδων ανά είδος, επιφάνεια πινακίδων, στύλοι 
ανάρτησης). 

2.3 Παραδοτέα και Φάσεις Εκπόνησης 

Το αντικείμενο θα εκπονηθεί σε τρεις φάσεις ως ακολούθως: 

• Φάση Α: Περιλαμβάνει τα αντικείμενα 1 – 5 και έχει διάρκεια εκπόνησης 3 μήνες από 
την έναρξη/υπογραφή της σύμβασης. 

• Φάση Β: Περιλαμβάνει τα αντικείμενα 6 – 7 και έχει διάρκεια 2 μήνες από την παραλαβή 
του παραδοτέου της Φάσης Α από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαζώματος. 

• Φάση Γ: Περιλαμβάνει τα αντικείμενα 8 – 9 και έχει διάρκεια 2 μήνες από την παραλαβή 
του παραδοτέου της Φάσης Β από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαζώματος. 

  



Συγκοινωνιακή Μελέτη Πολιτιστικής Διαδρομής της «Τριλογίας της Αττικής 
Υλοποίηση Παρεμβάσεων Βραχυπρόθεσμου Χαρακτήρα 

 

 
4 

 

3 Συγκοινωνιακή Διασύνδεση Πόλων Ελευσίνας και Λαυρίου με Αθήνα και Πειραιά 
[B] 

Στο πλαίσιο της Α φάσης της Συγκοινωνιακής Μελέτης Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της 
Αττικής» (ΑΒΑΡΙΣ, Σεπτέμβριος 2021), περιλαμβάνονται οι ακόλουθες προτάσεις άμεσης 
βελτίωσης της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης με αστικά, υπεραστικά και τουριστικά 
λεωφορεία. 

Β1 Επαναλειτουργία της ειδικής, express, τουριστικής γραμμής Χ80: Πειραιάς – Ακρόπολη 
– Σύνταγμα (πάροχος συγκοινωνιακού έργου: ΟΑΣΑ). 

Δεδομένου ότι πρόκειται για υπηρεσία που ήταν διαθέσιμη μέχρι πρόσφατα, η 
επαναλειτουργία της δύναται να είναι άμεση. 

Β2 Σύσταση νέας ειδικής, express, τουριστικής γραμμής για τη σύνδεση Αθήνας – 
Ελευσίνας, με αφετηρία το Σταθμό «Σύνταγμα», ή άλλη αντίστοιχα κεντρική θέση, ώστε 
να είναι εύκολη και γρήγορη η μετεπιβίβαση από/προς τα υπόλοιπα συγκοινωνιακά 
μέσα (πάροχος συγκοινωνιακού έργου: ΟΑΣΑ). 

Δεδομένου ότι πρόκειται για περιοχή που εξυπηρετείται ήδη από αστική συγκοινωνία, 
η δρομολόγηση μιας απ’ ευθείας διαδρομής express, ο καθορισμός ενός ειδικού τύπου 
εισιτηρίου (ημερήσιου ή τουριστικού) και η προβολή της στο ευρύ κοινό ως τουριστική 
διαδρομή, δεδομένης της σχετικής εμπειρίας των φορέων, δύναται να είναι άμεση. 

B3 Σύσταση νέας ειδικής, express, τουριστικής γραμμής για τη σύνδεση Αθήνας – 
Λαυρίου, με αφετηρία το Σταθμό «Σύνταγμα», ή άλλη αντίστοιχα κεντρική θέση, ώστε 
να είναι εύκολη και γρήγορη η μετεπιβίβαση από/προς τα υπόλοιπα συγκοινωνιακά 
μέσα (πάροχος συγκοινωνιακού έργου: ΚΤΕΛ Αττικής). 

Δεδομένου ότι ήδη λειτουργεί τέτοια γραμμή (Αθήνα – Σούνιο – Λαύριο), η 
δρομολόγηση μιας τουριστικής γραμμής, που θα παραμένει στον παραλιακό άξονα 
στην περιοχή της Αναβύσσου και θα πραγματοποιεί στάσεις τουριστικά στοχευμένες, 
ο καθορισμός ενός ειδικού τύπου εισιτηρίου (ημερήσιου ή τουριστικού) και η προβολή 
της προβολή της στο ευρύ κοινό ως τουριστική διαδρομή, δύναται να είναι άμεση. 

Β4 Βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας Λαυρεωτικής σε ό,τι αφορά τη συχνότητα 
πραγματοποίησης δρομολογίων προς τους οικισμούς Άγιος Κωνσταντίνος (Καμάριζα) 
και Συντερίνα και την προβολή της υπηρεσίας στο ευρύ κοινό. 

B5 Σύσταση νέας ειδικής, express, τουριστικής γραμμής για τη σύνδεση Αθήνας – 
Λαυρεωτικής, με αφετηρία το Σταθμό «Σύνταγμα», ή άλλη αντίστοιχα κεντρική θέση, 
ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη η μετεπιβίβαση από/προς τα υπόλοιπα 
συγκοινωνιακά μέσα (πάροχος συγκοινωνιακού έργου: ιδιώτες ιδιοκτήτες τουριστικών 
λεωφορείων). 

Δεδομένου ότι τη θερινή περίοδο πραγματοποιούνται ημερήσιες εκδρομές με 
τουριστικό λεωφορείο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και το Σούνιο, η επέκταση της διαδρομής 
έως το Αρχαίο Θέατρο Θορικού, με στάση στην πόλη του Λαυρίου, και η επιστροφή 
μέσω του Εθνικού Δρυμού, δύναται να είναι άμεση. 

Κοινό θέμα προς διερεύνηση με την Πολιτεία και τους παρόχους συγκοινωνιακού έργου για τις 
ανωτέρω προτάσεις, είναι η επιδότηση του εισιτηρίου για την δημιουργία οικονομικά 
συμφερόντων προϊόντων, ελκυστικών στο κοινό, τουλάχιστον μέχρι την καθιέρωση της 
Τριλογίας ως τουριστικής εμπειρίας. 

  



Συγκοινωνιακή Μελέτη Πολιτιστικής Διαδρομής της «Τριλογίας της Αττικής 
Υλοποίηση Παρεμβάσεων Βραχυπρόθεσμου Χαρακτήρα 

 

 
5 

 

4 Αστικές Αναπλάσεις (Διαμόρφωση Διαδρομών Πεζή και με Ποδήλατο) 

4.1 Προτάσεις Βελτίωσης Πεζή Μετακίνησης [Γ] 

Οι μελέτες που προτείνονται ακολούθως αφορούν τις προτεινόμενες παρεμβάσεις που 
περιγράφονται λεπτομερώς στην Α΄ φάση της Συγκοινωνιακής Μελέτης Πολιτιστικής 
Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής» (ΑΒΑΡΙΣ, Σεπτέμβριος 2021) και περιλαμβάνονται στις 
βραχυπρόθεσμες δράσεις της Β φάσης της προαναφερθείσας μελέτης. Σημειώνεται ότι 
πρόκειται για πιο σύνθετες μελέτες, σε ό,τι αφορά την έγκριση και την εφαρμογή τους. 

4.1.1 Λαύριο 

Αντικείμενο, Παραδοτέα και Φάσεις Εκπόνησης 

Γ1 Μελέτη σύνδεσης περιοχής ήπιας κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης με την 
παραλιακή ζώνη, μέσω ανυψωμένης διάβασης πεζών στην οδό Κουντουριώτη και 
λοιπών παρεμβάσεων στην περιοχή με τους χώρους πρασίνου που περιβάλλονται 
από την οδό Αγίας Παρασκευής. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας περιοχής παρέμβασης σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

Προϋποθέσεις για την εκπόνηση της μελέτης είναι:  

• η εξασφάλιση συναίνεσης από τον Οργανισμό Λιμένα Λαυρίου για την 
υλοποίηση της παρέμβασης, δεδομένου ότι η οδός βρίσκεται εντός της 
χερσαίας ζώνης λιμένα, 

• η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη 
σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 2 μηνών από την έναρξη/υπογραφή της 
σύμβασης. 

Γ2 Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού παραλιακής οδού Μίκη Θεοδωράκη σε τμήμα 
μήκους περί τα 150 μ., για τη διαμόρφωση κυκλοφοριακού χώρου ενιαίου πλάτους, 
πεζοδρομίων για την προσπέλαση της Γαλλικής Μεταλλευτικής Σκάλας και 
προσβάσεων λιμενικής ζώνης και υπαίθριου χώρου στάθμευσης. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

Προϋποθέσεις για την εκπόνηση της μελέτης είναι:  

• η εξασφάλιση συναίνεσης από τον Οργανισμό Λιμένα Λαυρίου για την 
υλοποίηση της παρέμβασης, δεδομένου ότι η οδός βρίσκεται εντός της 
χερσαίας ζώνης λιμένα, 

• η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη 
σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 



Συγκοινωνιακή Μελέτη Πολιτιστικής Διαδρομής της «Τριλογίας της Αττικής 
Υλοποίηση Παρεμβάσεων Βραχυπρόθεσμου Χαρακτήρα 

 

 
6 

 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 1 μήνα από την έναρξη/υπογραφή της 
σύμβασης. 

Γ3α Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού και σήμανσης διασταύρωσης οδών Σουνίου και 
Κορδέλλα. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδια τυπικών διατομών σκελών διασταύρωσης 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης είναι η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής 
αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 1 μήνα από την έναρξη/υπογραφή της 
σύμβασης. 

Γ3β Μελέτη φωτεινής σηματοδότησης διασταύρωσης οδών Σουνίου και Κορδέλλα, 
εφόσον διαπιστωθεί ότι απαιτείται. 

Παραδοτέο της μελέτης αποτελεί το σηματοδοτικό πρόγραμμα της διασταύρωσης. 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 1 μήνα από την έναρξη/υπογραφή της 
σύμβασης. 

4.1.2 Ελευσίνα 

Αντικείμενο, Παραδοτέα και Φάσεις Εκπόνησης 

Γ4 Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της 
οδού Πετράκη, τμήμα από Σιδηροδρομικό Σταθμό έως Αρχαιολογικό χώρο (οδός Σωτ. 
Γκιόκα), μήκους περί τα 300 μ.. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδιο μηκοτομής σε κατάλληλες κλίμακες 

• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης είναι η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής 
αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 1 μήνα από την έναρξη/υπογραφή της 
σύμβασης. 

Γ5 Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της 
οδού Περικλέους, τμήμα από οδό Σαλαμίνας έως οδό  Αναστ. Στάθη, μήκους περί τα 
740 μ.. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδιο μηκοτομής σε κατάλληλες κλίμακες 
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• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης είναι η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής 
αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 2 μηνών από την έναρξη/υπογραφή της 
σύμβασης. 

Γ6α Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης για τη μονοδρόμηση του άξονα των οδών 
Βασιλείου – Πεισίστρατου με κατεύθυνση προς τα δυτικά (12 διασταυρώσεις). 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο υφιστάμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης ευρύτερης περιοχής 
παρέμβασης (1 έως 2 Οικοδομικά Τετράγωνα εκατέρωθεν του υπό μελέτη 
άξονα) με απογραφή υφιστάμενης σήμανσης (οριζόντιας και κατακόρυφης), σε 
κατάλληλη κλίμακα. 

• Σχέδιο προτεινόμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης ευρύτερης περιοχής 
παρέμβασης (1 έως 2 Οικοδομικά Τετράγωνα εκατέρωθεν του υπό μελέτη 
άξονα) με πρόταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, σε κατάλληλη 
κλίμακα. 

Γ6β Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση 
του άξονα των οδών Βασιλείου – Πεισίστρατου, μήκους περί τα 640 μ.. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδιο μηκοτομής σε κατάλληλες κλίμακες 

• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης είναι η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής 
αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

 Στο σύνολό της, η μελέτη υπ’ αριθμό 3, θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 3 μηνών 
από την έναρξη/υπογραφή της σύμβασης. 

Γ7 Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της 
οδού Σαλαμίνας, τμήμα από Περικλέους έως Κανελλοπούλου, μήκους περί τα 270 μ.. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδιο μηκοτομής σε κατάλληλες κλίμακες 

• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 
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Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης είναι η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής 
αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 1 μήνα από την έναρξη/υπογραφή της 
σύμβασης. 

Γ8 Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της 
οδού  Αναστ. Στάθη, τμήμα από Κανελλοπούλου έως Α. Μιλήση/Περικλέους, μήκους 
περί τα 300 μ.. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδιο μηκοτομής σε κατάλληλες κλίμακες 

• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης είναι η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής 
αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 1 μήνα από την έναρξη/υπογραφή της 
σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση οδών περιλαμβάνει παρεμβάσεις 
για διαμόρφωση Ζωνών Κατοικίας, κατά τα αναφερόμενα στις Οδηγίες Μελετών Οδικών 
Έργων – Οδηγίες Σχεδιασμού Ζωνών Κατοικιών [ΟΜΟΕ-ΖΚ], με χαρακτηριστικά: 

• κυκλοφοριακός χώρος μέγιστου πλάτους 3,50 μ., 

• οριζόντιες μετατοπίσεις πορείας οχημάτων, μέσω κατάλληλων κατασκευαστικών 
διαμορφώσεων ανά 30 έως 50 μ., 

• ζώνες παρόδιας στάθμευσης οχημάτων για μονίμους κατοίκους και επισκέπτες, 

• χρήση περιβαλλοντικά φιλικών υλικών επίστρωσης και αποφυγή χρήσης ασφάλτου ή 
σκυροδέματος για την επίστρωση του κυκλοφοριακού χώρου. 
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4.2 Σχέδιο Ολοκληρωμένης Προσβασιμότητας Ελευσίνας [Δ] 

Αφορά στο σχέδιο και τις σχετικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της βαδισιμότητας και του 
ποδηλάτου στο Δήμο Ελευσίνας, στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2023 
(ΥΠΕΝ)  

Αντικείμενο, Παραδοτέα και Φάσεις Εκπόνησης 

Διευκρινίζεται ότι στις μελέτες που ακολουθούν το διάστημα εκπόνησης έχει εκτιμηθεί για την 
κάθε μία ξεχωριστά. Σε περίπτωση ομαδοποιήσεων, το διάστημα εκπόνησης θα προκύψει 
ανάλογα με το είδος των μελετών και το μήκος της τμημάτων παρέμβασης. 

Δ1 Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση κυκλοφοριακού χώρου 
σταθερού πλάτους, ζωνών παρόδιας στάθμευσης, πεζοδρομίων και υποδομής 
ποδηλάτου αμφίδρομης κίνησης στα τμήματα της οδού Εθνικής Αντιστάσεως: 

i. από την οδό Πλάτωνος έως την οδό Σόλωνος, μήκους περί τα 700 μ., 
ii. από την οδό Σόλωνος έως την Πλατεία Αντιστάσεως, μήκους περί τα 220 μ., 
iii. από την Πλατεία Αντιστάσεως έως την οδό Ελευθ. Βενιζέλου, μήκους περί 

τα 235 μ., 
iv. από την οδό Ελευθ. Βενιζέλου έως την οδό Φρ. Φουτρή, μήκους περί τα 610 

μ.. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδιο μηκοτομής σε κατάλληλες κλίμακες 

• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης είναι η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής 
αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 6 μηνών από την έναρξη/υπογραφή 
της σύμβασης. 

Δ2 Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση κυκλοφοριακού χώρου 
σταθερού πλάτους, ζωνών παρόδιας στάθμευσης και πεζοδρομίων στην οδό 
Αρκαδίου, τμήμα από οδό Εθνικής Αντιστάσεως έως οδό Αλκιβιάδου, μήκους περί 
τα 400 μ. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδιο μηκοτομής σε κατάλληλες κλίμακες 

• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης είναι η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής 
αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 1,5 μήνα από την έναρξη/υπογραφή 
της σύμβασης. 
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Δ3α Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης για τη μονοδρόμηση της οδού Αλκιβιάδου στο 
τμήμα μεταξύ των οδών Δήμητρος και Ελευθ. Βενιζέλου, μήκους περί τα 500 μ.. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο υφιστάμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης ευρύτερης περιοχής 
παρέμβασης (1 έως 2 Οικοδομικά Τετράγωνα εκατέρωθεν του υπό μελέτη 
τμήματος) με απογραφή υφιστάμενης σήμανσης (οριζόντιας και 
κατακόρυφης), σε κατάλληλη κλίμακα. 

• Σχέδιο προτεινόμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης ευρύτερης περιοχής 
παρέμβασης (1 έως 2 Οικοδομικά Τετράγωνα εκατέρωθεν του υπό μελέτη 
τμήματος) με πρόταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, σε κατάλληλη 
κλίμακα. 

Δ3β Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση κυκλοφοριακού χώρου 
σταθερού πλάτους, ζωνών παρόδιας στάθμευσης, πεζοδρομίων και υποδομής 
ποδηλάτου αμφίδρομης κίνησης, στην οδό Αλκιβιάδου, τμήμα από οδό Δήμητρος 
έως οδό Πλάτωνος, μήκους περί τα 1.140 μ.. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδιο μηκοτομής σε κατάλληλες κλίμακες 

• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης είναι η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής 
αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

 Στο σύνολό της, η μελέτη υπ’ αριθμό 3, θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 5 μηνών 
από την έναρξη/υπογραφή της σύμβασης. 

Δ4α Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης για τη μονοδρόμηση του τμήματος της οδού 
Δήμητρος, από οδό Εθνικής Αντιστάσεως έως οδό Αλκιβιάδου, μήκους περί τα 675 
μ. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο υφιστάμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης ευρύτερης περιοχής 
παρέμβασης (1 έως 2 Οικοδομικά Τετράγωνα εκατέρωθεν του υπό μελέτη 
τμήματος) με απογραφή υφιστάμενης σήμανσης (οριζόντιας και 
κατακόρυφης), σε κατάλληλη κλίμακα. 

• Σχέδιο προτεινόμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης ευρύτερης περιοχής 
παρέμβασης (1 έως 2 Οικοδομικά Τετράγωνα εκατέρωθεν του υπό μελέτη 
τμήματος) με πρόταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, σε κατάλληλη 
κλίμακα. 

Δ4β Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση κυκλοφοριακού χώρου 
σταθερού πλάτους, ζώνης παρόδιας στάθμευσης, πεζοδρομίων και υποδομής 
ποδηλάτου, στην οδό Δήμητρος, από οδό Εθνικής Αντιστάσεως έως οδό 
Αλκιβιάδου, μήκους περί τα 675 μ.. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδιο μηκοτομής σε κατάλληλες κλίμακες 
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• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης είναι η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής 
αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

 Στο σύνολό της, η μελέτη υπ’ αριθμό 4, θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 4 μηνών 
από την έναρξη/υπογραφή της σύμβασης. 

Δ5α Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης για τη μονοδρόμηση του τμήματος της οδού 
Πίνδου, από οδό Διγενή Ακρίτα έως οδό Ελευθ. Βενιζέλου, μήκους περί τα 680 μ.. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο υφιστάμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης ευρύτερης περιοχής 
παρέμβασης (1 έως 2 Οικοδομικά Τετράγωνα εκατέρωθεν του υπό μελέτη 
τμήματος) με απογραφή υφιστάμενης σήμανσης (οριζόντιας και 
κατακόρυφης), σε κατάλληλη κλίμακα. 

• Σχέδιο προτεινόμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης ευρύτερης περιοχής 
παρέμβασης (1 έως 2 Οικοδομικά Τετράγωνα εκατέρωθεν του υπό μελέτη 
τμήματος) με πρόταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, σε κατάλληλη 
κλίμακα. 

Δ5β Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση κυκλοφοριακού χώρου 
σταθερού πλάτους, ζώνης παρόδιας στάθμευσης, αύξησης του πλάτους της 
υποδομής ποδηλάτου και ανύψωσής της στη στάθμη του πεζοδρομίου, στην οδό 
Πίνδου, από οδό Διγενή Ακρίτα έως οδό Ελευθ. Βενιζέλου, μήκους περί τα 680 μ.. 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδιο μηκοτομής σε κατάλληλες κλίμακες 

• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης είναι η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής 
αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

 Στο σύνολό της, η μελέτη υπ’ αριθμό 5, θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 4 μηνών 
από την έναρξη/υπογραφή της σύμβασης. 

Δ6 Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση ζώνης παρόδιας 
στάθμευσης και λοιπών παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας για τη 
συνύπαρξη οχημάτων και ποδηλάτων στο οδόστρωμα, στην οδό Ικονίου, τμήμα από 
οδό Ελευθ. Βενιζέλου έως οδό Πλάτωνος, μήκους περί τα 720 μ. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδιο μηκοτομής σε κατάλληλες κλίμακες 

• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 
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• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης είναι η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής 
αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 2 μηνών από την έναρξη/υπογραφή 
της σύμβασης. 

Δ7α Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης για την αντιδρόμηση του τμήματος της οδού Γρ. 
Λαμπράκη από οδό Ελευθ. Βενιζέλου έως οδό Δήμητρας, μήκους περί τα 430 μ. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο υφιστάμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης ευρύτερης περιοχής 
παρέμβασης (1 έως 2 Οικοδομικά Τετράγωνα εκατέρωθεν του υπό μελέτη 
άξονα) με απογραφή υφιστάμενης σήμανσης (οριζόντιας και κατακόρυφης), 
σε κατάλληλη κλίμακα. 

• Σχέδιο προτεινόμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης ευρύτερης περιοχής 
παρέμβασης (1 έως 2 Οικοδομικά Τετράγωνα εκατέρωθεν του υπό μελέτη 
άξονα) με πρόταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, σε κατάλληλη 
κλίμακα. 

Δ7β Μελέτη γεωμετρικού σχεδιασμού παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας για 
τη συνύπαρξη οχημάτων και ποδηλάτων, στα τμήματα της οδού Γρ. Λαμπράκη από 
Ελευθ. Βενιζέλου έως οδό Διγενή Ακρίτα, μήκους περί τα 600 μ. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδιο μηκοτομής σε κατάλληλες κλίμακες 

• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης είναι η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής 
αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

 Στο σύνολό της, η μελέτη υπ’ αριθμό 7, θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 3 μηνών 
από την έναρξη/υπογραφή της σύμβασης. 

Δ8α Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης για τη μονοδρόμηση των τμημάτων της οδού 
Ελευθ. Βενιζέλου:  

i. από οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως οδό Ι. Αγάθου, μήκους περί τα 185 μ., 
ii. από οδό Ι. Αγάθου έως οδό Εθνικής Αντιστάσεως, μήκους περί τα 145 μ., 
iii. από οδό Εθνικής Αντιστάσεως έως οδό Αλκιβιάδου, μήκους περί τα 690 μ.. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο υφιστάμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης ευρύτερης περιοχής 
παρέμβασης (1 έως 2 Οικοδομικά Τετράγωνα εκατέρωθεν του υπό μελέτη 
άξονα) με απογραφή υφιστάμενης σήμανσης (οριζόντιας και κατακόρυφης), 
σε κατάλληλη κλίμακα. 

