
Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» συμβάλλει εθελοντικά στο σχεδιασμό του προγράμματος 

«Η Τριλογία της Αττικής». Μέχρι τώρα έχουν γίνει οι εξής ενέργειες: 

 

• Απρίλιος 2018: Διοργάνωση της 5ης Συνάντησης των Εταιρικών Μελών του 

Διαζώματος στην Ελευσίνα (βλ. εδώ) 

• Σεπτέμβριος 2018: ΙΑ΄ Γενική Συνέλευση των μελών του Διαζώματος στο 

Λαύριο (βλ. εδώ) 

• Ιανουάριος 2019: Κύκλος αρχαιολογικών διαλέξεων με θέμα την «Τριλογία της 

Αττικής» σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (βλ. εδώ) 

• Νοέμβριος 2019: συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιώργο 

Πατούλη (βλ. εδώ) 

• Μάιος 2020: ανάθεση από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την «Εκπόνηση Master Plan 

για την Πολιτιστική Διαδρομή Λαύριο – Αθήνα- Ελευσίνα (Τριλογία Της 

Αττικής)» στην εταιρία «PLAN E.E. Τόμας Μπ. Γκρέβε και ΣΙΑ». Τη μελέτη 

χρηματοδοτούν με χορηγία, ύψους 20.000 ευρώ, τα Εταιρικά Μέλη του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», «ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» και ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ. 

• Ιούνιος 2020: επίσκεψη εργασίας στο Λαύριο από αντιπροσωπία του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και τους μελετητές της PLAN E.E. με στόχο την 

πρωτογενή συλλογή των  στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εκπόνηση του 

έργου «Master Plan για την Πολιτιστική Διαδρομή Λαύριο – Αθήνα – Ελευσίνα 

(Τριλογία της Αττικής)», (βλ. εδώ) 

• Ιούνιος 2020: Ευρεία τηλεδιάσκεψη για την εκπόνηση της μελέτης Masterplan 

του προγράμματος. (βλ. εδώ) Η παράδοση του Α΄ παραδοτέου της εν λόγω 

μελέτης πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση του Β΄ 

παραδοτέου.  

• Ιανουάριος 2021: Ανάθεση από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» μελέτης για την «Ψηφιακή 

Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του Πολιτισμού», 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. Στο πλαίσιο αυτής, ακολούθησε ανάθεση έργου σε ειδική 

κειμενογράφο για την επιμέλεια  των ενημερωτικών κειμένων που θα 

εμπλουτίσουν τις ψηφιακές δράσεις του προγράμματος. Τη μελέτη 

χρηματοδοτεί με χορηγία του, ύψους 20.000 ευρώ, το Εταιρικό Μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.. 

• 23 Φεβρουαρίου 2021: Ανάθεση από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» της μελέτης με τίτλο 

«Στρατηγικός σχεδιασμός marketing για την τουριστική ανάδειξη της 

Πολιτιστικής Διαδρομής Λαύριο – Αθήνα – Ελευσίνα» στην εταιρεία Marketing 

Greece. Το κόστος ανάθεσης της παραπάνω μελέτης θα χρηματοδοτηθεί από 

https://www.diazoma.gr/synantiseis-etairikon-melon/pempti-aprilios-eleusina/
https://www.diazoma.gr/genikes-syneleuseis/k-geniki-sineleusi/
https://www.diazoma.gr/deltia-typou/i-trilogia-tis-athinas-eleusina0athina-lavrio-b-dialexi-28-2-2019/
https://www.diazoma.gr/deltia-typou/sinatisi-tou-perifereiaki-attiki-giorgou-patouli-me-ton-proedro-tis-kinisis-politin-diazoma/
https://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%96%CE%A9%CE%9C%CE%91.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%96%CE%A9%CE%9C%CE%91.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%96%CE%A9%CE%9C%CE%91.pdf
https://www.diazoma.gr/deltia-typou/episkepsi-ergasias-sto-lavrio-sto-plaisio-ekponisis-tou-masterplan-gia-tin-trilogia-tis-attikis/
https://www.diazoma.gr/deltia-typou/trilogia-attikis-pragmatopoiithike-i-proti-sinedriasi-tis-epitropis-parakolouthisis-gia-masterplan/
https://www.diazoma.gr/site-assets/SYMVASI_HIOTI_TRILOGIA-compressed-1.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/SYMVASI_HIOTI_TRILOGIA-compressed-1.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/SYMVASI_HIOTI_TRILOGIA-compressed-1.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/ΔΙΑΖΩΜΑ-ΣΥΜΒΑΣΗ-ΜΕ-MARKETING-GREECE_signed-1-compressed.pdf
https://www.diazoma.gr/site-assets/ΔΙΑΖΩΜΑ-ΣΥΜΒΑΣΗ-ΜΕ-MARKETING-GREECE_signed-1-compressed.pdf