• Σχέδιο προτεινόμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης ευρύτερης περιοχής 
παρέμβασης (1 έως 2 Οικοδομικά Τετράγωνα εκατέρωθεν του υπό μελέτη 
άξονα) με πρόταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, σε κατάλληλη 
κλίμακα. 
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Δ8β Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση κυκλοφοριακού χώρου 
σταθερού πλάτους, ζωνών παρόδιας στάθμευσης, πεζοδρομίων και υποδομής 
ποδηλάτου, στα τμήματα της οδού Ελευθ. Βενιζέλου: 

i. από οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως οδό Ι. Αγάθου, μήκους περί τα 185 μ., 
ii. από οδό Ι. Αγάθου έως οδό Εθνικής Αντιστάσεως, μήκους περί τα 145 μ., 
iii. από οδό Εθνικής Αντιστάσεως έως οδό Αλκιβιάδου, μήκους περί τα 690 μ.. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδιο μηκοτομής σε κατάλληλες κλίμακες 

• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης είναι η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής 
αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

 Στο σύνολό της, η μελέτη υπ’ αριθμό 8, θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 5 μηνών 
από την έναρξη/υπογραφή της σύμβασης. 

Δ9 Διαμόρφωση οδού Πλάτωνος, τμήμα από οδό Αλκιβιάδου έως οδό Εθνικής 
Αντιστάσεως, μήκους περί τα 225 μ. 

i. Μελέτη οριοθέτησης υδατορέματος (και Μελέτη διευθέτησης κοίτης 
υδατορέματος, αν απαιτείται) 

ii. Μελέτη Οδοποιίας 

Τα παραδοτέα της οποίας περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδιο μηκοτομής σε κατάλληλες κλίμακες 

• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, 
εφόσον απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

και δύναται να εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 2 μηνών από την 
έναρξη/υπογραφή της σύμβασης. 

iii. Υδραυλική Μελέτη 
iv. Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού 

Προαπαιτούμενο για την εκπόνηση των μελετών είναι η ύπαρξη έγκυρης 
τοπογραφικής αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη σύνταξη μελετών 
εφαρμογής. 

Δ10α Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση κυκλοφοριακού χώρου 
σταθερού πλάτους, ζωνών παρόδιας στάθμευσης, πεζοδρομίων και υποδομής 
ποδηλάτου, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, τμήμα από οδό Πλάτωνος έως οδό 
Ελευθ. Βενιζέλου, μήκους περί τα 1.230 μ. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδιο μηκοτομής σε κατάλληλες κλίμακες 
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• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης είναι η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής 
αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

Δ10β Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης για τη μονοδρόμηση του τμήματος της οδού 
Ηρώων Πολυτεχνείου από οδό Ελευθ. Βενιζέλου έως οδό Παγκάλου, μήκους περί 
τα 515 μ.. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο υφιστάμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης ευρύτερης περιοχής 
παρέμβασης (1 έως 2 Οικοδομικά Τετράγωνα εκατέρωθεν του υπό μελέτη 
τμήματος) με απογραφή υφιστάμενης σήμανσης (οριζόντιας και 
κατακόρυφης), σε κατάλληλη κλίμακα. 

• Σχέδιο προτεινόμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης ευρύτερης περιοχής 
παρέμβασης (1 έως 2 Οικοδομικά Τετράγωνα εκατέρωθεν του υπό μελέτη 
τμήματος) με πρόταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, σε κατάλληλη 
κλίμακα. 

Δ10Δ Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση κυκλοφοριακού χώρου 
σταθερού πλάτους, πεζοδρομίων και υποδομής ποδηλάτου, στην οδό Ηρώων 
Πολυτεχνείου από οδό Ελευθ. Βενιζέλου έως οδό Παγκάλου, μήκους περί τα 515 μ.. 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδιο μηκοτομής σε κατάλληλες κλίμακες 

• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης είναι η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής 
αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

 Στο σύνολό της, η μελέτη υπ’ αριθμό 10, θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 7 
μηνών από την έναρξη/υπογραφή της σύμβασης. 

Δ11α Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης για τη μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Φρ. 
Φουτρή, από οδό Εθνικής Αντιστάσεως έως σιδηροδρομική γραμμή, μήκους περί τα 
160 μ.. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο υφιστάμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης ευρύτερης περιοχής 
παρέμβασης (1 έως 2 Οικοδομικά Τετράγωνα εκατέρωθεν του υπό μελέτη 
τμήματος) με απογραφή υφιστάμενης σήμανσης (οριζόντιας και 
κατακόρυφης), σε κατάλληλη κλίμακα. 

• Σχέδιο προτεινόμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης ευρύτερης περιοχής 
παρέμβασης (1 έως 2 Οικοδομικά Τετράγωνα εκατέρωθεν του υπό μελέτη 
τμήματος) με πρόταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, σε κατάλληλη 
κλίμακα. 
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Δ11β Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση κυκλοφοριακού χώρου 
σταθερού πλάτους, ζωνών παρόδιας στάθμευσης, πεζοδρομίων και υποδομής 
ποδηλάτου, στην οδό Φρ. Φουτρή, από οδό Εθνικής Αντιστάσεως έως 
σιδηροδρομική γραμμή, μήκους περί τα 160 μ.. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδιο μηκοτομής σε κατάλληλες κλίμακες 

• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης είναι η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής 
αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

 Στο σύνολό της, η μελέτη υπ’ αριθμό 11, θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 1,5 
μήνα από την έναρξη/υπογραφή της σύμβασης. 

Δ12α Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης για τη μονοδρόμηση του τμήματος της οδού 
Αδελφών Μουρίκη, τμήμα από σιδηροδρομική γραμμή έως οδό Ηρώων 
Πολυτεχνείου, μήκους περί τα 95 μ.. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο υφιστάμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης ευρύτερης περιοχής 
παρέμβασης (1 έως 2 Οικοδομικά Τετράγωνα εκατέρωθεν του υπό μελέτη 
τμήματος) με απογραφή υφιστάμενης σήμανσης (οριζόντιας και 
κατακόρυφης), σε κατάλληλη κλίμακα. 

• Σχέδιο προτεινόμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης ευρύτερης περιοχής 
παρέμβασης (1 έως 2 Οικοδομικά Τετράγωνα εκατέρωθεν του υπό μελέτη 
τμήματος) με πρόταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, σε κατάλληλη 
κλίμακα. 

Δ12β Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση κυκλοφοριακού χώρου 
σταθερού πλάτους, πεζοδρομίων και υποδομής ποδηλάτου, στην οδό Αδελφών 
Μουρίκη, τμήμα από σιδηροδρομική γραμμής έως οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, 
μήκους περί τα 95 μ.. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδιο μηκοτομής σε κατάλληλες κλίμακες 

• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης είναι η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής 
αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

 Στο σύνολό της, η μελέτη υπ’ αριθμό 12, θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 1,5 
μήνα από την έναρξη/υπογραφή της σύμβασης. 
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Δ13α Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση κυκλοφοριακού χώρου 
σταθερού πλάτους, ζώνης παρόδιας στάθμευσης και πεζοδρομίων, στις οδούς εντός 
του δακτυλίου των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, Ελευθ. Βενιζέλου, Εθνικής 
Αντιστάσεως και Φρ. Φουτρή. 

Οδοί: 

• βόρεια της σιδηροδρομικής γραμμής (συνολικό μήκος: 2.942 μ.): Χατζηδάκη 
(685 μ.), Ανώνυμη (100 μ.), Ιωάννου Τραυλού (460 μ.), Κουγιουμτζόγλου 
(620 μ.), Γεωργ. Ρήγου (80 μ.), Ανώνυμη (115 μ.), Τόσκα (152 μ.), Πετράκη 
(165 μ.), Περσεφόνης (180 μ.), Άρη Βελουχιώτη (200 μ.), Τσοκάνη (185 μ.) 

• νότια της σιδηροδρομικής γραμμής (συνολικό μήκος 813 μ.): Πέππα (150 μ.), 
Πετράκη1 (135 μ.), Περσεφόνης (143 μ.), Νικολαΐδου (95 μ.), Παγκάλου (170 
μ.), Χατζηγεωργίου (120 μ.). 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδιο μηκοτομής σε κατάλληλες κλίμακες 

• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης είναι η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής 
αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 6 μηνών από την έναρξη/υπογραφή 
της σύμβασης. 

Δ13β Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση κυκλοφοριακού χώρου 
σταθερού πλάτους, ζώνης παρόδιας στάθμευσης και πεζοδρομίων, στις οδούς εντός 
του τμήματος νοτίως της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου μεταξύ της Παγκάλου και του 
αρχαιολογικού χώρου. 

Οδοί (συνολικό μήκος: 2.604 μ.): Πλούτωνος (525 μ.), Σωτ. Γκιόκα (485 μ.), Ήρας 
(144 μ.), Αδελφών Τζαφέρη (168 μ.), Συρμαλή (212 μ.), Ανώνυμη (55 μ.), Ανώνυμη 
(65 μ.), Στέφανου Σαράφη (220 μ.), Σουλατζίδη (120 μ.), Πετράκη2 (170 μ.), 
Περσεφόνης (160 μ.), Σαμαρτζή (95 μ.), Κριεκούκη (75 μ.), Νικολαΐδου (110 μ.) 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδιο μηκοτομής σε κατάλληλες κλίμακες 

• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης είναι η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής 
αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

 

1 Περιλαμβάνεται στις Προτάσεις Βελτίωσης Πεζή Μετακίνησης της Συγκοινωνιακής Μελέτης 
Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής» (α/α 1) 
2 Περιλαμβάνεται στις Προτάσεις Βελτίωσης Πεζή Μετακίνησης της Συγκοινωνιακής Μελέτης 
Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής» (α/α 1) 
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Η μελέτη θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 6 μηνών από την έναρξη/υπογραφή 
της σύμβασης. 

Δ14α Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης για τη μονοδρόμηση του τμήματος της οδού 
Κανελλοπούλου, τμήμα από οδό Μπουμπουλίνας έως οδό Παγκάλου, μήκους περί 
τα 450 μ.. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο υφιστάμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης ευρύτερης περιοχής 
παρέμβασης (1 έως 2 Οικοδομικά Τετράγωνα εκατέρωθεν του υπό μελέτη 
τμήματος) με απογραφή υφιστάμενης σήμανσης (οριζόντιας και 
κατακόρυφης), σε κατάλληλη κλίμακα. 

• Σχέδιο προτεινόμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης ευρύτερης περιοχής 
παρέμβασης (1 έως 2 Οικοδομικά Τετράγωνα εκατέρωθεν του υπό μελέτη 
τμήματος) με πρόταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, σε κατάλληλη 
κλίμακα. 

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης είναι η εξασφάλιση συναίνεσης από τον 
Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας για την υλοποίηση της παρέμβασης, δεδομένου ότι η 
οδός βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα. 

Δ14β Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση κυκλοφοριακού χώρου 
σταθερού πλάτους, ζωνών παρόδιας στάθμευσης, πεζοδρομίων και υποδομής 
ποδηλάτου, στην οδό Κανελλοπούλου, τμήμα από οδό Μπουμπουλίνας έως οδό 
Παγκάλου, μήκους περί τα 450 μ.. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδιο μηκοτομής σε κατάλληλες κλίμακες 

• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης είναι η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής 
αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

 Στο σύνολό της, η μελέτη υπ’ αριθμό 14, θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 3 
μηνών από την έναρξη/υπογραφή της σύμβασης. 

Δ15 Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση κυκλοφοριακού χώρου 
σταθερού πλάτους, ζωνών παρόδιας στάθμευσης, πεζοδρομίων και υποδομής 
ποδηλάτου, στα τμήματα της οδού Ωκεανίδων:  

i. από Ιερά Οδό έως οδό Χαριλάου Τρικούπη, μήκους περί τα 730 μ., 
ii. από οδό Χαριλάου Τρικούπη έως οδό Αδελφών Μουρίκη, μήκους περί τα 

770 μ.3, 
iii. από οδό Αδελφών Μουρίκη έως οδό Κανελλοπούλου (θεωρήθηκε η 

διασταύρωση των οδών Κανελλοπούλου και Μπουμπουλίνας)4, μήκους περί 
τα 480 μ.. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

 

3 Μέρος του τμήματος βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Ελευσίνας 
4 Το τμήμα βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Ελευσίνας 
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• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδιο μηκοτομής σε κατάλληλες κλίμακες 

• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

Προϋποθέσεις για την εκπόνηση της μελέτης είναι:  

• η εξασφάλιση συναίνεσης από τον Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας για την 
υλοποίηση της παρέμβασης, δεδομένου ότι η οδός βρίσκεται εντός της 
χερσαίας ζώνης λιμένα, 

• η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη 
σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 6 μηνών από την έναρξη/υπογραφή 
της σύμβασης. 

Δ16α Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση κυκλοφοριακού χώρου 
σταθερού πλάτους, ζωνών παρόδιας στάθμευσης, πεζοδρομίων και υποδομής 
ποδηλάτου, στην Ιερά Οδό, τμήμα από οδό Ωκεανίδων έως οδό Παγκάλου, μήκους 
περί τα 660 μ.. 

Δ16β Μελέτη γεωμετρικού σχεδιασμού κόμβου κυκλικής κίνησης στη συμβολή της Ιεράς 
οδού με την οδό Ωκεανίδων. 

 Στο σύνολό της, η μελέτη υπ’ αριθμό 16, περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραδοτέα: 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας οδικού τμήματος και κόμβου σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδιο μηκοτομής σε κατάλληλες κλίμακες 

• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 

Η μελέτη στο σύνολό της θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 4 μηνών από την 
έναρξη/υπογραφή της σύμβασης. 

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης είναι η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής 
αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 

Δ17 Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση κυκλοφοριακού χώρου 
σταθερού πλάτους, ζώνης παρόδιας στάθμευσης και πεζοδρομίων, στην οδό 
Παγκάλου, τμήμα από οδό Κανελλοπούλου έως οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, μήκους 
περί τα 800 μ. 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

• Σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κατάλληλη κλίμακα 

• Σχέδιο μηκοτομής σε κατάλληλες κλίμακες 

• Σχέδια τυπικών διατομών σε επιλεγμένες θέσεις 

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, εφόσον 
απαιτούνται 

• Σχέδιο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 

• Επιμέτρηση και Προϋπολογισμό ποσοτήτων και εργασιών 
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Η μελέτη θα εκπονηθεί σε μία φάση διάρκειας 2,5 μηνών από την έναρξη/υπογραφή 
της σύμβασης. 

Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης είναι η ύπαρξη έγκυρης τοπογραφικής 
αποτύπωσης σε κλίμακα κατάλληλη για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής. 
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5 Σύνοψη 

Για τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό των επόμενων βημάτων, παρατίθεται 
ακολούθως συγκεντρωτικός πίνακας με τις προαναφερθείσες μελέτες και παρεμβάσεις, 
αξιολογημένες κατά:  

• συνθετότητα εκπόνησης / διεκπεραίωσης, που αφορά στη συγκέντρωση των 
απαραίτητων δεδομένων (π.χ. τοπογραφική αποτύπωση), την εξασφάλιση 
συναινέσεων από φορείς διαφορετικούς από τον εκάστοτε Δήμο όπου 
πραγματοποιείται η παρέμβαση (π.χ. υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης, Οργανισμοί 
Λιμένος, ΟΑΣΑ, κλπ.), και 

• δυσκολία υλοποίησης της μελέτης / παρέμβασης, που αφορά στην εξασφάλιση των 
απαιτούμενων εγκρίσεων και αυτό καθ’ αυτό το είδος της παρέμβασης (π.χ. κατασκευή 
έργου υποδομής, τοποθέτηση σήμανσης, δρομολόγηση λεωφορειακής γραμμής, 
κλπ.). 

Η κλίμακα αξιολόγησης για το κριτήριο της «Συνθετότητας Εκπόνησης/Διεκπεραίωσης» 
κυμαίνεται μεταξύ «1» (χαμηλός βαθμός) και «3» (υψηλός βαθμός), όπου βαθμός: 

«0» σημαίνει ότι η μελέτη/παρέμβαση εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου και δεν 
υπάρχουν προϋποθέσεις για την εκπόνηση/διεκπεραίωσή της 

«1» σημαίνει ότι υπάρχει ένας ακόμη φορέας του οποίου απαιτείται η συναίνεση ή 
πρόκειται για μελέτη η οποία προϋποθέτει τοπογραφική αποτύπωση 

«2» σημαίνει ότι υπάρχουν δύο φορείς των οποίων απαιτείται η συναίνεση ή υπάρχει 
ένας ακόμη φορέας του οποίου απαιτείται η συναίνεση σε συνδυασμό με την 
απαίτηση τοπογραφικής αποτύπωσης 

«3» σημαίνει ότι υπάρχουν δύο φορείς των οποίων απαιτείται η συναίνεση σε συνδυασμό 
με την απαίτηση τοπογραφικής αποτύπωσης 

Η κλίμακα αξιολόγησης για το κριτήριο της «Δυσκολίας Υλοποίησης» κυμαίνεται μεταξύ «1» 
(χαμηλός βαθμός) και «5» (υψηλός βαθμός), όπου βαθμός: 

«0» σημαίνει ότι η μελέτη εγκρίνεται μόνο από το Δήμο στον οποίο βρίσκεται η 
παρέμβαση 

«1» σημαίνει ότι υπάρχει ένας ακόμη φορέας του οποίου απαιτείται η έγκριση 

«2» σημαίνει ότι η μελέτη αφορά την κατασκευή έργου που εμπίπτει στις αρμοδιότητες 
μόνο του Δήμου στο οποίο βρίσκεται 

«3» σημαίνει ότι η μελέτη αφορά την κατασκευή έργου για το οποίο απαιτείται η έγκριση 
ενός ακόμη φορέα ή παρέμβαση για την οποία απαιτείται έγκριση από δύο φορείς 

«4» σημαίνει ότι η μελέτη αφορά την κατασκευή έργου για το οποίο απαιτείται έγκριση 
από δύο ακόμη φορείς 

«5» σημαίνει ότι η μελέτη αφορά την κατασκευή περισσότερο σύνθετου έργου για το 
οποίο απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός μελετών και συνθετότερη διαδικασία 
εγκρίσεων 

Σημειώνεται ότι το ΥΠΕΝ αναφέρεται ως εμπλεκόμενος φορέας στις μελέτες της κατηγορίας 
Δ, λόγω εκπόνησης της σχετικής μελέτης, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί η αναγκαιότητα 
εξασφάλισης εγκρίσεων από υπηρεσίες, όπως η Αρχαιολογία, δεδομένου του ιστορικού 
χαρακτήρα των πόλων. 
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Πίνακας 1 Κατάλογος μελετών βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων 

# Κωδικός Τίτλος Μελέτης/Παρέμβασης 
Περιοχή 

Παρέμβασης 
Εμπλεκόμενοι 

Φορείς 
Συνθετότητα  

Εκπόνησης/Διεκπεραίωσης 
Δυσκολία  

Υλοποίησης 

1 Α1 Μελέτη Πληροφοριακής Σήμανσης Πεζών και Ποδηλατών Ε, Λ, Α, Π5 
ΥΠΠΟΑ/Αρχαιολογία  

Δασαρχείο  
Λαυρίου 

2 3 

2 Β1 
Επαναλειτουργία ειδικής, express, τουριστικής γραμμής 
Χ80 Πειραιάς – Ακρόπολη – Σύνταγμα 

Α, Π ΟΑΣΑ 1 1 

3 Β2 
Σύσταση νέας ειδικής, express, τουριστικής γραμμής για τη 
σύνδεση Αθήνας – Ελευσίνας 

Α, Ε ΟΑΣΑ 1 1 

4 Β3 
Σύσταση νέας ειδικής, express, τουριστικής γραμμής για τη 
σύνδεση Αθήνας – Λαυρίου 

Α, Λ ΚΤΕΛ Αττικής 1 1 

5 Β4 Βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας Λαυρεωτικής Λ 
Δήμος  

Λαυρεωτικής 
0 1 

6 Β5 
Σύσταση νέας ειδικής, express, τουριστικής γραμμής για τη 
σύνδεση Αθήνας – Λαυρεωτικής 

Α, Λ 
Ιδιώτες ιδιοκτήτες 

τουριστικών 
λεωφορείων 

1 1 

7 Γ1 

Μελέτη σύνδεσης περιοχής ήπιας κυκλοφορίας στο κέντρο 
της πόλης με την παραλιακή ζώνη, μέσω ανυψωμένης 
διάβασης πεζών στην οδό Κουντουριώτη και λοιπών 
παρεμβάσεων στην περιοχή με τους χώρους πρασίνου 
που περιβάλλονται από την οδό Αγίας Παρασκευής 

Λ 
Οργανισμός  

Λιμένα Λαυρίου 
2 3 

8 Γ2 

Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού παραλιακής οδού 
Μίκη Θεοδωράκη, για τη διαμόρφωση κυκλοφοριακού 
χώρου ενιαίου πλάτους, πεζοδρομίων για την 
προσπέλαση της Γαλλικής Μεταλλευτικής Σκάλας και 
προσβάσεων λιμενικής ζώνης και υπαίθριου χώρου 
στάθμευσης 

Λ 
Οργανισμός  

Λιμένα Λαυρίου 
ΥΠΠΟΑ/Αρχαιολογία 

3 4 

9 Γ3α 
Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού και σήμανσης 
διασταύρωσης οδών Σουνίου και Κορδέλλα 

Λ  1 2 

 

5 Ε: Ελευσίνα, Λ: Λαύριο, Α: Αθήνα, Π: Πειραιάς 



Συγκοινωνιακή Μελέτη Πολιτιστικής Διαδρομής της «Τριλογίας της Αττικής 
Υλοποίηση Παρεμβάσεων βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα 

 

 
22 

 

# Κωδικός Τίτλος Μελέτης/Παρέμβασης 
Περιοχή 

Παρέμβασης 
Εμπλεκόμενοι 

Φορείς 
Συνθετότητα  

Εκπόνησης/Διεκπεραίωσης 
Δυσκολία  

Υλοποίησης 

10 Γ3β 
Μελέτη φωτεινής σηματοδότησης διασταύρωσης οδών 
Σουνίου και Κορδέλλα (εφόσον απαιτείται) 

Λ 
Περιφέρεια  

Αττικής 
0 3 

11 Γ4 

Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για την αισθητική και 
λειτουργική αναβάθμιση της οδού Πετράκη, τμήμα από 
Σιδηροδρομικό Σταθμό έως Αρχαιολογικό χώρο (οδός 
Σωτ. Γκιόκα) 

Ε  1 2 

12 Γ5 
Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για την αισθητική και 
λειτουργική αναβάθμιση της οδού Περικλέους, τμήμα από 
οδό Σαλαμίνας έως οδό  Αναστ. Στάθη 

Ε  1 2 

13 Γ6α 
Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης για τη μονοδρόμηση 
του άξονα των οδών Βασιλείου – Πεισίστρατου 

Ε  0 0 

14 Γ6β 
Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για την αισθητική και 
λειτουργική αναβάθμιση του άξονα των οδών Βασιλείου – 
Πεισίστρατου 

Ε  1 2 

15 Γ7 
Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για την αισθητική και 
λειτουργική αναβάθμιση της οδού Σαλαμίνας, τμήμα από 
Περικλέους έως Κανελλοπούλου 

Ε  1 2 

16 Γ8 
Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για την αισθητική και 
λειτουργική αναβάθμιση της οδού  Αναστ. Στάθη, τμήμα 
από Κανελλοπούλου έως Α. Μιλήση/Περικλέους 

Ε  1 2 

17 Δ1 

Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση 
κυκλοφοριακού χώρου σταθερού πλάτους, ζωνών 
παρόδιας στάθμευσης, πεζοδρομίων και υποδομής 
ποδηλάτου αμφίδρομης κίνησης στα τμήματα της οδού 
Εθνικής Αντιστάσεως: 

i. από την οδό Πλάτωνος έως την οδό Σόλωνος, 
ii. από την οδό Σόλωνος έως την Πλατεία Αντιστάσεως, 
iii. από την Πλατεία Αντιστάσεως έως την οδό Ελευθ. 
Βενιζέλου, 
iv. από την οδό Ελευθ. Βενιζέλου έως την οδό Φρ. Φουτρή 

Ε ΥΠΕΝ 1 3 
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# Κωδικός Τίτλος Μελέτης/Παρέμβασης 
Περιοχή 

Παρέμβασης 
Εμπλεκόμενοι 

Φορείς 
Συνθετότητα  

Εκπόνησης/Διεκπεραίωσης 
Δυσκολία  

Υλοποίησης 

18 Δ2 

Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση 
κυκλοφοριακού χώρου σταθερού πλάτους, ζωνών 
παρόδιας στάθμευσης και πεζοδρομίων στην οδό 
Αρκαδίου, τμήμα από οδό Εθνικής Αντιστάσεως έως οδό 
Αλκιβιάδου 

Ε ΥΠΕΝ 1 3 

19 Δ3α 
Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης για τη μονοδρόμηση 
της οδού Αλκιβιάδου στο τμήμα μεταξύ των οδών 
Δήμητρος και Ελευθ. Βενιζέλου 

Ε  0 0 

20 Δ3β 

Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση 
κυκλοφοριακού χώρου σταθερού πλάτους, ζωνών 
παρόδιας στάθμευσης, πεζοδρομίων και υποδομής 
ποδηλάτου αμφίδρομης κίνησης, στην οδό Αλκιβιάδου, 
τμήμα από οδό Δήμητρος έως οδό Πλάτωνος 

Ε ΥΠΕΝ 1 3 

21 Δ4α 
Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης για τη μονοδρόμηση 
του τμήματος της οδού Δήμητρος, από οδό Εθνικής 
Αντιστάσεως έως οδό Αλκιβιάδου 

Ε  0 0 

22 Δ4β 

Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση 
κυκλοφοριακού χώρου σταθερού πλάτους, ζώνης 
παρόδιας στάθμευσης, πεζοδρομίων και υποδομής 
ποδηλάτου, στην οδό Δήμητρος, από οδό Εθνικής 
Αντιστάσεως έως οδό Αλκιβιάδου 

Ε ΥΠΕΝ 1 3 

23 Δ5α 
Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης για τη μονοδρόμηση 
του τμήματος της οδού Πίνδου, από οδό Διγενή Ακρίτα έως 
οδό Ελευθ. Βενιζέλου 

Ε  0 0 

24 Δ5β 

Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση 
κυκλοφοριακού χώρου σταθερού πλάτους, ζώνης 
παρόδιας στάθμευσης, αύξησης του πλάτους της 
υποδομής ποδηλάτου και ανύψωσής της στη στάθμη του 
πεζοδρομίου, στην οδό Πίνδου, από οδό Διγενή Ακρίτα 
έως οδό Ελευθ. Βενιζέλου 

Ε ΥΠΕΝ 1 3 

25 Δ6 Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση 
ζώνης παρόδιας στάθμευσης και λοιπών παρεμβάσεων 

Ε ΥΠΕΝ 1 3 
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# Κωδικός Τίτλος Μελέτης/Παρέμβασης 
Περιοχή 

Παρέμβασης 
Εμπλεκόμενοι 

Φορείς 
Συνθετότητα  

Εκπόνησης/Διεκπεραίωσης 
Δυσκολία  

Υλοποίησης 

βελτίωσης της οδικής ασφάλειας για τη συνύπαρξη 
οχημάτων και ποδηλάτων στο οδόστρωμα, στην οδό 
Ικονίου, τμήμα από οδό Ελευθ. Βενιζέλου έως οδό 
Πλάτωνος 

26 Δ7α 
Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης για την αντιδρόμηση 
του τμήματος της οδού Γρ. Λαμπράκη από οδό Ελευθ. 
Βενιζέλου έως οδό Δήμητρας 

Ε  0 0 

27 Δ7β 

Μελέτη γεωμετρικού σχεδιασμού παρεμβάσεων βελτίωσης 
της οδικής ασφάλειας για τη συνύπαρξη οχημάτων και 
ποδηλάτων, στα τμήματα της οδού Γρ. Λαμπράκη από 
Ελευθ. Βενιζέλου έως οδό Διγενή Ακρίτα 

Ε ΥΠΕΝ 1 3 

28 Δ8α 

Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης για τη μονοδρόμηση 
των τμημάτων της οδού Ελευθ. Βενιζέλου: 
i. από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως την οδό Ι. 
Αγάθου, 
ii. από την οδό Ι. Αγάθου έως την οδό Εθνικής 
Αντιστάσεως, 
iii. από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως έως την οδό 
Αλκιβιάδου 

Ε  0 0 

29 Δ8β 

Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση 
κυκλοφοριακού χώρου σταθερού πλάτους, πεζοδρομίων 
και υποδομής ποδηλάτου, στα τμήματα της οδού Ελευθ. 
Βενιζέλου: 
i. από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως την οδό Ι. 
Αγάθου, 
ii. από την οδό Ι. Αγάθου έως την οδό Εθνικής 
Αντιστάσεως, 
iii. από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως έως την οδό 
Αλκιβιάδου 

Ε ΥΠΕΝ 1 3 

30 Δ9 
Διαμόρφωση οδού Πλάτωνος, τμήμα από οδό Αλκιβιάδου 
έως οδό Εθνικής Αντιστάσεως 

Ε 

ΥΠΕΝ, ΓΓΔΕ,  
Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση,  
Περιφέρεια Αττικής,  

1 5 
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# Κωδικός Τίτλος Μελέτης/Παρέμβασης 
Περιοχή 

Παρέμβασης 
Εμπλεκόμενοι 

Φορείς 
Συνθετότητα  

Εκπόνησης/Διεκπεραίωσης 
Δυσκολία  

Υλοποίησης 

ΥΠΠΟΑ/Αρχαιολογία, 
κ.ά. 

31 Δ10α 

Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση 
κυκλοφοριακού χώρου σταθερού πλάτους, ζωνών 
παρόδιας στάθμευσης, πεζοδρομίων και υποδομής 
ποδηλάτου, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, τμήμα από 
οδό Πλάτωνος έως οδό Ελευθ. Βενιζέλου 

Ε ΥΠΕΝ 1 3 

32 Δ10β 
Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης για τη μονοδρόμηση 
του τμήματος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου από οδό 
Ελευθ. Βενιζέλου έως οδό Παγκάλου 

Ε  0 0 

33 Δ10Δ 

Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση 
κυκλοφοριακού χώρου σταθερού πλάτους, πεζοδρομίων 
και υποδομής ποδηλάτου, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 
από οδό Ελευθ. Βενιζέλου έως οδό Παγκάλου 

Ε ΥΠΕΝ 1 3 

34 Δ11α 
Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης για τη μονοδρόμηση 
του τμήματος της οδού Φρ. Φουτρή, από οδό Εθνικής 
Αντιστάσεως έως σιδηροδρομική γραμμή 

Ε  0 0 

35 Δ11β 

Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση 
κυκλοφοριακού χώρου σταθερού πλάτους, ζωνών 
παρόδιας στάθμευσης, πεζοδρομίων και υποδομής 
ποδηλάτου, στην οδό Φρ. Φουτρή, από οδό Εθνικής 
Αντιστάσεως έως σιδηροδρομική γραμμή 

Ε ΥΠΕΝ 1 3 

36 Δ12α 
Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης για τη μονοδρόμηση 
του τμήματος της οδού Αδελφών Μουρίκη, τμήμα από 
σιδηροδρομική γραμμή έως οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 

Ε  0 0 

37 Δ12β 

Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση 
κυκλοφοριακού χώρου σταθερού πλάτους, πεζοδρομίων 
και υποδομής ποδηλάτου, στην οδό Αδελφών Μουρίκη, 
τμήμα από σιδηροδρομική γραμμής έως οδό Ηρώων 
Πολυτεχνείου 

Ε ΥΠΕΝ 1 3 

38 Δ13α Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση 
κυκλοφοριακού χώρου σταθερού πλάτους, ζώνης 

Ε ΥΠΕΝ 1 3 
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# Κωδικός Τίτλος Μελέτης/Παρέμβασης 
Περιοχή 

Παρέμβασης 
Εμπλεκόμενοι 

Φορείς 
Συνθετότητα  

Εκπόνησης/Διεκπεραίωσης 
Δυσκολία  

Υλοποίησης 

παρόδιας στάθμευσης και πεζοδρομίων, στις οδούς εντός 
του δακτυλίου των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, Ελευθ. 
Βενιζέλου, Εθνικής Αντιστάσεως και Φρ. Φουτρή 

39 Δ13β 

Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση 
κυκλοφοριακού χώρου σταθερού πλάτους, ζώνης 
παρόδιας στάθμευσης και πεζοδρομίων, στις οδούς εντός 
του τμήματος νοτίως της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 
μεταξύ της Παγκάλου και του αρχαιολογικού χώρου 

Ε ΥΠΕΝ 1 3 

40 Δ14α 
Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης για τη μονοδρόμηση 
του τμήματος της οδού Κανελλοπούλου, τμήμα από οδό 
Μπουμπουλίνας έως οδό Παγκάλου 

Ε 
Οργανισμός Λιμένα 

Ελευσίνας 1 1 

41 Δ14β 

Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση 
κυκλοφοριακού χώρου σταθερού πλάτους, ζωνών 
παρόδιας στάθμευσης, πεζοδρομίων και υποδομής 
ποδηλάτου, στην οδό Κανελλοπούλου, τμήμα από οδό 
Μπουμπουλίνας έως οδό Παγκάλου 

Ε 

ΥΠΕΝ 
Οργανισμός  

Λιμένα  
Ελευσίνας 

1 4 

42 Δ15 

Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση 
κυκλοφοριακού χώρου σταθερού πλάτους, ζωνών 
παρόδιας στάθμευσης, πεζοδρομίων και υποδομής 
ποδηλάτου, στα τμήματα της οδού Ωκεανίδων:  
i. από την Ιερά Οδό έως την οδό Χαριλάου Τρικούπη, 
ii. από την οδό Χαριλάου Τρικούπη έως την οδό Μουρίκη, 
iii. από την οδό Αδελφών Μουρίκη έως τη διασταύρωση 
των οδό Κανελλοπούλου και Μπουμπουλίνας 

Ε 

ΥΠΕΝ 
Οργανισμός  

Λιμένα  
Ελευσίνας 

1 3 

43 Δ16α 

Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση 
κυκλοφοριακού χώρου σταθερού πλάτους, ζωνών 
παρόδιας στάθμευσης, πεζοδρομίων και υποδομής 
ποδηλάτου, στην Ιερά Οδό, τμήμα από οδό Ωκεανίδων 
έως οδό Παγκάλου 

Ε ΥΠΕΝ 1 3 

44 Δ16β 
Μελέτη γεωμετρικού σχεδιασμού κόμβου κυκλικής κίνησης 
στη συμβολή της Ιεράς οδού με την οδό Ωκεανίδων 

Ε ΥΠΕΝ 1 3 

45 Δ17 Μελέτη γεωμετρικού ανασχεδιασμού για τη διαμόρφωση 
κυκλοφοριακού χώρου σταθερού πλάτους, ζώνης 

Ε ΥΠΕΝ 1 3 
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# Κωδικός Τίτλος Μελέτης/Παρέμβασης 
Περιοχή 

Παρέμβασης 
Εμπλεκόμενοι 

Φορείς 
Συνθετότητα  

Εκπόνησης/Διεκπεραίωσης 
Δυσκολία  

Υλοποίησης 

παρόδιας στάθμευσης και πεζοδρομίων, στην οδό 
Παγκάλου, τμήμα από οδό Κανελλοπούλου έως οδό 
Ηρώων Πολυτεχνείου 

 

 

Ο μελετητής 

Γεώργιος Νέλλας 

Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός 
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Πίνακας 1: Κόστος Κατασκευής Έργων Α Φάσης Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής» 

# 
Κωδικός 
Έργου 

Περιγραφή Έργου 
Περιοχή 

Παρέμβασης 

Κόστος 
Κατασκευής 

(€) 

Κωδικός 
(παλαιός) 

1 Α1 Πληροφοριακή Σήμανση Πεζών και Ποδηλατών (50 σημεία ενδιαφέροντος) Α, Π, Λ, Ε 90.000,00 Α1 

2 Β1 Επαναλειτουργία ειδικής, express, τουριστικής γραμμής Χ80 Πειραιάς – Ακρόπολη – Σύνταγμα Α, Π - Β1 

3 Β2 Νέα ειδική, express, τουριστική γραμμή για τη σύνδεση Αθήνας – Ελευσίνας Α, Ε - Β2 

4 Β3 Νέα ειδική, express, τουριστική γραμμή για τη σύνδεση Αθήνας – Λαυρίου Α, Λ - Β3 

5 Β4 Βελτίωση Δημοτικής Συγκοινωνίας Λαυρεωτικής Λ - Β4 

6 Β5 Νέα ειδική, express, τουριστική γραμμή για τη σύνδεση Αθήνας – Λαυρεωτικής Α, Λ - Β5 

7 Λ1 
Σύνδεση περιοχής ήπιας κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης με την παραλιακή ζώνη, μέσω 
ανυψωμένης διάβασης πεζών στην οδό Κουντουριώτη και λοιπών παρεμβάσεων στην περιοχή 
με τους χώρους πρασίνου που περιβάλλονται από την οδό Αγίας Παρασκευής 

Λ 150.000,00 Γ1 

8 Λ2 
Διαμόρφωση κυκλοφοριακού χώρου ενιαίου πλάτους και πεζοδρομίων στην οδό Μίκη 
Θεοδωράκη για την προσπέλαση της Γαλλικής Μεταλλευτικής Σκάλας και προσβάσεων λιμενικής 
ζώνης και υπαίθριου χώρου στάθμευσης 

Λ 230.000,00 Γ2 

9 Λ3α Αναδιαμόρφωση και σήμανση διασταύρωσης οδών Σουνίου και Κορδέλλα 
Λ 

25.000,00 Γ3α 

10 Λ3β Φωτεινή σηματοδότηση διασταύρωσης οδών Σουνίου και Κορδέλλα 55.000,00 Γ3β 

11 Λ4 Πεζοδρόμηση οδού Περικλέους Λ 125.000,00 - 

12 Λ5 
Πεζοδρόμηση οδού Ηλιοσλέων και Aναδιαμόρφωση και σήμανση διασταύρωσης οδών Σουνίου - 
Ευαγγελιστρίας – Ηλιοσλέων 

Λ 250.000,00 - 

13 Λ6 
Αναβάθμιση διασταυρώσεων στο οδικό περιβάλλον για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας του 
πεζού, του ποδηλάτη και των ευάλωτων χρηστών 

Λ 200.000,00 Ε4 
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# 
Κωδικός 
Έργου 

Περιγραφή Έργου 
Περιοχή 

Παρέμβασης 

Κόστος 
Κατασκευής 

(€) 

Κωδικός 
(παλαιός) 

14 Λ7 Τοποθέτηση ραμπών ΑμεΑ σε γωνιές όλων των οικοδομικών τετραγώνων Λ 60.000,00 Ε5 

15 Λ8 
Δημιουργία διαδρομής ποδηλάτου από το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου έως την οδό 
Πλειώνη Κωνσταντίνου, ως τμήμα μητροπολιτικού δικτύου ποδηλάτου και άξονα πεζού/ποδηλάτη 
Λαύριο-Άγιοι Ανάργυροι 

Λ 250.000,00 Ε6 

16 Λ9 
Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του αρχαιολογικού χώρου 
Θορικού 

Λ 120.000,00 Γ10 

17 Λ10 
Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του Δρυμού Σουνίου (Έγκοιλο 
Χάος) 

Λ 15.000,00 Γ11 

18 Λ11 
Συντήρηση ορεινών/περιαστικών ποδηλατικών διαδρομών - Καθαρισμός μονοπατιών προς 
σημεία ενδιαφέροντος του Δρυμού Σουνίου - Σήμανση ποδηλατικών διαδρομών και μονοπατιών 

Λ 210.000,00 Γ12 

19 Λ12 
Δημιουργία πράσινων διαδρομών διασύνδεσης του αρχαιολογικού χώρου Σουνίου, των οικισμών, 
του Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου, του Εθνικού Δρυμού Σουνίου και του θαλάσσιου μετώπου με 
το κέντρο του Δήμου 

Λ 300.000,00 Ε2 

20 Λ13 Συντήρηση δασικής οδού Εθνικού Δρυμού Σουνίου Λ 2.250.000,00 Γ9 

21 Λ14 
Ανάδειξη αρχαιολογικού τόπου Σουνίου με παράλληλη βελτίωση της προσπελασιμότητας του με 
βιώσιμα μέσα 

Λ 250.000,00 Ε1 

22 Λ15 
Ανάδειξη περιοχής ορεινών όγκων Λαυρεωτικής (Εθνικός Δρυμός Σουνίου) με περιπατητικές 
διαδρομές 

Λ 250.000,00 Ε3 

23 Ε1 
Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Πετράκη, τμήμα από Σιδηροδρομικό Σταθμό έως 
Αρχαιολογικό χώρο (οδός Σωτ. Γκιόκα) 

Ε 480.000,00 Γ4 

24 Ε2 
Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Περικλέους, τμήμα από οδό Σαλαμίνας έως οδό 
Αναστ. Στάθη 

Ε 1.190.000,00 Γ5 

25 Ε3α Μονοδρόμηση του άξονα των οδών Βασιλείου – Πεισίστρατου Ε  Γ6α 
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# 
Κωδικός 
Έργου 

Περιγραφή Έργου 
Περιοχή 

Παρέμβασης 

Κόστος 
Κατασκευής 

(€) 

Κωδικός 
(παλαιός) 

26 Ε3β Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του άξονα των οδών Βασιλείου – Πεισίστρατου 1.160.000,00 Γ6β 

27 Ε4 
Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Σαλαμίνας, τμήμα από Περικλέους έως 
Κανελλοπούλου 

Ε 430.000,00 Γ7 

28 Ε5 
Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Αναστ. Στάθη, τμήμα από Κανελλοπούλου έως 
Α. Μιλήση/Περικλέους 

Ε 660.000,00 Γ8 

29 Ε6 

Διαμόρφωση κυκλοφοριακού χώρου σταθερού πλάτους, ζώνης παρόδιας στάθμευσης και 
πεζοδρομίων, στις οδούς εντός του τμήματος νοτίως της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου μεταξύ της 
Παγκάλου και του αρχαιολογικού χώρου - Οδός Σωτ. Γκιόκα, τμήμα Αδελφών Τζαφέρη - 
Δήμητρος 

Ε 1.010.000,00 Δ13β.2 

Σύνολο 9.760.000,00  

 

Διευκρινίσεις 

1. Τα προτεινόμενα έργα έχουν αναδιοργανωθεί και λάβει νέα κωδικοποίηση. Προς διευκόλυνση παρατίθεται και η προηγούμενη. 

2. Τα προτεινόμενα έργα με κωδικούς Λ4 – Λ5 αποτελούν προσθήκη ως προς την προηγούμενη πρόταση. 

3. Το κόστος κατασκευής των έργων έχει στρογγυλοποιηθεί σε ακέραιες τιμές. 

4. Το προτεινόμενο έργο με κωδικό Λ11 έχει συμπληρωθεί με τις διαδρομές: Άγιος Κωνσταντίνος (Μεταλλευτική Στοά "Παρών" - σύνδεση με 
οδό Αγίας Τριάδας) και Μεταλλευτική Καμινάδα Καπναγωγού Αρσενικού - ΤΠΠΛ 

5. Σε ό,τι αφορά το κόστος κατασκευής του έργου με κωδικό Λ11 έχει γίνει διόρθωση ποσοτήτων σε σχέση με την προηγούμενη κοστολόγηση 
και επικαιροποίηση ποσοτήτων μετά τη συμπλήρωση. 

6. Στο προτεινόμενο έργο με κωδικό Α1 έχει γίνει επικαιροποίηση ποσοτήτων, δεδομένου ότι επαρκεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. 
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Ακολούθως παρατίθεται πίνακας με ομαδοποίηση των προτεινόμενων έργων σε ομάδες 
παρεμβάσεων. Επισημαίνεται ότι προτείνονται νέοι κωδικοί (Λ και Ε, έναντι Γ, Δ και Ε) με βάση 
την περιοχή που βρίσκονται τα έργα. 

Πίνακας 2 Ομαδοποίηση Εργασιών σε Κατηγορίες Παρεμβάσεων 

Κωδικοί  
Έργων 

Κωδικοί  
Παρεμβάσεων 

Ομάδα Παρεμβάσεων 

Α1 Α Πληροφοριακή Σήμανση Πεζών και Ποδηλατών 

Β1, Β2, Β3, Β4, Β5 Β Συγκοινωνιακή Σύνδεση με Λεωφορειακές Γραμμές 

Λ1, Λ2, Λ3, Λ4, Λ5, Λ6, 
Λ7, Λ8 

Λ1 Αστικές Διαδρομές Περιήγησης Λαυρίου 

Λ9, Λ10 Λ2 Χώροι Στάθμευσης Λαυρίου 

Λ11, Λ12, Λ13, Λ14, Λ15 Λ3 
Περιαστικές και Ορεινές Διαδρομές Περιήγησης 
Λαυρεωτικής 

Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6 Ε Αστικές Διαδρομές Περιήγησης Ελευσίνας 

 

Ακολούθως παρατίθεται συνοπτικός πίνακας κόστους των έργων ανά ομάδα παρέμβασης. Για 
τις ομάδες Λ και Ε έχει υπολογιστεί η κατανομή του κόστους των έργων σε κάθε Δήμο, για 
λόγους συγκρισιμότητας. 

Πίνακας 3: Κόστος Κατασκευής Έργων ανά Ομάδα Παρέμβασης και Περιοχή 

Περιοχή Παρέμβασης 
Ομάδα 

Παρέμβασης 

Κόστος 
Κατασκευής  

Έργων 
Κατανομή 

Λαυρεωτική Λ 4.740.000,00 € 49% 

Ελευσίνα Ε 4.930.000,00 € 51% 

Επιμέρους Σύνολο  9.670.000,00 € 100% 

Αθήνα - Πειραιάς - Λαυρεωτική - Ελευσίνα Α 90.000,00 €  

Αθήνα - Πειραιάς - Λαυρεωτική - Ελευσίνα Β 0,00 €  

Γενικό Σύνολο  9.760.000,00 €   

 

Μαρούσι, 12/01/2023 

Ο Μελετητής 

Γεώργιος Νέλλας 

Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός 
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Εισαγωγή 

   Το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας που εποχείται στην 

αποδεδειγμένη πνευματική, επιστημονική, βιωματική και επιχειρησιακή εμπειρία των 

μελών και συνεργατών του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, με όχημα το πρόγραμμα Ο.Χ.Ε. 