χορηγία, ύψους 100.000 $, που θα διαθέσει το Ίδρυμα J.M. Kaplan στο 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

• 24 Φεβρουαρίου 2021: ευρεία τηλεδιάσκεψη μεταξύ εκπροσώπων της 

Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων και του Διαζώματος για τη 

δρομολόγηση του προγράμματος ενόψει της επόμενης προγραμματικής 

περιόδου του ΕΣΠΑ 2021-2027. 

 

Επίσης το «ΔΙΑΖΩΜΑ» αξιοποιώντας το δίκτυο χορηγών του, για την 

υποστήριξη της οικοδόμησης του προγράμματος διατίθεται το επόμενο 

διάστημα να προχωρήσει στις εξής δυο αναθέσεις: 

 

• Ανάθεση κυκλοφοριακής μελέτης για το πρόγραμμα «Η Τριλογία της Αττικής», 

η οποία θα περιλαμβάνει: 

▪ Διασύνδεση των Αρχαιολογικών Πάρκων Ελευσίνας και Λαυρίου με τον 

κεντρικό πολιτιστικό πυρήνα της Αθήνας και του Πειραιά (διερεύνηση και 

αξιολόγηση των δυνατοτήτων / προοπτικών αναβάθμισης της 

προσβασιμότητας των Αρχαιολογικών Πάρκων Ελευσίνας και Λαυρίου, 

εντοπισμός των αναγκαίων βελτιωτικών παρεμβάσεων του συστήματος 

πρόσβασης των δύο Αρχαιολογικών Πάρκων). 

▪ Περιγραφή των βασικών δομικών στοιχείων και χαρακτηριστικών που 

εμπεριέχονται στις παρεμβάσεις του Προγράμματος Δράσης, καθώς και 

των πολυεπίπεδων ρυθμίσεων / δράσεων που θα πρέπει να αναληφθούν, 

μαζί με τον καθορισμό των φορέων που θα αναλάβουν την υλοποίησή τους. 

▪ Εξυπηρέτηση των αναγκών πρόσβασης και μετακίνησης εντός και στην 

ευρύτερη περιοχή των Αρχαιολογικών Πάρκων Ελευσίνας και Λαυρίου 

(προσδιορισμός των αναγκών που προκύπτουν από την χρήση των 

επιμέρους μεταφορικών μέσων, εντοπισμός των αναγκαίων παρεμβάσεων 

που θα κατατείνουν στην βελτίωση του συστήματος μετακινήσεων εντός 

και πέριξ των δυο Αρχαιολογικών Πάρκων, καθορισμός και περιγραφή των 

αναγκαίων ρυθμίσεων λειτουργικού / διαχειριστικού χαρακτήρα που θα 

διευκολύνουν τη μετακίνηση των επισκεπτών εντός και πέριξ των δύο 

Αρχαιολογικών Πάρκων, με χρήση δημόσιας συγκοινωνίας ή τουριστικών 

λεωφορείων διαφόρων μεγεθών ή ηλεκτροκίνητων οχημάτων ατομικής ή 

ομαδικής χρήσης κ.ο.κ. 

 

• ανάθεση οριζόντιας μελέτης με στόχο την εξειδίκευση και ωρίμανση όλων των 

επιμέρους έργων -δράσεων,  έως και το στάδιο της σύνταξης των τευχών 

δημοπράτησης, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος. 

 

Το κόστος ανάθεσης και των δύο παραπάνω μελετών θα χρηματοδοτηθεί από δωρεά, 

ύψους 100.000 $, που θα διαθέσει το Ίδρυμα J.M. Kaplan στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 



Σκοπός του Διαζώματος είναι να προετοιμαστεί, με τη συμβολή του, ένα ώριμο έργο 

για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του «εργαλείου» της 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ). Το όραμα που εξελίσσεται με όλους τους 

συναρμόδιους φορείς δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς τη δυναμική παρουσία των 

Εταιρικών Μελών του Διαζώματος.  

 