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) του Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027, δεν αποτελεί απλά 

την ελπίδα μετά την καταστροφή, αλλά οικοδομεί την προοπτική για ένα καλύτερο και 

οικονομικά βιώσιμο μέλλον για την περιοχή και τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας.  

   Η Brains Innovative Consulting Services και τα στελέχη της, ως επιλεγμένοι συνεργάτες 

του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ δεν μπορούν παρά, αφενός να συμμερίζονται το όραμα του 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και αφετέρου να διέπονται από μία ισχυρή θέληση να σταθούν αρωγοί 

στην σπουδαία και σημαντική αυτή προσπάθεια, όπως ενσαρκώνεται από κεντρικό 

μήνυμα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, «Θα σχεδιάσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, θα πορευτούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, θα 

αγωνιστούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να θεραπεύσουμε τις πληγές από τις καταστροφικές πυρκαγιές 

και, ταυτόχρονα, να κεντήσουμε το υφαντό του μέλλοντος.».  

   Στο πλαίσιο αυτό είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας υποβάλουμε το πρώτο 

παραδοτέο της συνολικής μελέτης με αντικείμενο εργασίας «ΧΑΡΤΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» και αφορά την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για τους 

Δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού.  

   Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για την ανάθεση της μελέτης αυτής, όσο και όλους όσους εργάζονται 

στους αντίστοιχους Δήμους, τις Δομές και τους φορείς, που ήρθαμε σε επικοινωνία μαζί 

τους το προηγούμενο διάστημα και μας διέθεσαν τη γνώση τους, την εμπειρία τους και 

την πρόσβαση στα στοιχεία που παρατίθενται στο συγκεκριμένο παραδοτέο.  

 

 

 

   Εκ μέρους της Brains Innovative Consulting Services,  

Με εκτίμηση.  
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Προσχολική Αγωγή  

   Με τροπολογία που κατατέθηκε (07.2022) στο νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών εκτός 

των άλλων ρυθμίσεων (για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων και την 

συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του ΟΓΑ, και για τον τριπλασιασμό του ποσού της 

επιδότησης για το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο») προβλέπεται και διάταξη με την οποία 

καθιερώνονται προγράμματα οικονομικής στήριξης οικογενειών για την πρόσβαση 

βρεφών και νηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, καθώς και για την 

πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ΑμεΑ σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, οι 

οποίες θα παρέχονται από δημοτικούς, ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς, εκτός σχολικού 

ωραρίου, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα.1 

   Η Δημόσια Χρηματοδότηση (από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους) της προσχολικής 

φροντίδας και αγωγής, αφορά τρία προγράμματα: τη λειτουργία δημοτικών 

βρεφονηπιακών σταθμών, τη διευκόλυνση της πρόσβασης οικογενειών χαμηλού 

εισοδήματος στις υπηρεσίες που παρέχει ο ιδιωτικός τομέας, και την επικείμενη έναρξη 

της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς».2 

   Όσον αφορά την Τροπολογία του Υπ. Οικονομικών, σχετικά με το Άρθρο 5, 

αντιμετωπίζεται η ανάγκη να δημιουργηθεί πρόγραμμα κάλυψης της αξίας συμμετοχής 

βρεφών, παιδιών και νηπίων σε προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, 

καθώς και προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης. Ομάδες στόχοι είναι βρέφη, νήπια 

και παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως την ηλικία της εγγραφής τους στην υποχρεωτική 

προσχολική εκπαίδευση, πρωτίστως δε τα πλέον ευάλωτα παιδιά όπως αυτά ορίζονται 

στη Σύσταση 2021/1004 του Συμβουλίου ΕΕ της 14ης Ιουνίου 2021 [ΕΕΕΕ L 223/14] για τη 

θέσπιση μιας Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το παιδί.3 

   Με την αξιολογούμενη ρύθμιση καθιερώνεται πρόγραμμα οικονομικής στήριξης 

οικογενειών για την πρόσβαση βρεφών και νηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και 

φροντίδας, καθώς και πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών για την πρόσβαση 

παιδιών, εφήβων και Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε υπηρεσίες δημιουργικής 

απασχόλησης με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και 

δραστηριοτήτων, εκτός σχολικού ωραρίου, και ορίζονται οι δικαιούχοι και οι 

προϋποθέσεις για την πρόσβαση στο πρόγραμμα αυτό. Το πρόγραμμα λειτουργεί κυρίως 

διά της κάλυψης της αξίας συμμετοχής μέσω ιδίως κουπονιών υπέρ των ωφελούμενων 

προσώπων. Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και των φορέων, οι οποίοι συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα και ανατίθεται η παρακολούθηση και διαχείρισή του στην Ελληνική 

Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.). Οι 

 
1 Σχέδιο Ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας – Τελική Έκθεση – 30 Σεπτεμβρίου 2022 – Τούντας, Ματσαγγάνης, Καυκά, 

Μακαντάση 
2 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Ισότητα των Φύλων – Πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» 
3 Σχέδιο Ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας – Τελική Έκθεση – 30 Σεπτεμβρίου 2022 – Τούντας, Ματσαγγάνης, Καυκά, 

Μακαντάση 
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λεπτομέρειες του προγράμματος και η δυνατότητα επέκτασής του ορίζονται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 4Διακυβέρνησης. 

Προβλέπεται η κάλυψη της σχετικής δαπάνης από ενωσιακούς πόρους των 

συγχρηματοδοτούμενων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-

2027 από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, καθώς και τον προϋπολογισμό τωνi Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Εσωτερικών.5 

   Όσον αφορά το Άρθρο 5, για την πρόσβαση παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και 

νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, για την πρόσβαση παιδιών, 

εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης:6  

1. Καθιερώνεται πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών για την πρόσβαση βρεφών 

και νηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, καθώς και πρόγραμμα 

οικονομικής στήριξης οικογενειών για την πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ατόμων με 

αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, με την εφαρμογή σύγχρονων 

παιδαγωγικών πρακτικών και δραστηριοτήτων, εκτός σχολικού ωραρίου. 

2. Τα προγράμματα αφορούν: α) την πρόσβαση σε βρέφη και νήπια σε βρεφικούς, 

βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς αντίστοιχα, όπως ορίζεται από το εκάστοτε 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο, β) την πρόσβαση σε βρέφη και νήπια από οκτώ (8) μηνών έως 

την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιά με αναπηρία από 2,5 

ετών έως 6,5 ετών, για παροχή φροντίδας από Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 

Ολοκληρωμένης Φροντίδας, γ) την πρόσβαση σε παιδιά ηλικίας από πέντε (5) έως δώδεκα 

(12) ετών και σε παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες για 

απασχόλησή τους σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και δ) την 

πρόσβαση σε παιδιά, εφήβους και άτομα με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή 

ή αισθητηριακή αναπηρία για εγγραφή τους σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.). 

3. Τα προγράμματα οικονομικής στήριξης οικογενειών της παρ. 1 μπορεί να λαμβάνουν 

τη μορφή κάλυψης της αξίας συμμετοχής μέσω κουπονιών υπέρ των ωφελούμενων 

προσώπων. 

4. Ωφελούμενα πρόσωπα των προγραμμάτων είναι βρέφη, νήπια, παιδιά, έφηβοι και 

άτομα με αναπηρία που ανήκουν στις ως άνω κατηγορίες. 

5. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας και δημιουργικής 

απασχόλησης παρέχεται από δημοτικούς, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που 

 
 
5 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Αρ. Φύλλου 4094 – Απόφαση υπ’ αριθμόν 77094 – 1 Αυγούστου 2022 
6 Σχέδιο Ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας – Τελική Έκθεση – 30 Σεπτεμβρίου 2022 – Τούντας, Ματσαγγάνης, Καυκά, 

Μακαντάση 
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επιθυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα και λειτουργούν νομίμως και είναι πλήρως 

εναρμονισμένοι προς το εκάστοτε ισχύον εθνικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, 

συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών 

κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων του ν. 4837/2021 (Α 178), καθώς και εκείνου 

που σχετίζεται με την εφαρμογή του παιδαγωγικού πλαισίου «Κυψέλη» του ν. 4837/2021, 

εφόσον έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στο σύνολο των δημοτικών, ιδιωτικών και 

δημόσιων, βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών κατόπιν ολοκλήρωσης της 

πιλοτικής εφαρμογής αυτού. 

6. Φορέας υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των προγραμμάτων ορίζεται η 
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
ΑΕ). Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1985, λειτουργεί με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας και 
διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και του ιδρυτικού της Νόμου. Ανήκει στον 
κοινωνικό τομέα της οικονομίας, διοικείται από ενδεκαμελές αιρετό Διοικητικό 
Συμβούλιο και έχει μετόχους Φορείς Αυτοδιοίκησης, το Ελληνικό Δημόσιο και Φορείς 
του Κοινωνικού Τομέα.  

   Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. έχει σκοπό την παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και τους φορείς τους, καθώς και 
σε φορείς του Δημοσίου και του Κοινωνικού τομέα σε ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Ανάπτυξης. Επιπλέον, και για την επίτευξη του σκοπού της, συμμετέχει σε μεγάλο 
αριθμό Δικτύων και Συνεργασιών 7 

   Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. είναι ο θεσμοθετημένος τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και φορέων της Κεντρικής Διοίκησης σε 
θέματα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην Τοπική Ανάπτυξη. Η Εταιρεία 
στην τριακονταετή λειτουργία της έχει συνεργαστεί με τα συλλογικά όργανα της Τ.Α. 
(ΚΕΔΚΕ, ΕΝΑΕ, ΤΕΔΚ, ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ, ΠΕΔ), με το σύνολο σχεδόν των Ο.Τ.Α., με το 
Υπουργείο Εσωτερικών, τους Φορείς Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και με φορείς σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

   Ειδικότερα, δραστηριότητες της ΕΕΤΑΑ αποτελούν : 

• Η υποστήριξη προς τους ΟΤΑ και προς τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεις, καθώς και προς 
Ενώσεις Δήμων, επί θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

• Η υποστήριξη προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την δημιουργία 
επιχειρήσεων και τη συμβατική συνεργασία αυτών με φορείς του δημοσίου, του 
κοινωνικού και του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. 

 
7 Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης – Γενικές Πληροφορίες 

https://www.eetaa.gr/index.php?tag=yphresies
https://www.eetaa.gr/index.php?tag=diktya
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• Η εκπόνηση μελετών, η διενέργεια ερευνών και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου 
για την υλοποίηση έργων από τη τοπική αυτοδιοίκηση. 

• Η επιμόρφωση, κατάρτιση και ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού της 
Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

• Η διοίκηση και η διαχείριση, καθώς και η υλοποίηση συνθέτων έργων και 
προγραμμάτων στους τομείς :  
o Θεσμών και Οργάνωσης Ο.Τ.Α. 
o Οικονομικών και Επιχειρηματικής Δράσης Ο.Τ.Α. 
o Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης 
o Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
o Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής  
o Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
o Κοινωνικής Πολιτικής 
o Απασχόλησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

   Η δραστηριότητα της Εταιρείας εστιάζεται κυρίως :8 

• Στην υλοποίηση έργων οριζόντιας στήριξης για λογαριασμό του Υπουργείου 
Εσωτερικών, των συλλογικών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ) 
και άλλων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης επί θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης. 

• Στην υλοποίηση σύνθετων έργων, χρηματοδοτούμενων από Τομεακά και 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

• Στην υλοποίηση έργων πιλοτικού χαρακτήρα, κατ΄ εφαρμογή Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών, τα οποία προκηρύσσονται και 
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι 

κατηγορίες των ωφελούμενων βρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με 

αναπηρία, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και η σειρά κατάταξης των 

ωφελούμενων, όπως ιδίως οι ειδικότερες συνθήκες ευαλωτότητάς τους και το 

οικογενειακό τους εισόδημα. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος της αξίας 

συμμετοχής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, η διαδικασία υλοποίησης, 

χρηματοδότησης, διαχείρισης, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τυχόν αναγκαίες 

διαλειτουργικότητες και διεπαφές και θέματα δικαιωμάτων χρήσης και επεξεργασίας 

δεδομένων που τηρούνται σε πληροφοριακά συστήματα, όπως της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.Υ.Π.Α.) ή του 

Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.). Ομοίως 

καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι υποχρεώσεις, οι λόγοι 

αποκλεισμού και οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους φορείς/δομές της παρ. 2, καθώς 

και οι υποχρεώσεις των ωφελούμενων για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα, ο τρόπος 

 
8 Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης – Γενικές Πληροφορίες 
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παρακολούθησης της τήρησης των υποχρεώσεών τους, οι συνέπειες της μη τήρησης των 

όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής, ο χρόνος ενεργοποίησης των αξιών συμμετοχής 

στα προγράμματα, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα που 

συνδέεται με την υλοποίηση των προγραμμάτων. 

8. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων εκδίδεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ ετησίως 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία, με βάση τα οριζόμενα στην κοινή 

απόφαση της παρ. 7 εξειδικεύονται η διαδικασία, ο τρόπος υποβολής αιτήσεων 

συμμετοχής των δομών και των ωφελούμενων των προγραμμάτων, τα όργανα και η 

διαδικασία αξιολόγησης και κατάταξης των αιτήσεων συμμετοχής τους, ο τρόπος και ο 

χρόνος άσκησης διοικητικών προσφυγών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που είναι 

αναγκαία για τη συμμετοχή στα προγράμματα. 

9. Η δαπάνη χρηματοδότησης των προγραμμάτων καλύπτεται από ενωσιακούς πόρους 

των συγχρηματοδοτούμενών Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 

2021-2027, από τα Τομεακά Προγράμματα Ανάπτυξης 2021-2027 των Υπουργείων 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, καθώς και από τον προϋπολογισμό 

των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών. Στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ 

μεταβιβάζονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση και εφαρμογή των 

προγραμμάτων του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων που 

σχετίζονται με τη διαχειριστική της δαπάνη.910 

   Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνει τροποποιήσεις για τα Άρθρα:  

Άρθρο 1: Πλαίσιο Ένταξης  

Άρθρο 2: Στόχος της Δράσης  

Άρθρο 3: Αντικείμενο και Επιλέξιμες Ενέργειες της Δράσης 

Άρθρο 4: Αιτούντες  

Άρθρο 5: Δομές – Φορείς  

Άρθρο 6: Ετήσια Όρια Δαπάνης  

Άρθρο 7: Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

Άρθρο 8: Κριτήρια και Μοριοδότηση – Διαδικασία Επιλογής Ωφελούμενων 

Άρθρο 9: Διαδικασία Εγγραφής και Ενεργοποίησης Voucher  

Άρθρο 10: Υποχρεώσεις Φορέων / Δομών – Υποχρεώσεις Νόμιμων Εκπροσώπων 

Ωφελούμενων  

 
9 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Αρ. Φύλλου 4094 – Απόφαση υπ’ αριθμόν 77094 – 1 Αυγούστου 2022 
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Άρθρο 11: Επιλέξιμες Δαπάνες, Πιστοποιήσεις και πληρωμές φορέων 

Άρθρο 12: Διασφάλιση Επαρκούς Χρηματοδότησης της Πράξης 

Άρθρο 13: Κατανομή του Προϋπολογισμού του Προγράμματος  

Άρθρο 14: Σύσταση – Συγκρότηση Επιτροπών  

Άρθρο 15: Διακοπή – Μη χρήση της Παρεχόμενης Υπηρεσίας 

Άρθρο 16: Έλεγχος και Παρακολούθηση  

Άρθρο 17: Τήρηση Κανόνων Προβολής και Επικοινωνίας  

Άρθρο 18: Τελικές Διατάξεις  

   Όσον αφορά τα Κοινωνικές Υπηρεσίες της Βορείου Εύβοιας, για την Προσχολική Αγωγή 

λειτουργούν: 

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ | Βρεφονηπιακοί Σταθμοί. 11 

2 Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 

   12 εργαζόμενοι και 63 νήπια και βρέφη στην Ιστιαία 

   6 εργαζόμενοι και 27 νήπια και βρέφη στην Αιδηψό  

Επιπλέον καταγράφεται, 1 Ιδιωτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός στην Ιστιαία με 6 

εργαζομένους και 59 νήπια και βρέφη και 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.  

ΔΕΝ καταγράφονται Βρεφονηπιακοί σταθμοί, είτε Δημοτικοί είτε Ιδιωτικοί. 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ | Παιδικοί Σταθμοί. 12 

2 Δημόσιες Δομές Παιδικών Σταθμών 

•Στη Δημοτική Κοινότητα Αιδηψού 

1. Παιδικό Σταθμός Λουτρών Αιδηψού με 18 βρέφη και νήπια (2,5 έως 4 ετών) 

•Στη Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας  

2. Βρεφονηπιακός Σταθμός Ιστιαίας με 44 βρέφη και νήπια 

 
11 Σχέδιο Ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας – Τελική Έκθεση – 30 Σεπτεμβρίου 2022 – Τούντας, Ματσαγγάνης, Καυκά, 

Μακαντάση 
12 Σχέδιο Ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας: Ευρήματα τηλεφωνικής και on site έρευνας ομάδας ανάληψης 
έργου, Brains-ICS. 
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1 Ιδιωτική Δομή Παιδικού Σταθμού  

•Στη Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας 

1. Φεγγαράκι 

  

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | Παιδικοί Σταθμοί. 13    

1 Δημόσια Δομή Παιδικού Σταθμού 

•Στη Δημοτική Κοινότητα Κηρέως 

1. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μαντουδίου με 15 βρέφη και νήπια 

 

   Οι Βρεφικοί, οι Παιδικοί σταθμοί και τα Νηπιαγωγεία αποτελούν κυρίως δομές αγωγής 

και διαπαιδαγώγησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πριν τη φοίτηση στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση που ξεκινά από την ηλικία των τεσσάρων, ήτοι μικρά νήπια, τα 

παιδιά έχουν την ευκαιρία να φοιτήσουν σε παιδικούς σταθμούς. Η φοίτηση είναι 

προαιρετική και γίνεται, ως επί το πλείστο, για τη βέλτιστη πνευματική ανάπτυξη του 

νηπίου αλλά και λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων των κηδεμόνων. Συγκεκριμένες 

κατηγορίες γονέων έχουν το δικαίωμα της δωρεάν φοίτησης με voucher από Ευρωπαϊκά 

προγράμματα.14 

 

   Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο καθίσταται υποχρεωτική. Με το Άρθρο 33 του Νόμου 

4521/2018, καθίσταται υποχρεωτική η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν την 31η 

Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής την ηλικία των 4ων ετών. Οι εκπαιδευτικοί υπάγονται στο 

Υπουργείο Παιδείας. Οι φροντιστές των χώρων (καθαριστές και λοιποί) καλύπτονται από 

σύμβαση του Δήμου με το Υπουργείο Εσωτερικών.  

   Η πρόσβαση οικογενειών χαμηλού εισοδήματος στην προσχολική φροντίδα και αγωγή 

που παρέχει ο ιδιωτικός τομέας υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Voucher, το οποίο 

χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για την 

περίοδο 2021-2022 ανέρχεται στο ποσό των 279 εκατομμυρίων Ευρώ, ενώ τα 

ωφελούμενα άτομα υπολογίζονται σε 152.300 σε ολόκληρη τη χώρα. Υφίσταται 

Κυβερνητική δέσμευση προς την Ε.Ε. ότι από το 2025 και εξής, η χρηματοδότηση του 

προγράμματος θα γίνεται από Εθνικούς Πόρους.15 

   Οικονομολόγοι και παιδαγωγοί σε όλον τον κόσμο συμφωνούν ότι η επένδυση στην 

προσχολική αγωγή υπόσχεται μεγάλες αποδόσεις σε όλο το φάσμα της ανάπτυξης της 

προσωπικότητάς τους: Κοινωνικοποίηση των παιδιών, Ανάπτυξη των τυπικών και άτυπων 

 
13 Σχέδιο Ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας: Ευρήματα τηλεφωνικής και on site έρευνας ομάδας ανάληψης 
έργου, Brains-ICS. 
14 Λήμμα «Εκπαίδευση στην Ελλάδα» - Ιστοσελίδα Βικιπαίδεια 
15 Σχέδιο Ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας – Τελική Έκθεση – 30 Σεπτεμβρίου 2022 – Τούντας, Ματσαγγάνης, Καυκά, 
Μακαντάση 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
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δεξιοτήτων τους, Μείωση αντικοινωνικών συμπεριφορών, Βελτίωση των επιδόσεών τους 

(υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης, υψηλότερες μέσες αμοιβές) στην αγορά εργασίας. 

   Σε αναγνώριση της σημασίας της προσχολικής αγωγής, το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Yale, με τη συνδρομή της 

διαΝΕΟσις, εργάζεται για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου συγκεκριμένων 

προδιαγραφών για το πρόγραμμα εκπαίδευσης στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της 

Ελλάδος.  

   Στην Ελλάδα τα περισσότερα παιδιά προσχολικής ηλικίας παρακολουθούνται από τους 

γονείς, από άλλους συγγενείς, και σπανιότερα από κάποια Γυναίκα / Άνδρα που έχει 

προσληφθεί για το σκοπό αυτόν. Λιγότερα παιδιά πηγαίνουν σε βρεφονηπιακούς 

σταθμούς. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, το 2020 μόνο το 

45% των παιδιών ηλικίας 3 έως 6 ετών, και μόνο 11% των παιδιών ηλικίας κάτω των 3 

ετών ήταν εγγεγραμμένα σε δομές παιδικής φροντίδας και προσχολικής αγωγής στην 

Ελλάδα. Ενδεικτικά, στην Ισπανία τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 58% για τις ηλικίες 3 έως 6 

ετών και 24% για τις ηλικίες κάτω των 3 ετών.16 

 

Νταντάδες της Γειτονιάς 

   Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» εμπίπτει στον άξονα δράσεων υπέρ της 

συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ο οποίος αποτελεί έναν από τους 

βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ισότητα, για τα επόμενα χρόνια. 

Το έργο θα υλοποιηθεί σε πιλοτικό αρχικά επίπεδο σε 33 Δήμους της Χώρας και στη 

συνέχεια θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλη την Επικράτεια. 

   Το πρόγραμμα αυτό αφορά κυρίως τη φύλαξη βρεφών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 

ετών και προβλέπει την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων -κυρίως- γονέων, των 

μονογονέων, των αναδόχων και γενικά της οικογένειας οριζόντια, για τη φύλαξη του 

παιδιού ή των παιδιών τους, είτε εντός της οικογενειακής εστίας, είτε στο σπίτι μιας/ενός 

παιδαγωγού – φροντιστή. 17 

   Οι όροι επιλεξιμότητας είναι (α) εργαζόμενη μητέρα ή πατέρας – ο έχων τη γονική 

φροντίδα – και (β) ατομικό εισόδημα έως 25.000 Ευρώ ετησίως. Στο πρόγραμμα 

εντάσσονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Η αξία του σχετικού Voucher εξαρτάται από 

τη διάρκεια της φύλαξης (και της εργασίας της μητέρας, ή του πατέρα – του έχοντος τη 

γονική φροντίδα - : 250 ευρώ το μήνα ανά παιδί (Full Time) ή 150 ευρώ το μήνα ανά παιδί 

(Part Time). Ο Αριθμός ωφελούμενων υπολογίζεται σε 1.200 βρέφη στην πιλοτική φάση 

 
16 Σχέδιο Ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας – Τελική Έκθεση – 30 Σεπτεμβρίου 2022 – Τούντας, Ματσαγγάνης, Καυκά, 

Μακαντάση 
17 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Ισότητα των Φύλων – Πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» 
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(έως τα τέλη του 2022) και τουλάχιστον 10.000 βρέφη στη φάση της καθολικής εφαρμογής 

από το 2023, με συνολικό κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ.18  

   Σε πρώτη φάση θα δημιουργηθεί το «Μητρώο Επιμελητών». Η Πλατφόρμα 

ntantades(dot)gov(dot)gr άνοιξε προκειμένου να εγγραφούν όσες και όσοι επιθυμούν να 

απασχοληθούν ως επιμελητές και επιμελήτριες.19 

   Η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των 

Φύλων παρέχει στην ιστοσελίδα της όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά.  

   Σε δεύτερη φάση θα ανοίξει η πλατφόρμα για να καταθέσουν αίτηση και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά οι γονείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα «Νταντάδες της 

Γειτονιάς». Ο Στόχος του προγράμματος είναι διττός. Στόχος είναι η υποστήριξη και η 

διευκόλυνση των γυναικών μητέρων και κηδεμόνων, προκειμένου μετά την απόκτηση 

ενός παιδιού να πετύχουν την πλήρη επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και τη 

συνέχιση της επαγγελματικής τους καριέρας. Στόχος, επίσης, είναι η μείωση της αδήλωτης 

εργασίας μέσω της ενθάρρυνσης ανέργων, κυρίως, γυναικών να εργαστούν ως 

παιδαγωγοί – φροντιστές.20  

 

Δωρεάν Υπηρεσίες Προσχολικής Φροντίδας 

   Στις Δωρεάν Υπηρεσίες Προσχολικής Φροντίδας καταγράφονται οι εξής 8 κατατάξεις 

υπηρεσιών:9 

1. Επιδόματα.  

(α) Επίδομα Παιδιού (Α21) 

   Το επίδομα υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν δηλωθεί στο Α21 

του έτους 2022 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. 

Προκειμένου, όμως, οι δικαιούχοι να γνωρίζουν το σωστό ποσό του επιδόματός τους για 

το έτος 2022, αλλά και προς αποφυγήν σώρευσης αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών, 

συνιστάται η υποβολή  δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 τρέχοντος έτους 

(εισοδήματα 2021).21  

(β) Επίδομα Γέννησης  

   Μπορεί κάποιος πολίτης να αιτηθεί το επίδομα της γέννησης του παιδιού σας εάν δεν 

το έχετε ήδη κάνει κατά τη δήλωση της γέννησης στο μαιευτήριο/σπίτι. Προϋπόθεση: Το 

 
18 Σχέδιο Ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας – Τελική Έκθεση – 30 Σεπτεμβρίου 2022 – Τούντας, Ματσαγγάνης, Καυκά, 
Μακαντάση 
19 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Ισότητα των Φύλων – Πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» 
20 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Ισότητα των Φύλων – Πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» 
21 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΗΔΙΚΑ – Επίδομα Παιδιού Α21 2022. 
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παιδί να έχει γεννηθεί εν ζωή στην Ελλάδα, Το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα να μην 

υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000 ευρώ, η/ο δικαιούχος να μένει μόνιμα στην 

Ελλάδα και να έχει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ή του ομογενούς αλλοδαπού ή του 

Ευρωπαίου πολίτη ή του πολίτη κράτους του ΕΟΧ ή πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει 

στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012 και μετά, Να υποβληθεί αίτηση εντός τριμήνου από τη 

γέννηση.  

Το επίδομα αντιστοιχεί σε 2.000 ευρώ ενώ σε περίπτωση δίδυμης κύησης το επίδομα 

ανέρχεται στα 4.000 ευρώ και είναι ακατάσχετο. Το ποσό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες 

δόσεις των 1.000 ευρώ η κάθε μία, η 1η δόση τον επόμενο μήνα από τη γέννηση του 

παιδιού, η 2η δόση μετά από 5 μήνες από το μήνα της γέννησης του παιδιού.22 

(γ) Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών / Μειονεκτικών Περιοχών  

   Οι διαμένοντες σε ορεινή ή / και μειονεκτική περιοχή, μπορούν να λάβουν εισοδηματική 

ενίσχυση, αρκεί: (1) οι ίδιοι ή η οικογένειά τους να κατοικούν μόνιμα σε ορεινή ή / και 

μειονεκτική περιοχή για τουλάχιστον 2 χρόνια, (2) το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να 

μην υπερβαίνει το ποσό των 4.700 Ευρώ. Η ενίσχυση που θα λάβουν είναι (1) 600 Ευρώ 

το χρόνο, εάν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 3.000 Ευρώ και (2) 300 

Ευρώ το χρόνο, εάν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 3.000,1 Ευρώ και 

4.700 Ευρώ.23  

2. Προγράμματα.  

(α) Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, 

καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία 

σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.  

   Ένα πρόγραμμα το οποίο υπεγράφη 29 Ιουλίου 2022 και ισχύει για την περίοδο 2022-
2023. Ο συνολικός προϋπολογισμός του (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) φτάνει τα 331,2 
εκατομμύρια Ευρώ. Ο αυξημένος προϋπολογισμός θα επιτρέψει την υπαγωγή 
περισσότερων παιδιών στο πρόγραμμα, αλλά και την αυξημένη αποζημίωση (voucher) 
κατά 10% από προηγούμενες χρονιές, προκειμένου να καλυφθεί η άνοδος του κόστους 
και να διασφαλιστεί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Επισημαίνεται, ακόμη, ότι για πρώτη 
φορά, το πρόγραμμα της επόμενης περιόδου (2022-2023):24 

-Είναι ενιαίο για εργαζόμενους γονείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. 
 
-Περιλαμβάνει μια νέα κατηγορία voucher για γονείς με υψηλότερα εισοδήματα που 
φθάνουν έως 42.000 ευρώ. 
 

 
22 GovGR – Οικογένεια – Γέννηση – Επίδομα γέννησης  
23 GovGR – Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών / Μειονεκτικών Περιοχών  
24 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Πρόγραμμα επιδότησης για βρεφονηπιακούς παιδικούς 

σταθμούς 2022-2023 
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Παράρτημα Ι | Πίνακας Ι  

Κατηγορίες Δομών  Κατηγορίες Θέσεων  

Α.  Βρεφικοί , Βρεφονηπιακοί & 
Παιδικοί Σταθμοί 

Α1 Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών 

Α2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως 4 ετών 

Β.  Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 
Ολοκληρωμένης Φροντίδας 
(Β.Σ.Ο.Φ.)  

Β1 Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών 

Β2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως 4 ετών 

Β3 Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών 
έως 6,5 ετών  

Οι άνωθεν πληροφορίες προέρχονται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, στην περιγραφή του προγράμματος Επιδότησης για Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς 

2022-2023. 

Οικονομικά κριτήρια25 

   Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο σύνολο των δομών με πλήρη αξία voucher, έχουν τα 
παιδιά οικογενειών με ετήσιο εισόδημα του 2021: 

–  έως 27.000€ έως δύο παιδιά. 

–  έως 30.000€ για τρία παιδιά. 

– έως 33.000€ για τέσσερα παιδιά, και τις 

– έως  36.000€ από πέντε παιδιά και άνω. 

   Β. Για τις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1 και Β2 προβλέπεται voucher εφόσον το ετήσιο 
οικογενειακό εισόδημα του 2021 είναι: 

–  έως 33.000€ έως δύο παιδιά. 

–  έως 36.000€ για τρία παιδιά. 

– έως 39.000€ για τέσσερα παιδιά, και τις 

–έως 42.000€ από πέντε παιδιά και άνω. 

   Επισημαίνεται ότι δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια για παιδιά με σωματικές, 
πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες ή άτομα με αναπηρία, που υποβάλουν 
αιτήσεις για Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας. Ομοίως δεν ισχύουν 
εισοδηματικά κριτήρια για γονείς- νόμιμους εκπροσώπους που ανήκουν στην 

 
25 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Πρόγραμμα επιδότησης για βρεφονηπιακούς παιδικούς 

σταθμούς 2022-2023 
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κατηγορία  ΑμεΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%),  που αιτούνται για βρεφικούς, 
βρεφονηπιακούς ή και παιδικούς σταθμούς (Κατηγορία θέσης Α1, Α2, Β1, Β2). 

Κοινωνικά κριτήρια.26 

   Πρόσθετη μοριοδότηση προβλέπεται για παιδιά σε μονογονεϊκές οικογένειες, 
πολύτεκνους, γονείς ή / και αδέλφια με αναπηρία. 

   Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται η αξία των vouchers ανάλογα με την κατηγορία 
δομής. Στην γραμμή Γ αναφέρεται η αξία του μειωμένου voucher για τις υψηλότερες 
εισοδηματικές κατηγορίες. 

Παράρτημα Ι | Πίνακας ΙΙ.  

Κατηγορίες Δομών  Ετήσια όρια δαπάνης ανά κατηγορία θέσης 

Κατηγορίες 
Θέσεων  

Χωρίς Σίτιση  Με Σίτιση  

Α. Βρεφικοί, 
Βρεφονηπιακοί 
& Παιδικοί 
Σταθμοί 

Α1 2.612 € 3.239 € 

Α2 1.985 € 2.612 € 

Β. Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί 
Ολοκληρωμένης 
Φροντίδας 
(Β.Σ.Ο.Φ.)  

Β1 2.612 € 3.239 € 

Β2 1.985 € 2.612 € 

Β3 5.500 € 

Γ.  Βρεφικοί, 
Βρεφονηπιακοί 
& Παιδικοί 
Σταθμοί και 
Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί 
Ολοκληρωμένης 
Φροντίδας 
(Β.Σ.Ο.Φ.)  

Κατηγορίας 
θέσεων Α1-Α2, 
Β1-Β2  

2.178 

Οι άνωθεν πληροφορίες προέρχονται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, στην περιγραφή του προγράμματος Επιδότησης για Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς 

2022-2023. 

3. Υιοθεσία και Αναδοχή.  

   Σύμφωνα με το Νόμο υπ’ αριθμόν 4538/2018 (ΦΕΚ 85/Α/16-5-2018) και το Άρθρο 8, 
κατάλληλοι για να γίνουν ανάδοχοι είναι οικογένειες που αποτελούνται από συζύγους ή 

 
26 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Πρόγραμμα επιδότησης για βρεφονηπιακούς παιδικούς 
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έχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς παιδιά, ή μεμονωμένα άτομα, άγαμα 
ή διαζευγμένα, ή σε χηρεία, με ή χωρίς παιδιά, που μπορεί να είναι συγγενείς εξ αίματος 
οποιουδήποτε βαθμού με το ανήλικο τέκνο (συγγενική αναδοχή). Η, δε, τοποθέτηση 
ανηλίκου σε ανάδοχους γονείς επιτρέπεται εφόσον: οι ανάδοχοι γονείς πληρούν τα όρια 
ηλικίας και έχουν διαφορά ηλικίας από τον αναδεχόμενο κατά τη νομοθεσία, οι ανάδοχοι 
γονείς και οι συνοικούντες με αυτούς έχουν καλή ψυχική, διανοητική και σωματική υγεία, 
οι ανάδοχοι γονείς και οι συνοικούντες με αυτούς δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα ή 
δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για τα αδικήματα που επισύρουν έκπτωση από 
τη γονική μέριμνα ή για κακοποίηση ή για παραμέληση ανηλίκων κλπ., οι ανάδοχοι γονείς 
έχουν αποδεδειγμένα τη δυνατότητα να καλύψουν τα βασικά έξοδα διατροφής, 
μόρφωσης και ιατρικής περίθαλψης του ανάδοχου τέκνου, οι ανάδοχοι γονείς είναι 
εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ανάδοχων Γονέων.27 

   Αναλυτικές πληροφορίες διατίθενται στο Νόμο υπ’ αριθμόν 4538/2018 (ΦΕΚ 85/Α/16-
5-2018).28 

4. Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικοί, 
Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί, Μονάδες Απασχόλησης Βρεφών και Νηπίων. 29  

   Μονάδες Φροντίδας: Πρόκειται για μονάδες που φροντίζουν βρέφη ή / και παιδιά μέχρι 
την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, 
παρέχοντάς τους συγκεκριμένες υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας, 
διαπαιδαγώγησης και ομαλής ψυχο-συναισθηματικής ανάπτυξης και διατροφής και 
φροντίδας. 

   Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης δύνανται να ιδρυθούν 
και να λειτουργούν κατόπιν σχετικής αδειοδότησης, από Φορείς ιδιωτικού δικαίου 
κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα (φιλανθρωπικά σωματεία, ιδρύματα, σύλλογοι, Ν.Π.Ι.Δ. 
και ιδιώτες) και από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς φορείς υπαγομένους στο Δημόσιο 
Τομέα (Άρθρο 12, Παράγραφος 2, Εδάφιο δ – Άρθρο 15, Παράγραφος 1, 16 και 17, του 
Νόμου 2082/1992 (ΦΕΚ Α’ 158) περί «Αναδιοργάνωσης και Κοινωνικής Πρόνοιας και 
Καθιέρωση νέων Θεσμών Κοινωνικής Προστασίας»).  

   Βρεφικοί, Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί: Λειτουργούν και από Δήμους και Νομικά 
πρόσωπα αυτών (Άρθρο 43 του Νόμου 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 
Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» Α’34) σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017 
«Καθορισμός Προϋποθέσεων Αδειοδότησης και Λειτουργίας των παιδικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών, που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των Δήμων ή 

 
27 E-nomothesia.gr – Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας – Νόμος 4538/2018 – ΦΕΚ 85/Α/16-5-2018 
28 Νόμος 4538/2018 – ΦΕΚ 85/Α/16-5-2018 
29 Σχέδιο Ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας – Τελική Έκθεση – 30 Σεπτεμβρίου 2022 – Τούντας, Ματσαγγάνης, 
Καυκά, Μακαντάση 

Maria
Highlight



 

17 
 

Υπηρεσίας των Δήμων», οι οποίοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου 
Εσωτερικών.  

5. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)  

   Η λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)30 
συνδέεται άμεσα με τα θεμελιώδη δικαιώματα του παιδιού, στην ανάπαυση και στον 
ελεύθερο χρόνο, όπως περιγράφονται στη «Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού 1». Στο κείμενο της Σύμβασης αναφέρεται ότι: «τα συμβαλλόμενα Κράτη 
αναγνωρίζουν στο παιδί το δικαίωμα στην ανάπαυση και στον ελεύθερο χρόνο, στην 
ενασχόληση με ψυχαγωγικά παιχνίδια και δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την 
ηλικία του και στην ελεύθερη συμμετοχή του στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή». 
Τα Κ.Δ.Α.Π. είναι ένας βασικός θεσμός εξωσχολικής απασχόλησης των παιδιών και 
καλούνται να διαδραματίσουν έναν πολυδιάστατο ρόλο στην τοπική κοινωνία. Πρέπει να 
αναπροσαρμόζονται συνεχώς στις υπάρχουσες κοινωνικές ανάγκες, να θέτουν 
μελλοντικούς στόχους, βάση της αξιολόγησης του παραχθέντος έργου τους και μέσω μιας 
συνεχούς ανανέωσης πρέπει να οργανώνουν τη λειτουργία τους. 

   Τα Κ.Δ.Α.Π. είναι μονάδες, στις οποίες απασχολούνται παιδιά ηλικίας, σχολικής ηλικίας, 
από 5 έως 12 ετών, για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας. Σκοπός τους είναι η 
απασχόληση των παιδιών και η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με οργανωμένες 
ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες. Τα Κ.Δ.Α.Π. μπορούν να διασυνδέονται με τις 
εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. και των Περιφερειών, τους 
φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.α. τοπικής 
παρέμβασης και ανάπτυξης. Ιδιαίτερα σημαντική επίσης, είναι η λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. 
στην εξασφάλιση ελεύθερου χρόνο των γονέων. 

   Τα Κ.Δ.Α.Π. ιδρύονται από νομικά (φορείς) ή φυσικά πρόσωπα που έχουν αρμοδιότητα 
στην παροχή υπηρεσιών προστασίας του παιδιού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Οι φορείς αυτοί, μπορεί να είναι οι Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου ή/και 
ιδιωτικού δικαίου, καθώς και φορείς ιδιωτικού δικαίου (κερδοσκοπικού και μη 
χαρακτήρα). Για την ίδρυση και τη λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π., όλων των φορέων, απαιτείται 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, η οποία χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας 
Περιφέρειας.  

6. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία.31 

   Σκοπός των ΚΔΑΠμεΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και εφήβων με 
αναπηρία μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ενισχύοντας 
τόσο τις δεξιότητες των ίδιων των ΑμεΑ, όσο και την εκπαίδευση και την ενημέρωση του 
οικογενειακού περιβάλλοντος, μέσω καταλλήλων υποστηρικτικών υπηρεσιών.  

 
30 Ε.Ε.Τ.Α.Α. – Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης – Χρήσιμος Οδηγός ίδρυσης και 
λειτουργίας Δημοτικών Κ.Δ.Α.Π. – ΕΣΠΑ 2014-2020 Ver.1.0. Μάιος 2020 
31 Σχέδιο Ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας – Τελική Έκθεση – 30 Σεπτεμβρίου 2022 – Τούντας, Ματσαγγάνης, Καυκά, 

Μακαντάση 
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7. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας.32 

   Σύμφωνα με το Άρθρο 1, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας είναι οι 
Μονάδες που φροντίζουν παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως 6,5 
ετών και παιδιά με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών για ορισμένο χρονικό διάστημα 
της ημέρας.  

Οι Μονάδες παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες στα παιδιά και εξασφαλίζουν σε αυτά τα 
ακόλουθα:  

(α) Υγιεινή και ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ηλικίας 
φιλοξενουμένων παιδιών, σε κτήριο κατασκευασμένο σύμφωνα με τις οριζόμενες στο 
άρθρο 3 τεχνικές προδιαγραφές. 

(β) Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική βοήθεια 
ανάλογα με την ηλικία.  

(γ) Μέριμνα για την ομαλή ψυχο-συναισθηματική και υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών και 
παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης και υποστήριξης στις οικογένειές τους.  

(δ) Υγιεινή και επαρκή διατροφή με σωστή ποιοτική σύνθεση.  

(ε) Φροντίδα για την ατομική τους καθαριότητα, καθώς και την καθαριότητα των χώρων 
της Μονάδας.  

(στ) Τακτική ιατρική παρακολούθηση. 

   Οι Β.Σ.Ο.Φ. διαθέτουν απαραίτητα τα εξής τμήματα: (α) Τμήμα βρεφών για βρέφη από 
8 μηνών μέχρι 2,5 ετών (β) Τμήμα νηπίων για παιδιά από 2,5 ετών μέχρι 6,5 ετών (γ) Τμήμα 
νηπίων με αναπηρία από 2,5 ετών μέχρι 6,5 ετών.  

   Σύμφωνα με το Άρθρο 2, για τη λειτουργία Β.Σ.Ο.Φ. είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας χορηγείται από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου εγκατάστασης του Β.Σ.Ο.Φ..  

   Σύμφωνα με το Άρθρο 13, ο έλεγχος για την καλή λειτουργία των Κέντρων διενεργείται 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Άρθρου 1 του Νόμου 2345/95 (ΦΕΚ 213/Α/95).  

8. Κατασκηνώσεις / Παιδικές Εξοχές.33  

   Πρόκειται για Κρατικό Πρόγραμμα. Η οργάνωση και η λειτουργία των Κατασκηνώσεων 
ανατίθεται σε Δήμους κατόπιν αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται ετησίως. Σύμφωνα με το Άρθρο 2, κάθε 
Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), που 
συγκροτείται με απόφαση του οικείου Δημάρχου. Το Δ.Σ. έχει τη γενικότερη ευθύνη της 

 
32 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Αρ. Φύλλου 1519 – Απόφαση υπ’ αριθμόν 2/66775/0022 – 4 Δεκεμβρίου 2002 
33 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Αρ. Φύλλου 2175  – Απόφαση υπ’ αριθμόν Δ11/4657/154 – 25 Μαΐου 2021 
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διοίκηση της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης και της διαχείρισης της κάθε είδους 
περιουσίας της. Η λειτουργία της κάθε Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης ρυθμίζεται 
λεπτομερώς από την υπό στοιχεία Ι.5144/58 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και αποτελεί τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας 
Παιδικών Εξοχών και Κατασκηνώσεων.  

Στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις φιλοξενούνται: 

(α) Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, που έχουν την ανάγκη παραθερισμού. Από τις Παιδικές 
Εξοχές – Κατασκηνώσεις αποκλείονται μέχρις αποκαταστάσεως της υγείας τους, τα παιδιά 
που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα (κοκίτης, κ.λπ.) και εντελώς τα παιδιά που 
πάσχουν από ψυχονευρωτικά νοσήματα (επιληψία, κ.λπ.) σύμφωνα με τις Παραγράφους 
3 και 4 του Άρθρου 1 του Νόμου 749/1948.  

   Φιλοξενούνται, δε, και παιδιά με αναπηρία, που πληρούν τις άνωθεν προϋποθέσεις 
και διαθέτουν ιατρική βεβαίωση ότι η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει τη 
συμμετοχή τους σε προγράμματα Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης.  

(β) Ηλικιωμένοι, είτε επισκέπτονται ΚΑΠΗ είτε όχι, εφόσον βρίσκονται σε οικονομική 
αδυναμία, είναι μόνοι λόγω έλλειψης άλλης οικογένειας, χηρείας κ.λπ. και διαθέτουν 
ιατρική βεβαίωση ότι η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε 
πρόγραμμα κατασκήνωσης.  

(γ) Ενήλικοι με αναπηρίες, εφόσον προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση ότι η κατάσταση της 
υγείας τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατασκήνωσης. 34 

   Ιδιωτικές Παιδικές Εξοχές και Κατασκηνώσεις: Λειτουργούν, δε, και δομές Ιδιωτικής και 
Εκκλησιαστικής Πρωτοβουλίας, Κερδοσκοπικού ή μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
κατόπιν σχετικής άδειας που εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειάρχη.35 

   Οι κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ αφορούν τα παιδιά χαμηλόμισθων εργαζομένων και 
ανέργων. Σκοπός του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις 
είναι η ψυχαγωγία των τέκνων χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων. Ετησίως 
εκδίδεται Φ.Ε.Κ. για τις κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ με στόχο την επιδότηση των 
δικαιούχων για τη διαμονή των παιδιών τους σε παιδικές κατασκηνώσεις με τη 
χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις.36  

   Το πρόγραμμα κατασκηνώσεων του Ο.Α.Ε.Δ. υλοποιήθηκε για το έτος 2022 από την 
15η Ιουνίου έως: α) την 3η Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και β) την 20η 
Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Το ως άνω χρονικό 
διάστημα δύναται να τροποποιηθεί με τη δημόσια πρόσκληση. 

   Η διάρκεια διαμονής κάθε παιδιού ορίζεται έως 15 συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο 
όριο (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης). Η ως άνω 

 
34 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Αρ. Φύλλου 2175  – Απόφαση υπ’ αριθμόν Δ11/4657/154 – 25 Μαΐου 2021 
35 Σχέδιο Ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας – Τελική Έκθεση – 30 Σεπτεμβρίου 2022 – Τούντας, Ματσαγγάνης, Καυκά, 
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διάρκεια διαμονής διπλασιάζεται, όταν επιλέγονται εγκαταστάσεις κατασκηνωτικών 
επιχειρήσεων στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου Λίμνης – Αγίας Άννας. 

 

Μαίες στο Σπίτι37 

   Η διαμόρφωση ειδικότερου θεσμικού πλαισίου για τη μαιευτική περίθαλψη, αφενός 
με έμφαση στην προαγωγή του φυσικού τοκετού, μέσω της πρόβλεψης δυνατότητας 
σύστασης Κέντρων Φυσικού Τοκετού, είτε σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. του Γενικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», σε νοσοκομεία αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εθνικής Άμυνας και ιδιωτικές κλινικές ή ως 
αυτόνομες και αυτοτελείς μονάδες και αφετέρου μέσω της ενίσχυσης της κατ' οίκον 
μαιευτικής φροντίδας μέσω της θέσπισης σχετικού προγράμματος «μαίες στο σπίτι». 

   Για την προώθηση της φυσικής και ψυχικής υγείας της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη 
και τον τοκετό, την εξειδικευμένη φροντίδα κάθε γυναίκας και του νεογνού της, καθώς 
και την υποστήριξη και ενδυνάμωση της γυναίκας και του συντρόφου της στην ανάληψη 
του γονεϊκού τους ρόλου, αναπτύσσεται η κατ' οίκον μαιευτική φροντίδα για την παροχή 
υπηρεσιών στην οικία τους σε έγκυες, λεχωίδες και νεογνά. 
 
   Η κατ' οίκον μαιευτική φροντίδα δύναται να αναπτύσσεται και να οργανώνεται από 
δημόσιες δομές υγείας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, νομικά 
πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες υγείας, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, που 
παρέχουν υπηρεσίες υγείας, καθώς και ιδιώτες επαγγελματίες υγείας με σχετικά 
επαγγελματικά δικαιώματα. 
 
   Η κατ' οίκον μαιευτική φροντίδα περιλαμβάνει, ιδίως, την πρόληψη, την πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας, την περιγεννητική φροντίδα, την παροχή συμπτωματικής φροντίδας σε 
κάθε έγκυο και λεχωίδα, με έμφαση σε εγκύους με κύηση υψηλού κινδύνου ή λεχωίδες 
μετά από καισαρική τομή και σε νεογνά που εκδήλωσαν ίκτερο, την αποκατάσταση και 
σταθεροποίηση της υγείας τους μετά από νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή 
Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, καθώς και την υποστήριξη του μητρικού 
θηλασμού και του οικογενειακού προγραμματισμού. 

 

 

 
37 Νομοσχέδιο «Δευτεροβάθμια Περίθαλψη, Ιατρική Εκπαίδευση, Μισθολογικές Ρυθμίσεις για τους 
Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας»  
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Ηλικιωμένοι 

   Παρότι, συνολικά, ο παγκόσμιος πληθυσμός γερνά, η Ευρώπη αποτελεί το χειρότερο 
παράδειγμα αυτής της τάσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ανατολικά και νότια, εξαιτίας 
των ιστορικά χαμηλών ποσοστών γεννήσεων, αλλά και της μετανάστευσης. 

   Στην Ελλάδα ο δείκτης γονιμότητας είναι μικρότερος του μ.ό.. της ΕΕ και ο δείκτης 
γήρανσης μεγαλύτερος. Στους δύο Δήμους της Β. Εύβοιας τα άτομα άνω των 60 ετών 
αποτελούν το 36% του συνολικού πληθυσμού. Η αύξηση των ηλικιωμένων συνεπάγεται 
και αυξημένη ζήτηση για ιατρική περίθαλψη και κοινωνική φροντίδα. Δύο στα τρία άτομα 
άνω των 60 ετών έχουν ένα τουλάχιστον χρόνιο νόσημα. Πολλά υπερήλικα άτομα 
παρουσιάζουν σύνδρομο πολυνοσηρότητας, που συχνά περιορίζει την κινητικότητά τους 
και την αυτοεξυπηρέτησή τους. Για την ικανοποίηση των ειδικών ιατροκοινωνικών 
αναγκών των ηλικιωμένων ασθενών απαιτούνται εξειδικευμένες δράσεις. Οι υφιστάμενες 
υπηρεσίες δεν επαρκούν, ειδικά στις μη αστικές περιοχές, πολύ περισσότερο που στη 
χώρα μας δεν υφίσταται ακόμα η ιατρική ειδικότητα της γηριατρικής.38 

  

      «Βοήθεια στο Σπίτι»  

   Το πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι απευθύνεται σε άτομα της Τρίτης ηλικίας που δεν 
αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά 
προβλήματα, με προτεραιότητα όσους ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα 
της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις 
απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.39 

   Σκοπός του προγράμματος είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων της τρίτης 
ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), να υποβοηθήσει 
την αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση, να υποστηρίξει το οικογενειακό περιβάλλον των 
επωφελούμενων και τέλος να προωθήσει την απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου 
προσωπικού.  

   Τα κριτήρια επιλογής : 

   Οικονομικά: δίνεται προτεραιότητα στο χαμηλότερο εισόδημα, έως 5.000€ 

   Οικογενειακή Κατάσταση: δίνεται προτεραιότητα σε όσους ζουν μόνοι 

   Κατάσταση Υγείας: δίνεται προτεραιότητα σε όσους δεν μπορούν να 
αυτοεξυπηρετηθούν.  

   Προσφερόμενες Υπηρεσίες :39 

 
38 Σχέδιο Ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας – Τελική Έκθεση – 30 Σεπτεμβρίου 2022 – Τούντας, Ματσαγγάνης, Καυκά, 
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1. Συμβουλευτική και συναισθηματική Υποστήριξη. 

2. Ιατρική Φροντίδα με επισκέψεις στο σπίτι.  

3. Νοσηλευτική μέριμνα και Φυσιοθεραπεία.  

4. Οικογενειακή – Οικιακή Φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών 
διαβίωσης.  

5. Μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών.  

6. Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες.  

   Στελέχωση Προγράμματος :40 

 Το πρόγραμμα στελεχώνεται από καταρτισμένα στελέχη και επιστήμονες όπως: 

       − Κοινωνικοί λειτουργοί που έχουν τη συνολική εποπτεία των ωφελούμενων, 
αξιολογώντας τα περιστατικά, παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη, ερχόμενοι σε επαφή 
με συναρμόδιους φορείς και παραπέμποντας περιστατικά που δεν άπτονται των 
υπηρεσιών του προγράμματος.  

       − Νοσηλευτές/τριες που προσφέρουν πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας και οι οποίες 
αφορούν σε κατ' οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, 
τη συνταγογράφηση των φαρμάκων καθώς και συνοδεία σε νοσοκομεία για τις 
προγραμματισμένες εξετάσεις τους.  

       − Οικιακοί βοηθοί που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την 
προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, καθώς και την καθαριότητα του 
σπιτιού τους. Μια επιπλέον αρμοδιότητα των οικογενειακών βοηθών, ίσως η πλέον 
σημαντική για τους ανθρώπους αυτούς, είναι η συντροφιά που προσφέρουν 
αποδεικνύοντας έμπρακτα τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.  
 
   Συνολικά 2900 εργαζόμενοι απασχολούνται στο πρόγραμμα πανελλάδικα. 

   Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» (το οποίο είχε αρχικά χρηματοδοτηθεί από το Γ΄ 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) 2000 – 2006), λοιπόν, απευθύνεται σε ηλικιωμένους 
που μένουν μόνοι τους συνέχεια ή κάποιες ώρες της ημέρας, και δεν μπορούν να 
φροντίσουν επαρκώς τον εαυτό τους, αλλά και σε ανθρώπους με αναπηρίες που βιώνουν 
καταστάσεις απομόνωσης, αποκλεισμού ή οικογενειακής κρίσης.41  

   Σύμφωνα με το Νόμο 4199/2013, Άρθρο 127,42 η διάρκεια του Προγράμματος Βοήθεια 
στο Σπίτι και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων για την 
παροχή των σχετικών υπηρεσιών, όπως ορίζεται στις περιπτώσεις α’ και β’ της 
Παραγράφου 6 του Άρθρου 2 της από 31 Δεκεμβρίου 2011 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 268), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31) 

 
40 Helping.gr – Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι   
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και είχε παραταθεί μέχρι τις 30.9.2012 με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που 
κυρώθηκε με το ν. 4087/ 2012 (Α΄ 196), και στη συνέχεια παρατάθηκε μέχρι τις 30.9.2013 
με την από 31.12.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 20 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98), παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 
30.9.2014. Οι συμβάσεις των απασχολουμένων στο Πρόγραμμα σε καμιά περίπτωση δεν 
μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 
21 του ν. 2190/1994. 

   Το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι παρέχει τις υπηρεσίες: 43 

α) σε δικαιούχους του «Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» συνταξιούχους όλων των 
ταμείων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας και των συνταξιούχων του Δημοσίου (ν. 4052/2012 όπως αυτό 
ισχύει), οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από άλλους παρόχους και 

β) σε άλλες κατηγορίες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα, 
ηλικιωμένους ανασφάλιστους και ΑμεΑ, οικονομικά αδύνατους πολίτες που εντάσσονται 
στο πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα».  

   Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Κοινωνική φροντίδα», εποπτεύεται από τα 
Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών και 
συντονίζεται από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.  

   Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατοχύρωση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των 
ηλικιωμένων και των αναπήρων στην κατοικία τους, ώστε να εξασφαλισθεί η παραμονή 
τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να αποφευχθεί η παραπομπή σε δομές 
κλειστής φροντίδας και να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και 
η στήριξη των ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών που το έχουν ανάγκη και 
πληρούν τα κριτήρια.43 

Το Πρόγραμμα έχει ιδίως ως περιεχόμενο: 

o την καταπολέμηση της εξάρτησης ηλικιωμένων και αναπήρων με την οργάνωση 
και συστηματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας, ψυχοκοινωνικής 
στήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και 
οικιακής βοήθειας, 

o την ενημέρωση των εξυπηρετούμενων για τα δικαιώματά τους και την υποστήριξη 
κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, 

o τη διευκόλυνση των εξυπηρετούμενων για τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, 
ψυχαγωγικές, κοινωνικές και θρησκευτικές δραστηριότητες. 
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   Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι συγκεκριμένες κατηγορίες ανασφάλιστων 
ηλικιωμένων και αναπήρων, που χρήζουν υπηρεσίες κατ’ οίκον βοήθειας, ήτοι 
υποστηρικτικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών.44 

   Κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων αποτελούν ιδίως: 

▪ η ηλικία 
▪ το εισόδημα 
▪ η οικογενειακή κατάσταση 
▪ η κατάσταση της υγείας 
▪ η πρόσκαιρη ή μόνιμη εξάρτηση. 

   Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
εξειδικεύονται τα προαναφερθέντα κριτήρια, το περιεχόμενο υλοποίησης του Προ− 
γράμματος, η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό 
θέμα. 

   Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος πρόσωπα που διαβιούν σε 
μονάδες κλειστής φροντίδας κάθε νομικής μορφής ή σε νοσηλευτικές μονάδες του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του ιδιωτικού τομέα για όσο διάστημα παραμένουν στις 
παραπάνω μονάδες.  

   Η Εθνική Επιτροπή, η οποία συνίσταται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, είναι άμισθη και αναλύει, παρακολουθεί και αξιολογεί τις 
δράσεις πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη 
στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κατά το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση του Προγράμματος «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα» και σε άλλα Υπουργεία 
κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση συναφών παρεμβάσεων.45 

   Η λειτουργία του Προγράμματος «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα» δύναται να 
καλυφθεί από πηγές ως: Πόροι του Τακτικού Προϋπολογισμού, Πόροι του Κρατικού 
Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης, Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού, Πόροι του ΕΣΠΑ 2007−2013 και του ΣΕΣ 2014−2020, Πόροι 
από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιδιωτικοί πόροι στο πλαίσιο ανάπτυξης 
δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προνοιακού χαρακτήρα, Ιδιωτικοί πόροι στο 
πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων οργανωμένης κοινωνικής προσφοράς από Ιδρύματα 
και Σωματεία. 

   Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» δύναται να παρέχει υπηρεσίες «Κατ’ οίκον 
Νοσηλείας» με σκοπό τη νοσηλεία και ανάρρωση του ασθενούς στο δικό του χώρο, 
εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις (προσωπικό, εξοπλισμός κ.λπ.) που καθορίζονται με 

 
44 Ελληνικό Σύνταγμα - Νομοθεσία – Νόμος 4199/2013, Άρθρο 127 
45 Ελληνικό Σύνταγμα - Νομοθεσία – Νόμος 4199/2013, Άρθρο 127 
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κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τις 
διαδικασίες υλοποίησης της «Κατ’ οίκον Νοσηλείας», καθώς και περιοχές πιλοτικής 
εφαρμογής. 

   Τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», όπως 
εξειδικεύονται σε υπουργικές αποφάσεις, είναι: 46 

• η ηλικία (άνω των 65 ετών, εκτός από όσους πάσχουν από σοβαρές παθήσεις ή 
αναπηρίες)  

• η κατάσταση της υγείας (προτεραιότητα σε όσους πάσχουν από σοβαρές 
παθήσεις ή αναπηρίες, με αποτέλεσμα πρόσκαιρη ή μόνιμη αδυναμία 
αυτοεξυπηρέτησης) 

• η οικογενειακή κατάσταση (προτεραιότητα σε όσους ζουν μόνοι, έχουν 
διαταραγμένες σχέσεις με τους συγγενείς τους, ή που οι συγγενείς τους 
αδυνατούν να ανταποκριθούν οικονομικά στη φροντίδα τους) 

• το εισόδημα (προτεραιότητα σε όσους έχουν χαμηλό εισόδημα, με όριο 8.000 
ευρώ ετησίως για άτομο που ζει μόνο, ή 15.000 ευρώ ετησίως για ζευγάρι, στο 
οποίο δεν συνυπολογίζονται τα τεκμήρια διαβίωσης και οι προνοιακές παροχές). 

   Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω κριτήρια εφαρμόζονται, όχι για τον εκ προοιμίου 
αποκλεισμό κάποιου υποψήφιου, αλλά για την επιλογή των δικαιούχων με μοριοδότηση 
όσων πληρούν κάποιο από αυτά. (Για παράδειγμα, εάν δεν έχουν ακόμη συμπληρωθεί οι 
διαθέσιμες θέσεις, και άτομα με εισόδημα υψηλότερο από το όριο μπορούν να γίνουν 
δεκτά στο πρόγραμμα.) 

   Το πρόγραμμα λειτουργεί ως δίκτυο υπηρεσιών, αποτελούμενο από: 

• κοινωνικό-ή λειτουργό 
• νοσηλευτή-τρια 
• οικιακή βοηθό 

οι οποίοι επισκέπτονται τους δικαιούχους στο σπίτι. 

   Στη Β. Εύβοια, το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι παρίσταται μέσω τεσσάρων (4) δικτύων, 
με δώδεκα (12) φροντιστές και συνολικά διακόσιους εβδομήντα πέντε (275) δικαιούχους 
στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού, και μέσω τριών (3) δικτύων, με εννέα (9) φροντιστές και 
συνολικά εκατόν ογδόντα πέντε (185) δικαιούχους στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 
Άννας.47 

 
46 Σχέδιο Ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας – Τελική Έκθεση – 30 Σεπτεμβρίου 2022 – Τούντας, Ματσαγγάνης, Καυκά, 

Μακαντάση 
47 Σχέδιο Ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας – Τελική Έκθεση – 30 Σεπτεμβρίου 2022 – Τούντας, Ματσαγγάνης, Καυκά, 

Μακαντάση 

Maria
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Παράρτημα Ι | Πίνακας ΙΙΙ.  

 Αριθμός ασθενών Αριθμός φροντιστών 

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΑΙΑΣ - 

ΑΙΔΗΨΟΥ 
275 12 

      Ιστιαίας 75 3 

      Αρτεμισίου 80 3 

      Ωρεών 45 3 

      Αιδηψού 75 3 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ -

ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 
185 9 

      Κηρέως 70 3 

      Ελυμνίων 60 3 

      Νηλέως 55 3 
Οι άνωθεν πληροφορίες προέρχονται από Σχέδιο Ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας – Τελική Έκθεση – 30 Σεπτεμβρίου 

2022 – Τούντας, Ματσαγγάνης, Καυκά, Μακαντάση 

 

   Συγκεκριμένα, Στη Βόρεια Εύβοια, στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού η υφιστάμενη κατάσταση 
του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι παρουσιάζεται ως:48 

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ 

•Δημοτική Κοινότητα Αρτεμισίου  

   (ΑμεΑ: άντρες 4, γυναίκες 2) 

Ηλικιακή Ομάδα 65-70: άντρας 1, γυναίκες 2 

Ηλικιακή  Ομάδα 71-73: άντρες 3, γυναίκες 6 

Ηλικιακή Ομάδα 78+: άντρες 23, γυναίκες 47 

 

•Δημοτική Ενότητα Ιστιαίας 

   (ΑμεΑ: 2 άντρες, 2 γυναίκες) 

Ηλικιακή Ομάδα 65-70: άντρες 2, γυναίκες 5 

Ηλικιακή Ομάδα 71-77: άντρες 4, γυναίκες 11 

Ηλικιακή Ομάδα 78+: άντρες 19, γυναίκες 31 

 

•Δημοτική Ενότητα Ωρεών 

   (ΑμεΑ: άντρες 5, γυναίκες 7) 

Ηλικιακή Ομάδα 65-70: άντρες 0, γυναίκες 2 

Ηλικιακή  Ομάδα 71-73: άντρας 1, γυναίκες 4 

Ηλικιακή Ομάδα 78+: άντρες 4, γυναίκες 12 

 

 
48 Σχέδιο Ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας: Ευρήματα τηλεφωνικής έρευνας ομάδας ανάληψης έργου, Brains-ICS. 



 

27 
 

 

•Δημοτική Ενότητα Αιδηψού 

   (ΑμεΑ: άντρες 8, γυναίκες 4) 

Ηλικιακή Ομάδα 65-70: άντρες 2, γυναίκες 3 

Ηλικιακή  Ομάδα 71-73: άντρες 3, γυναίκες 5 

Ηλικιακή Ομάδα 78+: άντρες 19, γυναίκες 38 

 

Συνολικά : Ηλικιωμένοι = 247, εκ των οποίων 34 ΑμεΑ.49 

 

Δράσεις ψυχικής υγείας 

   Με το πρόγραμμα ΨΥΧΑΡΓΟΣ το Υπουργείο Υγείας, από το 2011 και έπειτα φέρνει τη 

ριζική μεταρρύθμιση των υπηρεσιών παροχής Ψυχικής Υγείας, με τη ψήφιση του Νόμου 

1397/83 για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το 2021 ορίστηκε η υλοποίηση, με ορίζοντα 

δεκαετίας, 11 δράσεως με στόχευση την προάσπιση και ενίσχυση των Εθνικών Δράσεων 

για τη Ψυχική Υγεία.  

   Οι 11 προγραμματισμένες προς υλοποίηση δράσεις είναι οι ακόλουθες:  

▪ Λειτουργία σε 24ωρη βάση της δωρεάν τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης 10306, που ενημερώνει ανώνυμα και εμπιστευτικά τους πολίτες που 

αναζητούν ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη. Προβλέπεται στελέχωση 

της γραμμής από καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες ψυχικής Υγείας, 

σε συνεργασία με την Α’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Αιγινητείου 

Νοσοκομείου, την Ομοσπονδία «Αργώ» και το «Χαμόγελο του παιδιού». 

▪ Δημιουργία περαιτέρω προγραμμάτων ψυχολογικής υποστήριξης, με τη χρήση 

πλατφόρμας Τηλεϊατρικής για τους ασθενείς που νοσηλεύονται ή βρίσκονται σε 

κατ’ οίκον περιορισμό, για τα μέλη των οικογενειών τους καθώς και για το 

υγειονομικό προσωπικό των Νοσοκομείων. 

▪ Επιπλέον προγράμματα εξ’ αποστάσεως ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τον 

γενικό πληθυσμό με στόχο την υποστήριξη των πολιτών που αντιμετωπίζουν 

συναισθηματικές δυσκολίες με έμφαση: στους ανέργους, στους ασθενείς με 

χρόνιες παθήσεις και στις οικογένειές τους αλλά και στα παιδιά και τους εφήβους. 

▪ Προσλήψεις ψυχιάτρων τις δομές Ψυχικής Υγείας της χώρας για την αντιμετώπιση 

των έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορονοϊού, με ταχύτατες 

διαδικασίες, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4737/2020. 
▪ Δημιουργία νέων δομών και υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ, διευρύνοντας την 

πρόσβαση σε βοήθεια και ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη, μετά τη θεραπεία. 

 
49 Σχέδιο Ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας: Ευρήματα τηλεφωνικής έρευνας ομάδας ανάληψης έργου, Brains-ICS. 
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Ήδη ξεκίνησαν να λειτουργούν 5 Πολυδύναμα Κέντρα σε Ρόδο, Πύργο, Ναύπλιο, 

Καλαμάτα και Χίο, ενώ από τις αρχές του 2021, προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας 

τεσσάρων ακόμη Πολυδύναμων καθώς και Κινητών Μονάδων για την υποστήριξη 

εξαρτημένων και από ναρκωτικά που διαμένουν σε περιοχές εκτός αστικού ιστού. 

▪ Για το φάσμα του αυτισμού και την άνοια, αναπτύσσονται νέες υποστηρικτικές 

δομές βραχείας διαβίωσης για ασθενείς με αυτισμό και άνοια σε όλη την Ελλάδα 

και δημιουργούνται προγράμματα εξ αποστάσεως ψυχοεκπαίδευσης και 

στήριξης της οικογένειας ή των φροντιστών τους. 
▪ Για την έγκαιρη ανίχνευση των συμπτωμάτων ψυχικής διαταραχής στο πρώιμο 

στάδιο εμφάνισής τους, σε εφήβους και νέους (ηλικίες 16-25) συστήνονται 

Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στη ψύχωση. Στόχος των Μονάδων αυτών είναι 

η έγκαιρη πρόληψη των μακροχρόνιων επιπτώσεων και η διασφάλιση μιας 

αποτελεσματικής θεραπείας. 
▪ Δημιουργούνται Κέντρα Ημέρας και Συμβουλευτικής για τους φοιτητές με στόχο 

την παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στο φοιτητικό πληθυσμό των 

πανεπιστημίων. 
▪ Δημιουργία Ψηφιακού Χάρτη Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας για ευκολότερη 

πρόσβαση των πολιτών στις δομές Ψυχικής Υγείας. Με τη χαρτογράφηση όλων 

των δομών Ψυχικής Υγείας, ο πολίτης θα γνωρίζει τον πλησιέστερο διαθέσιμο 

φορέα στον οποίο μπορεί να απευθυνθεί για το πρόβλημά του. 
▪ Στον ΟΚΑΝΑ δημιουργούνται 16 προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, 

τα οποία παρέμεναν σε αδράνεια, και δημιουργούνται 18 δομές: πέντε 

Πολυδύναμα Κέντρα για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από ουσίες και 

εθισμούς (αλκοόλ, τζόγος, διαδίκτυο), μία Μονάδα για αλκοόλ και νόμιμες 

εξαρτήσεις, πέντε Κινητές Μονάδες και έξι Κέντρα Ημέρας αστέγων και μη σε 

Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. 
▪ Τέλος εκπονείται νέα 7ετής Προγραμματική Σύμβαση για την Λειτουργία των 

Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων που λειτουργούν στους Δήμους, με τη 

συμμετοχή και συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών, της ΕΕΤΑΑ, της ΚΕΔΕ και 

του ΟΚΑΝΑ με σκοπό: την υλοποίηση συντονισμένων δράσεων και την ένταξή 

τους σε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, για την διαφάνεια της 

λειτουργίας τους. Επιπλέον, εκπονείται ήδη το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των 

Ναρκωτικών με στόχο την παρουσίασή του από τον Εθνικό Συντονιστή, εντός του 

πρώτου τριμήνου του 2021. 
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   Μετά τις πρωτοφανείς δασικές πυρκαγιές στην ελληνική επικράτεια, το Ελληνικό Κέντρο 

για τη Ψυχική Υγεία και Θεραπεία του Παιδιού και της Οικογένειας «Το Περιβολάκι», 

ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ» στην 

οποία απευθύνθηκε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, για συγκρότηση κλιμακίων για τη 

διά ζώσης παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους πληγέντες των πυρκαγιών. Με τη 

συμμετοχή επαγγελματιών ψυχικής υγείας από τους φορείς που συμμετέχουν στην 

Ομοσπονδία ΑΡΓΩ, έγινε ειδική παρέμβαση στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας με 

πολυάριθμα κλιμάκια παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας ενηλίκων και 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών και εφήβων που έχουν βιώσει την εμπειρία της 

πυρκαγιάς και των συνεπειών της.50 

   Την κινητοποίηση αυτή στήριξε και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
με την αποστολή Κλιμακίου Ειδικών Ψυχικής Υγείας από τον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).51 Το κλιμάκιο αποτελείτο από 6 έμπειρους ψυχολόγους και 
κοινωνικούς λειτουργούς και έναν οδηγό. Στόχος του ήταν η παροχή ψυχολογικής 
στήριξης και η αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στους πληγέντες από τις πυρκαγιές. Η 
πρώτη ομάδα κινήθηκε στις περιοχές του Δήμου Ιστιαίας, στα Βασιλικά, στο Δήμο 
Μαντουδίου (περιοχή Παπάδες).  

   Με σκοπό την άμεση ανταπόκριση στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτής, το 

Υπουργείο Υγείας προχώρησε, από την πρώτη μέρα των πυρκαγιών σε:52 

1.  επέκταση της τηλεφωνικής γραμμής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306, 

ώστε να παρασχεθεί υποστήριξη και στους πληγέντες από τις πυρκαγιές ανά 

την Επικράτεια.  

2. συγκρότηση έξι (6) κινητών κλιμακίων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών 

στην περιοχή της Εύβοιας. Οι επαγγελματίες των κλιμακίων αντλήθηκαν από 

το ΨΝΑ και από ΝΠΙΔ, μέλη της Ομοσπονδίας «ΑΡΓΩ», που εποπτεύονται από 

το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να παρέχουν επιτόπια ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη στους πληγέντες των πυρκαγιών. 

3. συγκρότηση δύο (2) σταθερών κλιμακίων στην περιοχή της Ιστιαίας και του 

Μαντουδίου με στελέχωσή τους με το απαραίτητο προσωπικό από την ΑμΚΕ 

«ΘΑΛΠΟΣ» και την ΑμΚΕ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» αντίστοιχα. 

 

   Συνολικά, 2.738 πυρόπληκτα άτομα στην Β. Εύβοια έλαβαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, 

εκ των οποίων περί τα 800 άτομα 60+ που δεν έχουν πρόσβαση σε αντίστοιχες υπηρεσίες 

 
50 Το Περιβολάκι – Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Πυρόπληκτων Β. Εύβοιας  
51 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Ανακοίνωση Τύπου – Κλιμάκιο Ειδικών Ψυχικής Υγείας στη Β. 

Εύβοια   
52 Σχέδιο Ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας – Τελική Έκθεση – 30 Σεπτεμβρίου 2022 – Τούντας, Ματσαγγάνης, Καυκά, 

Μακαντάση 
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(π.χ. Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων), 11 άτομα με σοβαρές κινητικές 

αναπηρίες και κενά στην παροχή υπηρεσιών, 7 άτομα με σοβαρές χρόνιες παθήσεις που 

δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες.53 

                      

            

       Επιδόματα 

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 

   Με το Άρθρο 93 του Νόμου 4387/2016, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. Α’ 85/12.5.2016, 
θεσμοθετήθηκε το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Σε 
εφαρμογή του Άρθρου αυτού, χορηγείται από τον Ο.Γ.Α., και πλέον από τον ΟΠΕΚΑ, 
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων ύψους Τριακοσίων εξήντα 
ευρώ (360,00€). 54   

   Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, το οποίο χορηγείται 
από τον ΟΠΕΚΑ λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για τους συμπολίτες μας που 
βρίσκονται σε μια ευαίσθητη ηλικία και δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τον 
απαραίτητο για την συνταξιοδότηση ασφαλιστικό χρόνο.55 Σε περίπτωση που πολίτης 
έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του και δεν λαμβάνει σύνταξη από το εξωτερικό 
ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή στην Ελλάδα, μεγαλύτερη των 360,00€, 
δικαιούται να αιτηθεί Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. 
Περεταίρω πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια για τη χορήγηση του Επιδόματος 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, παρατίθενται στο Άρθρο 93 του 
Νόμου 4387/2016, στο Φ.Ε.Κ. Α’85.  

   Από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Ανασφάλιστων Υπερηλίκων αντικατέστησε τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 
1296/1982 (Α’ 128), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α’ 222). Οι 
ανασφάλιστοι υπερήλικες που ήταν δικαιούχοι της εν λόγω παροχής πριν την έναρξη 
ισχύος του ν. 4387/2016, εξακολουθούν να την λαμβάνουν, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

          

Δομές για Ηλικιωμένους 

   Στην Ελλάδα ακόμα και μέχρι σήμερα επικρατεί η αντίληψη ότι η φροντίδα των 
ηλικιωμένων ανήκει αποκλειστικά στην οικογένεια. Με την αλλαγή των ρυθμών της 
καθημερινότητας, τα κόστη επιβίωσης καθώς και την σχετικά μικρή αλλαγή των προτύπων 
ολοένα και περισσότερες οικογένειες αδυνατούν να φροντίσουν τους ηλικιωμένους τους. 
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Στην χώρα μας, υπηρεσίες κλειστής φροντίδας ηλικιωμένων παρέχονται από εθελοντικούς 
και εκκλησιαστικούς φορείς, από Φορείς του Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), όσο και από Ιδιωτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα (Π.Ε.Μ.Φ.Η., 2016).56 

Οι νοσοκομειακές υπηρεσίες των ηλικιωμένων παρέχονται από παρέχονται από τα 
νοσοκομεία της χώρας και από κλινικές, από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με τον 
ΕΟΠΥΥ ή όχι και από Κέντρα Υγείας. Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν κάποια 
προγράμματα  όπως το «Βοήθεια στο σπίτι», τα Κ.Α.Π.Η. τα Κ.Η.Φ.Η. και οι Λέσχες Φιλίας. 

Περιληπτικά παρουσιάζονται παρακάτω:57 

❖ Κ.Α.Π.Η. 

 Τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) είναι δομές φροντίδας 
ατόμων τρίτης ηλικίας. Ενεργούν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου-(Ν.Π.Δ.Δ.) 
διοικούνται από το Δημόσιο Δίκαιο και υπόκεινται στην άμεση επίβλεψη του Δήμων. Η 
λειτουργία τους ξεκίνησε το 1984 με νομοθετική πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Σήμερα σε όλη την χώρα λειτουργούν περισσότερα από 
900 Κ.Α.Π.Η. (50 και Ελλάς). Οι υπηρεσίες τους απευθύνονται σε άτομα περιπατητικά, άνω 
από 60 ετών που κατοικούν στην περιοχή λειτουργίας τους και μπορούν να συμμετέχουν, 
ανεξάρτητα από την κοινωνική ή την οικονομική τους κατάσταση. Συγκεντρώνονται σε 
συγκεκριμένο χώρο συγκεκριμένες ώρες, πρωινές. Σκοπός του Κ.Α.Π.Η. είναι να κρατηθεί 
ο ηλικιωμένος ως αυτόνομο, ισότιμο και ενεργό μέλος της κοινότητας, παραμένοντας στο 
οικείο περιβάλλον της οικογένειας και της γειτονιάς. Παρέχονται οι υπηρεσίες 
Πρωτογενούς Περίθαλψης (Συμβουλευτική), Δευτερογενούς Περίθαλψης (Ιατρικές 
εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση), Διαφώτισης και Συνεργασίας του 
κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες 
των ηλικιωμένων, Ενεργοποίησης του ίδιου ατόμου μέσω προγραμμάτων εθελοντισμού 
και δημιουργίας ομάδων και Φυσικοθεραπείας - Εργοθεραπείας.  

❖ Λέσχες Φιλίας. 

 Οι Λέσχες Φιλίας είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, που ξεκίνησε το 1985. 
Λειτουργούν σε επίπεδο συνοικίας και γειτονιάς και προσφέρουν υπηρεσίες σε άτομα 
άνω των 60 ετών που είναι μόνιμοι κάτοικοι στο Δήμο Αθηναίων. Στόχος των Λεσχών 
Φιλίας είναι η εξοικείωση των ηλικιωμένων με τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας και η 
προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες ζωής, παρέχοντας ένα υποστηρικτικό περιβάλλον 
ιδιαίτερα σε άτομα που δεν έχουν οικογένεια για να τους φροντίσει ή έχουν 
περιορισμένα οικονομικά μέσα. Το προσωπικό που απαρτίζει τις λέσχες φιλίας είναι 
νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, φυσιοθεραπευτές, διοικητικοί υπάλληλοι, βοηθητικό 
και τεχνικό προσωπικό. Είναι ανοικτά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 το πρωί 
έως τις 8:00 το βράδυ. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιλαμβάνει δημιουργική 
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απασχόληση, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, αυτοάμυνα. Παράλληλα διοργανώνονται 
εκδρομές, εκδηλώσεις ψυχαγωγικές, επισκέψεις σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους. 
Σήμερα υπάρχουν 25 Λέσχες κατανεμημένες στον Δήμο Αθηναίων. 

❖ Κ.Η.Φ.Η. 58 

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) περίπου 55 στον αριθμό, 
είναι μονάδες ημερήσιας ή ολιγόωρης φιλοξενίας ηλικιωμένων, που δεν μπορούν να 
αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (με κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ.) και των οποίων το 
περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει κοινωνικά, οικονομικά ή 
προβλήματα υγείας, και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα του. 

Τα Κ.Η.Φ.Η. παρέχουν σε καθημερινή βάση σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, 
οργανωμένη φροντίδα από νοσηλευτές, κοινωνικούς φροντιστές ή Επιμελητές Πρόνοιας, 
εθελοντές ή και άλλους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινότητας. Σκοπός τους είναι 
«η παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο οικείο φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, στην εναρμόνιση της 
οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με το ηλικιωμένο μέλος, 
στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην 
εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ηλικιωμένων αλλά και των άλλων μελών της οικογενείας». Έντονες επικρίσεις έχουν 
ασκηθεί στα παραδοσιακά προνοιακά μοντέλα που στηρίζονται σε δωρεάν υπηρεσίες, 
λόγω των αδυναμιών που έχουν παρουσιάσει και που οφείλονται στην 
αναποτελεσματικότητα του Δημόσιου τομέα, την κακή οικονομική διαχείριση και την 
αδυναμία παροχής εξατομικευμένης φροντίδας (Αμίτσης, 2014). Η οικονομική ύφεση με 
τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και οι δημογραφικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί, 
απαιτούν εξατομικευμένες προσεγγίσεις, βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και δημοσιονομική εξυγίανση.  

   Τα ΚΗΦΗ ιδρύονται και λειτουργούν από επιχειρήσεις των ΟΤΑ και φορείς ιδιωτικού 
δικαίου κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, 
σε αστικές και ημιαστικές περιοχές, διασυνδέονται δε σε λειτουργικό επίπεδο με τα ΚΑΠΗ 
που ενδεχομένως υπάρχουν στην ίδια περιοχή. Για τη λειτουργία κάθε ΚΗΦΗ είναι 
απαραίτητη η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια. 

❖ Ιδιωτικές δομές εξυπηρέτησης Ηλικιωμένων στην Ελλάδα  

Οι Ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων προσφέρουν υπηρεσίες 
δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας. Παρέχουν περίθαλψη και περιποίηση σε 
ηλικιωμένα άτομα που είτε μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, ή έχουν περιορισμένη 
αυτονομία ή δεν αυτοεξυπηρετούνται καθόλου και χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση 
(νοσηλευτική ή και ιατρική). Η συναναστροφή των ηλικιωμένων με άλλα άτομα ίδιας 
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τρίτης ηλικίας, η συμμετοχή τους σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις έχουν ως στόχο την 
διασφάλιση μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης. Συνήθως η οικογένεια επιθυμεί να κρατήσει 
τον ηλικιωμένο άνθρωπο της στο σπίτι του και αυτό έχει μεγάλη αξία, εάν και εφόσον οι 
συνθήκες είναι κατάλληλες. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με την ολιγόωρη απασχόληση 
κάποιου φροντιστή μέσα στην ημέρα, και αν δεν μπορεί να μείνει ο ηλικιωμένος καθόλου 
μόνος του, με μόνιμο εσωτερικό φροντιστή όλη την ημέρα. Το ερώτημα που συχνά 
τίθεται, είναι πότε έρχεται η στιγμή, το σημείο εκείνο που η οικογένεια πρέπει να πάρει 
την απόφαση, του να μεταφερθεί ο ηλικιωμένος σε μία Μ.Φ.Η.. Αυτό εξαρτάται από την 
κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου και τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτό 
καθώς και από τη συχνότητα της ιατρικής παρακολούθησης που χρειάζεται. Συχνά η 
κοινωνική κριτική που ασκείται από το συγγενικό και οικείο περιβάλλον είναι αντίθετη, 
καθώς η εντύπωση που έχει διαμορφωθεί κατά το παρελθόν, για τις κλειστές δομές είναι 
αρνητική. Στις πιο κλειστές επαρχιακές πόλεις, υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες αντιστάσεις 
στην πρόταση «διαμονή σε οίκο ευγηρίας.», η οποία αποτελεί ακόμη περισσότερο 
ταμπού. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που δεν υπήρξε ιδιαίτερη ανάπτυξη 
Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων στην περιφέρεια, παρά μόνο στα αστικά κέντρα. 

❖   Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Μ.Φ.Η. στην Ελλάδα.59  

Το θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία των Μονάδων Φροντίδας 
Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθορίζεται από τις διατάξεις των νόμων και 
υπουργικών αποφάσεων .Ορίζεται ότι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι οι 
μονάδες εκείνες που φροντίζουν ηλικιωμένα άτομα (αυτοεξυπηρετούμενα και μη) και 
εξασφαλίζουν υποχρεωτικά σε αυτά: 

o Υγιεινή διαμονή, ασφαλή και άνετη διαβίωση 
o Υγιεινή και επαρκή διατροφή,  
o Συνεχή φροντίδα και ατομική καθαριότητα,  
o Τακτική ιατρική παρακολούθηση, 
o Προσφορά και διευκόλυνση απασχόλησης, ψυχαγωγίας και ψυχολογικής 

βοήθειας, 
o Παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας ή κινησιοθεραπείας, 
o Δυνατότητα άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων, 
o Τον οφειλόμενο στην ανθρώπινη αξία σεβασμό και ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως 

της σωματικής και πνευματικής κατάστασης του περιθαλπόμενου.  

Σύμφωνα με το νόμο που ισχύει σήμερα, η δυναμικότητα κάθε μονάδας μπορεί να 
είναι από 10 έως 100 κλίνες. Η χορήγηση αδείας λειτουργίας μονάδας φροντίδας 
ηλικιωμένων παρέχεται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της 
Περιφέρειας του τόπου στον οποίο έχει εγκατασταθεί. Ο νόμος ρυθμίζει ζητήματα που 
αφορούν την κτιριακή και ξενοδοχειακή υποδομή των μονάδων, των χαρακτηριστικών των 
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δωματίων, των λουτρών, των μαγειρείων, του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, της 
ασφάλειας καθώς και του απασχολούμενου προσωπικού.  

❖ Πανελλήνια Ένωση Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων.60 

Η Πανελλήνια Ένωση Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, ιδρύθηκε το 1974 με την 
απόφαση 756/74, του Πρωτοδικείου Αθηνών, ως Πανελλήνια Ένωση Επιχειρηματιών 
Οικοτροφείων Ηλικιωμένων «ο Διγενής» και το 2005 μετονομάστηκε σε Πανελλήνια 
Ένωση Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων ( Π.Ε.Μ.Φ.Η.). Εκπροσωπεί όλες τις νόμιμα 
λειτουργούσες Μ.Φ.Η. της Ελληνικής Επικράτειας, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα. 
Συμμετέχει στον Πανευρωπαϊκό φορέα E.D.E., ενώ για τις σχέσεις της στην αλλοδαπή 
αναφέρεται ως «Greek Care Homes Association». Οι σκοποί όπως αναφέρονται στο 
καταστατικό της είναι οι παρακάτω:  

o Η ανάπτυξη και καλλιέργεια μεταξύ των μελών της, πνεύματος αλληλεγγύης και 
σχέσεων επικοινωνίας, συνεργασίας και συναδέλφωσης, καθώς και η σύσφιγξη των 
σχέσεων και δεσμών μεταξύ τους. 

 o Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών 
συμφερόντων των μελών της. o Η μελέτη των συνθηκών λειτουργίας των Μ.Φ.Η. 

 o Η ανάπτυξη νέων μορφών υπηρεσιών και τεχνολογιών για ηλικιωμένους. 

 o Η αναζήτηση και εκτέλεση επαγγελματικών ενδιαφερόντων των επιχειρήσεων των 
μελών της, η επιλογή, θέσπιση και επιδίωξη προτύπων ποιότητας των Μονάδων των 
μελών της.  

 o Η προαγωγή της έρευνας, η εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών υγείας και 
γενικά κάθε δραστηριότητας και ενέργειας που μπορεί να συμβάλει στην παροχή 
καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών από τις Μ.Φ.Η. 

 o Η προάσπιση και εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων των μελών της και η 
επιδίωξη μεμονωμένων ενεργειών για την μείωση του κόστους των παρεχόμενων 
υπηρεσιών από τις Μ.Φ.Η. Η επίτευξη βέλτιστης τιμής κοινής για όλα τα μέλη της για 
προμηθευόμενα προϊόντα, μετά από διερεύνηση της αγοράς και με βάση πρότυπα 
ποιότητας.   

   Στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία της Π.Ε.Μ.Φ.Η. (2015), λειτουργούν κατά προσέγγιση 
120 ιδιωτικές νόμιμες μονάδες κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φιλοξενούν περίπου 
7.000-10.000 ηλικιωμένους, ενώ οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκτιμώνται ότι 
αριθμούν 10.000-15.000 κλίνες. Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι φιλανθρωπικά, 
εκκλησιαστικά ιδρύματα και υπό την επίβλεψη των κατά τόπους Δήμων και τα 
περισσότερα εξ αυτών λειτουργούν στην περιφέρεια. Ενώ το 70% των ιδιωτικών μονάδων 
βρίσκονται στην Αττική. Υπάρχουν και αρκετές μη αδειοδοτημένες μονάδες για τις οποίες 
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δεν γνωρίζουμε επίσημα τον αριθμό των κλινών τους. Μία μέση μονάδα στην Ελλάδα, έχει 
ως δυναμικότητα περί τις 50 κλίνες και η πιο συνήθης μορφή επιχείρησης που συναντάται 
είναι προσωπικές επιχειρήσεις, Ο.Ε. και Ε.Ε., ενώ πολύ λιγότερες είναι εκείνες που έχουν 
την μορφή της Ανώνυμης και της Ε.Π.Ε. 

   Πληροφορίες σχετικά με τις Αδειοδοτημένες Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων 
κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παρέχονται στο Παράρτημα ΙΙ, 
Πίνακας Ι.   

❖ Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων.61 

 

Η κλειστή περίθαλψη των χρονίως πασχόντων παρέχεται από Θεραπευτήρια Χρόνιων 
Παθήσεων, τα οποία αδειοδοτούνται βάσει των διατάξεων του ΠΔ 631/1974 (Α΄ 271) από 
τις οικείες Περιφέρειες. 

   Πληροφορίες Σχετικά με τα Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων Ιδιωτικού Δικαίου Μη 
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα παρέχονται στο Παράρτημα ΙΙ, Πίνακας ΙΙ.  

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται τα Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων ιδιωτικού 
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 

Υπηρεσίες Υγείας 

   Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελληνική Επικράτεια παραμένει υποβαθμισμένη  
και αποσπασματική. Οι δημόσιες δομές ΠΦΥ είναι υποχρηματοδοτούμενες και 
κατακερματισμένες με τη μορφή των Κέντρων Υγείας (ΚΥ) στις αγροτικές περιοχές, των 
ΠΕΔΥ και Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤοΜΥ) στις αστικές περιοχές, στις οποίες λειτουργούν 
αρκετά ιδιωτικά ιατρεία, ενώ έχουν αναπτυχθεί και αρκετές υπηρεσίες ενσωματωμένες 
σε Δήμους ή άλλους οργανισμούς. Στη χώρα μας, τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός 
τομέας προσφέρει σχεδόν αποκλειστικά πρωτοβάθμια περίθαλψη και όχι ολοκληρωμένη 
ΠΦΥ. Ο ασθενής δεν αποτελεί το επίκεντρο. Οι υπηρεσίες σχεδιάζονται χωρίς αναφορά 
στις προσδοκίες, τις επιθυμίες, τις αξίες και τις ανάγκες του. Ο πρόσφατος νόμος του 
υπουργείου Υγείας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την οργάνωση της ΠΦΥ με τη 
θεσμοθέτηση του «Προσωπικού Ιατρού» και του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ). Οι 
ρυθμίσεις αυτές όταν θα δημιουργήσουν νέες ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανάπτυξη 
της ΠΦΥ στη Β. Εύβοια.62 

   Σε ακόμα πιο υποβαθμισμένη θέση βρίσκεται στη χώρα μας ο τομέας της Δημόσιας 
Υγείας, με ελάχιστους πόρους και σημαντικές ελλείψεις σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. Οι ελλείψεις αυτές καλύπτονται μερικώς από τις υπηρεσίες του ΕΟΔΥ και από 
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τις δραστηριότητες ορισμένων Δήμων, κυρίως στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Υγειών 
Πόλεων μέσω των ΚΕΠ Υγείας και των δράσεων υγείας στην κοινότητα, ορισμένες από τις 
οποίες χρηματοδοτούνται από τις διοικητικές Περιφέρειες. Θετική, όμως, εξέλιξη 
αποτελεί η πολιτική της ΓΓ Δημόσιας Υγείας να προωθήσει εντός του 2022 δράσεις που 
αφορούν τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων (πρόγραμμα Σπύρου Δοξιάδη), την 
καταπολέμηση της παχυσαρκίας, την προώθηση της φυσικής άσκησης και την ενίσχυση 
των κοινωνικών παραγόντων της υγείας.63 

   Σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες μονάδες ΠΦΥ στους δύο δήμους της Β. Εύβοιας (2 Κέντρα 

Υγείας και 7 Περιφερειακά Ιατρεία παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό) 

με σχετικά περιορισμένη επισκεψιμότητα, ενώ ελλείψεις στο ιατρικό προσωπικό 

καταγράφονται και στον ιδιωτικό τομέα. Για την αντιμετώπιση των ελλείψεων και την 

ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών η 5η ΥΠΕ έχει δρομολογήσει σημαντικές 

παρεμβάσεις. Στον τομέα της ψυχικής, το υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει μετά τη 

φυσική καταστροφή στον σχεδιασμό σειράς δράσεων, από τις οποίες άλλες υλοποιούνται 

ήδη και άλλες θα υλοποιηθούν στο προσεχές μέλλον.   

   Στην ΠΦΥ, ήδη, υλοποιούνται σημαντικά έργα ενίσχυσης των ανθρώπινων και υλικών 

πόρων των δύο Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων στην Β. Εύβοια, καθώς 

και ανάπτυξης νέων μονάδων και υπηρεσιών για τη σωματική και ψυχική υγεία, ενώ 

παράλληλα επιπρόσθετα έργα θα υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον. 

Πιο συγκεκριμένα στην ΠΦΥ είναι ήδη σε λειτουργία ή θα λειτουργήσουν εντός του 2022 

τα εξής: 

▪ Αναβάθμιση Υποδομών Υγείας και Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.  

▪ Λειτουργεία νέων Μονάδων και Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.  

▪ Ελικοδρόμιο Αεροδιακομιδών ΕΚΑΒ στην Ιστιαία.  

▪ Ηλεκτρονική διακίνηση Ιατρικών Πράξεων-Ψηφιακή Υγεία.  

▪ Δωρεά ενός Ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου.  

 

 Δράσεις 5ης Υ.Π.Ε. 

1. Αγορά Αξονικού Τομογράφου 16 Τομών και διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης 

του στο Κ.Υ. Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας-Μαντουδίου κόστους 250.000€ πλέον Φ.Π.Α. 

(Πηγή Χρηματοδότησης: RRF ή ΠΔΕ Υπουργείου Υγείας).64 
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2. Αγορά ψηφιακού Μαστογράφου στο Δήμο Ιστιαίας/Αιδηψού αξίας 124.000 € 

(Χορηγία)*  
 
3. Αγορά ενός σύγχρονου 4Χ4 ασθενοφόρου αυτοκινήτου προνοσοκομειακής φροντίδας 

/ Μαντούδι 80.000 € (Χορηγία)  
 
4. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για τα δύο Κέντρα Υγείας της Βόρειας Εύβοιας για την 

αναβάθμιση των Υπηρεσιών Υγείας (έχει σταλεί από την 5η ΥΠΕ κατάλογος του 

απαραίτητου εξοπλισμού)  
 
5. Δύο Κινητές Μονάδες Υγείας με στόχο την διενέργεια προληπτικών εξετάσεων 

(βιοχημικές αναλύσεις, λοιπές εξετάσεις πρόληψης) σε όλα τα χωριά των δύο Δήμων 

(υπάρχουν οι προδιαγραφές στο συνημμένο έγγραφο) κόστους 250.000€ πλέον Φ.Π.Α. 

(Πηγή Χρηματοδότησης: RRF ή ΠΔΕ Υπουργείου Υγείας).  
 
6. Αγορά ασθενοφόρων στα Κέντρα Υγείας Ιστιαίας και Μαντουδίου συνολικού κόστους 

160.000€ πλέον Φ.Π.Α. (Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2021-2027)  
 
7. Εγκαταστάθηκε και ξεκινά άμεσα η λειτουργία Προγράμματος Τηλεϊατρικής υπό το 

συντονισμό της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας στις 

δομές Υγείας της Βόρειας Εύβοιας (Κ.Υ. Ιστιαίας, Π.Ι. Λουτρών Αιδηψού, Κ.Υ. 

Μαντουδίου, Π.Ι. Λίμνης). Με την εφαρμογή του προγράμματος Τηλεϊατρικής της 

εταιρίας Vodafon-Panafon και του Ιατρικού Ομίλου Αθηνών καλύπτονται ανάγκες 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και περίθαλψης Πολιτών, ιδιαίτερα των 

απομακρυσμένων περιοχών της χώρας. Το Υπουργείο Υγείας έθεσε υπό την αιγίδα του 

το ανωτέρω πρόγραμμα για εξετάσεις ασθενών υψηλού κινδύνου ή με χρόνιες 

παθήσεις καθώς και για εξετάσεις προληπτικής ιατρικές. Οι εξετάσεις που 

περιλαμβάνονται είναι: i) καρδιογράφημα, ii) μέτρηση αρτηριακής πίεσης, iii) μέτρηση 

γλυκόζης, χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων, iv) σπιρομέτρηση και κορεσμός οξυγόνου. Η 

όλη δαπάνη της εφαρμογής του προγράμματος βαρύνει την εταιρία Vodafon-Panafon.  
 
8. Αναβάθμιση και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στο ΚΥ Ιστιαίας. 

Περιλαμβάνει: Ι) Έγχρωμο Υπερηχοτομογράφο, ΙΙ) Σύγχρονο Πνευμονολογικό 

Αναπνευστήρα, ΙΙΙ) Monitor παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων, IV) Holter 

Καρδιακού Ρυθμού (Δωρεά). Αναβάθμιση και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού 

Εξοπλισμού στο ΚΥ Μαντουδίου. Περιλαμβάνει: Ι) Βιοχημικό Αναλυτή και II) 

Ψηφιοποιητή Ακτινολογικού Μηχανήματος  

(Πηγή Χρηματοδότησης: 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας).  

 

9. Στα Κ.Υ. Ιστιαίας και Μαντουδίου υλοποιείται Πιλοτικά, από την 5η Υγειονομική 

Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Ηλεκτρονικός Πρωτοβάθμιος Ιατρικο-

Νοσηλευτικός Φάκελος με παράλληλη σύνδεσή του.  
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Δράσεις 2ης Υ.Π.Ε. 

   Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής χαρακτηρίζεται ως πολυεργαλείο. Παρέχει απεριόριστες 

δυνατότητες στους πιστοποιημένους χρήστες του, με πρωταρχικό στόχο τη διευκόλυνση 

της καθημερινότητάς τους, αλλά και την εξυπηρέτηση των πολιτών. 65 

   Η υπηρεσία της τηλεσυμβουλευτικής, έχει σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των 

απομακρυσμένων νησιών με πιο εξειδικευμένες ειδικότητες, που τις περισσότερες φορές 

δεν υπάρχουν στα μικρά νησιά, λ.χ. Ηπατολόγος. Με αυτό τον τρόπο, οι γιατροί που 

υπηρετούν στα νησιά, ταξινομούν τους ασθενείς σύμφωνα με την ειδικότητα που 

χρειάζονται και ζητούν τηλε-ραντεβού από τα μεγάλα νοσοκομεία της 2ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου. 

   Ένα ακόμα μεγάλο κεφάλαιο στην παροχή υπηρεσιών του ΕΔΙΤ είναι η τηλεκπαίδευση. 

Μέσω του συστήματος τηλεϊατρικής διεξάγονται εκπαιδευτικά τηλεσεμινάρια, σε 

πραγματικό χρόνο από το ιατρικό προσωπικό του Π.Γ.Ν. Αττικόν και του Γ.Ν. Νίκαιας 

«Άγιος Παντελεήμων». Έτσι, οι γιατροί της υπαίθρου μπορούν να ενημερώνονται για τις 

τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης τους αλλά και άλλων ειδικοτήτων.  

   Μεγάλη ανταπόκριση βρίσκει η υπηρεσία της τηλεψυχιατρικής. Κάτοικοι μικρών και 

απομακρυσμένων νησιών, έπρεπε να μεταβούν σε άλλο μεγαλύτερο νησί που να έχει 

Γενικό Νοσοκομείο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Συνεπώς ήταν μια δύσκολη 

διαδικασία που απαιτούσε αρκετά χρήματα και χρόνο, καθώς ειδικά το χειμώνα που τα 

δρομολόγια των πλοίων δεν είναι καθημερινά στα νησιά, οι ασθενείς θα έπρεπε να 

επιβαρυνθούν και με το κόστος διανυκτέρευσης. Χάρη στο ΕΔΙΤ, η συγκεκριμένη 

διαδικασία αποτελεί παρελθόν, καθώς πλέον διακεκριμένοι ψυχίατροι και ψυχολόγοι 

έχουν πιστοποιηθεί και συμμετέχουν στο σύστημα. 

   Νέο και φιλόδοξο εγχείρημα αποτελεί η έναρξη τακτικών ιατρείων. Προς το παρόν 

λειτουργούν τα εξής ιατρεία: ηπατολογικό, διαβητολογικό και ενδοκρινολογικό. Τα 

ιατρεία αυτά λειτουργούν ανάλογα τη ζήτηση, σε εβδομαδιαία βάση ή μια φορά το 

δεκαπενθήμερο. Πιο συγκεκριμένα, το Ηπατολογικό Ιατρείο διεξάγεται από την κα Ελένη 

Λυδατάκη, Διευθύντρια ΕΣΥ (Παθολόγος, με επίσημη εξειδίκευση στο Ήπαρ) του Γ.Ν. 

Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων». Στη λειτουργία του ιατρείου συμμετέχει επίσης και ο κ. 

Σκοπελίτης Ηλίας, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, (Παθολόγος, με επίσημη εξειδίκευση στην 

Ταξιδιωτική Ιατρική). Λειτουργεί κάθε δεκαπενθήμερο και μέχρι στιγμής εξυπηρετεί την 

Κάρπαθο, τη Σύμη καθώς και τη Λέρο. Το Διαβητολογικό Ιατρείο, πραγματοποιείται από 

τους κ. Σωτηρόπουλο Αλέξη, Διευθυντής ΕΣΥ (Παθολόγος – Διαβητολόγος) και κ. 

Κουτσοβασίλη Αναστάσιο, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ (Παθολόγος – Διαβητολόγος). Το ιατρείο 

λειτουργεί μια φορά την εβδομάδα και καλύπτει ασθενείς των Κυθήρων και της Ίου. Το 

Ενδοκρινολογικό Ιατρείο διεξάγεται από τον κ. Χαράλαμπο Τσεντίδη, Ενδοκρινολόγο του 
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Γ.Ν. Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων». Μέχρι στιγμής καλύπτει ασθενείς των Κυθήρων. Το 

προσεχές διάστημα αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες περισσότερων νησιών, καθώς 

επίσης και να καθιερωθεί η λειτουργία του μια φορά στις δεκαπέντε ημέρες. Στόχος είναι 

να ενταχθούν περισσότερα τακτικά ιατρεία στη λειτουργία του ΕΔΙΤ αλλά και να 

καλυφθούν περισσότερες ειδικότητες.  

   Η έγκαιρη και άμεση προνοσοκομειακή περίθαλψη σε περιπτώσεις επειγόντων 

περιστατικών, όπως τα καρδιακά επεισόδια, συμβάλουν στην ουσιαστική μείωση της 

θνησιμότητας και στη βελτίωση της πορείας του ασθενούς. 

   Περιπτώσεις που ενδείκνυται η χρήση της είναι: 

• Καρδιακά επεισόδια 
• Ισχαιμικό Εγκεφαλικό επεισόδιο 
• Υποστήριξη σε ακραία περιστατικά 
• Χειρουργικές ασθένειες & φροντίδα τραυμάτων 

  Το Μάρτιο του 2017 ενεργοποιήθηκε η διαδικασία παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για επείγοντα καρδιολογικά περιστατικά σε απομακρυσμένα νησιά μέσω του 
Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής. Συγκεκριμένα, η 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου σε 
συνεργασία με την Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο», αξιοποιώντας την 
υποδομή του ΕΔιΤ, παρέχει στους ιατρούς της Σύμης, Κάσου, Σίφνου, Αμοργού και 
Οινουσσών την δυνατότητα άμεσης εκτίμησης των καρδιολογικών περιστατικών, μέσω 
Τηλεϊατρικής. Στην παρούσα φάση, οι ιατροί των προαναφερόμενων νησιών, στο 
πλαίσιο της 24ωρης εφημερίας του Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο» (ανά τέσσερις ημέρες) μπορούν να 
ζητούν τη συμβουλή/ εκτίμηση καρδιολόγου στην αντιμετώπιση των επειγόντων 
καρδιολογικών περιστατικών. Το επόμενο διάστημα, πρόκειται να ενεργοποιηθούν και 
άλλα νοσοκομεία κορμού ως προς την κάλυψη επειγόντων περιστατικών, με σκοπό την 
καθημερινή υποστήριξη. 

   Εκτός από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες, το ΕΔΙΤ μπορεί να συμβάλλει ακόμα και σε 
δράσεις πρόληψης/ ενημέρωσης τοπικών πληθυσμών. Από την έναρξη λειτουργίας του 
συστήματος ΕΔΙΤ μέχρι και σήμερα έχουν υλοποιηθεί αρκετές τέτοιες δράσεις. Συνεχής 
εκπαίδευση ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των νησιωτικών Κέντρων Υγείας και 
Πολυδύναμων Ιατρείων, Δράση πρόληψης και αντιμετώπιση δηλητηριάσεων στο νησί 
της Ίου, Δράση δρομολόγησης της έναρξης του επείγοντος στη λειτουργία του ΕΔιΤ, 
Οδοντιατρική Δράση Πρόληψης στο Βόρειο Αιγαίο, και άλλες Δράσεις.66 
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S.W.O.T. analysis 

   Παρουσιάζεται κάτωθι ανάλυση S.W.O.T., ως εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για 

την ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, για τις Υπηρεσίες Υγείας και για 

τις Κοινωνικές Υπηρεσίες.  67 

 

 

 

       Υπηρεσίες υγείας 
Πλεονεκτήματα Αδυναμίες 

Κινητοποίηση αξιόλογων ανθρώπινων 

πόρων 

Μειούμενος και γηράσκων τοπικός 

πληθυσμός 

Δέσμευση κεντρικής κυβέρνησης 
Σοβαρές ελλείψεις στο υγειονομικό 

προσωπικό 

Σε εξέλιξη προγράμματα ενίσχυσης 

υγειονομικών πόρων (υλικών και 

ανθρώπινων) από την 5η ΥΠΕ 

Δυσκολία προσέλκυσης επιπρόσθετου 

υγειονομικού προσωπικού 

Εμπειρία λειτουργίας προτεινόμενων 

δράσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
Χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων 

  

Ευκαιρίες Απειλές 

Υψηλή τεχνογνωσία στη διάθεση της 

τοπικής κοινωνίας 

Κόπωση, νέες καταστροφές, νέες 

προτεραιότητες 

Γενναία χρηματοδότηση από το ΤΑΑ και 

το ΕΣΠΑ 
Συνέχιση της πανδημίας COVID-19 

Σε εξέλιξη η μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ 

(προσωπικός γιατρός) και τα 

προγράμματα Πρόληψης-Δημόσιας 

Υγείας του υπουργείου Υγείας 

Αδυναμία τοπικών μηχανισμών 

υλοποίησης έργων/δράσεων 

Αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα θέματα 

υγείας 

Αδυναμία αξιοποίησης των διαθέσιμων 

πόρων 

 

 

 
67 Σχέδιο Ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας – Τελική Έκθεση – 30 Σεπτεμβρίου 2022 – Τούντας, Ματσαγγάνης, Καυκά, 

Μακαντάση 
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       Κοινωνικές Υπηρεσίες68 

Πλεονεκτήματα Αδυναμίες 

Κινητοποίηση αξιόλογων ανθρώπινων 

πόρων μετά την πυρκαγιά του 

καλοκαιριού 2021 

Έλλειψη πνεύματος συνεργασίας μεταξύ 

των εμπλεκόμενων φορέων 

Δέσμευση της κεντρικής κυβέρνησης για 

στήριξη της Βόρειας Εύβοιας 

Μειούμενος και γηράσκων τοπικός 

πληθυσμός 

Εμπειρία λειτουργίας κοινωνικών 

προγραμμάτων (Βοήθεια στο Σπίτι, 

βρεφονηπιακοί σταθμοί) σε επίπεδο 

Δήμων  

Χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων εργαζομένων 

και ανέργων 

 Σοβαρά κενά προστασίας 

Ευκαιρίες Απειλές 

Υψηλή τεχνογνωσία στη διάθεση της 

τοπικής κοινωνίας 

Κόπωση, νέες καταστροφές, νέες 

προτεραιότητες 

Γενναία χρηματοδότηση από το ΤΑΑ και 

το ΕΣΠΑ 

Διχόνοια, κατασπατάληση της πολιτικής 

δέσμευσης για στήριξη της Βόρειας 

Εύβοιας 

Συνεχιζόμενο ενδιαφέρον για τη Βόρεια 

Εύβοια στην υπόλοιπη χώρα 

Αδυναμία αξιοποίησης των διαθέσιμων 

πόρων 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
68 Σχέδιο Ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας – Τελική Έκθεση – 30 Σεπτεμβρίου 2022 – Τούντας, Ματσαγγάνης, Καυκά, 

Μακαντάση 
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Παραρτήματα | Πίνακες  

 

Παράρτημα Ι | Πίνακας Ι.  

Κατηγορίες Δομών  Κατηγορίες Θέσεων  

Α.  Βρεφικοί , Βρεφονηπιακοί & 
Παιδικοί Σταθμοί 

Α1 Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών 

Α2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως 4 ετών 

Β.  Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 
Ολοκληρωμένης Φροντίδας 
(Β.Σ.Ο.Φ.)  

Β1 Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών 

Β2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως 4 ετών 

Β3 Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών 
έως 6,5 ετών  

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων | Πρόγραμμα: Επιδότηση για 
Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς 2022-2023. 

 

Παράρτημα Ι | Πίνακας ΙΙ.  

Κατηγορίες Δομών  Ετήσια όρια δαπάνης ανά κατηγορία θέσης 

Κατηγορίες 
Θέσεων  

Χωρίς Σίτιση  Με Σίτιση  

Α. Βρεφικοί, 
Βρεφονηπιακοί 
& Παιδικοί 
Σταθμοί 

Α1 2.612 € 3.239 € 

Α2 1.985 € 2.612 € 

Β. Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί 
Ολοκληρωμένης 
Φροντίδας 
(Β.Σ.Ο.Φ.)  

Β1 2.612 € 3.239 € 

Β2 1.985 € 2.612 € 

Β3 5.500 € 

Γ.  Βρεφικοί, 
Βρεφονηπιακοί 
& Παιδικοί 
Σταθμοί και 
Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί 
Ολοκληρωμένης 
Φροντίδας 
(Β.Σ.Ο.Φ.)  

Κατηγορίας 
θέσεων Α1-Α2, 
Β1-Β2  

2.178 

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων | Πρόγραμμα: Επιδότηση για 
Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς 2022-2023. 
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Παράρτημα Ι | Πίνακας ΙΙΙ.  

 Αριθμός ασθενών Αριθμός φροντιστών 

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΑΙΑΣ - 

ΑΙΔΗΨΟΥ 
275 12 

      Ιστιαίας 75 3 

      Αρτεμισίου 80 3 

      Ωρεών 45 3 

      Αιδηψού 75 3 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ -

ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 
185 9 

      Κηρέως 70 3 

      Ελυμνίων 60 3 

      Νηλέως 55 3 

Πηγή: Σχέδιο Ανασυγκρότησης Βορείου Εύβοιας | Τελική Έκθεση – 30 Σεπτεμβρίου 2022 
– Τούντας, Ματσαγγάνης, Καυκά, Μακαντάση 
  

 

Παράρτημα ΙΙ | Πίνακας Ι.  

«Αδειοδοτημένες Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων Κερδοσκοπικού και μη 
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα» 

ΑΝΘΕΜΙΣ Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας 

ΠΕ Εύβοιας Λ. Χαϊνά 93 

Τηλ.: 22210 83805 

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων | Πρόγραμμα: Κοινωνική 
Αλληλεγγύη για Ηλικιωμένους.  
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Παράρτημα ΙΙ | Πίνακας ΙΙ.  

«Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων Ιδιωτικού Δικαίου μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα» 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

EMAIL 

1 Π.Ε. 
 ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΙΔΡΥΜΑ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ 

ΧΡΟΝΙΩΣ 
ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 

(«ΑΣΥΛΟ 
ΑΝΙΑΤΩΝ») 

ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 39, ΤΚ 
11256, ΑΘΗΝΑ 

 
ΤΗΛ. 2108646172 

info@asylonaniaton.gr 

2 Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛ
ΙΟ ΜΠΑΛΕΙΟ 

ΤΡΙΓΚΕΙΟ 
Θ.Χ.Π. ΙΤΕΑΣ 

ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, 

ΤΚ 33200, 
ΙΤΕΑ, ΦΩΚΙΔΑ 

 
ΤΗΛ. 2265035230 

info@itea-therapy.gr 

3 Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ 

ΧΡΟΝΙΩΣ 
ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ «Ο 

ΑΓ. 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

της Ι.Μ. 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

&ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΜΑΓΟΥΛΑ, ΣΠΑΡΤΗ, 
ΤΚ 23150, ΛΑΚΩΝΙΑ 

 
ΤΗΛ. 2731023339 

asylosparta@gmail.com 

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων | Πρόγραμμα: Κοινωνική 
Αλληλεγγύη για Ηλικιωμένους.  

 

 

 
 

mailto:info@asylonaniaton.gr?Subject=no%20subject
mailto:info@itea-therapy.gr
mailto:asylosparta@gmail.com
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Επισυναπτόμενο 5ο : PDF- Συμφωνητικό με APG 
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