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Εισαγωγή 

Προοίμιο 
Αντικείμενο της από 20/12/19 σύμβασης είναι η ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης 
«Μελέτη ολοκληρωμένης χωρικής οργάνωσης πολιτιστικών διαδρομών με επίκεντρο το 
αρχαίο θέατρο στις Αχαρνές». Αποτελεί συνέχεια της αρχικής σύμβασης που είχε υπογραφεί 
στις 9 Μαρτίου 2016, η οποία τροποποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2017 και λύθηκε με την από 
27 Νοεμβρίου 2019 σύμβαση, δυνάμει της οποίας αποχώρησε από το μελετητικό σχήμα 
λόγω υπουργοποίησής του ο Καθηγητής, κ. Δημήτρης Οικονόμου και υποβλήθηκε το πρώτο 
παραδοτέο στον Εργοδότη.  

Το πρώτο παραδοτέο υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2017 και περιελάμβανε τα εξής 
κεφάλαια: 1. Εισαγωγή, 2. Παρουσίαση της περιοχής παρέμβασης (άμεσης και ευρύτερης), 
3. Χαρακτηριστικά αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, 4. Κατευθύνσεις από τον 
υπερκείμενο σχεδιασμό-προγραμματισμό και κανονιστικές διατάξεις από τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό.   

Το παρόν αποτελεί το κύριο και μοναδικό παραδοτέο της από 20/12/2019 σύμβασης, και 
λαμβάνει υπόψη τις αναλύσεις που προηγήθηκαν και υποβλήθηκαν στον Εργοδότη τον 
Οκτώβριο του 2017. 

Συμβατικό πλαίσιο της μελέτης και χαρακτήρας του παρόντος 
Η παρούσα μελέτη ανατέθηκε στους αναδόχους από το μη κερδοσκοπικό σωματείο, 
ΔΙΑΖΩΜΑ, με την καθοριστική συμβολή της Κίνησης Πολιτών ΕΠΙΣΚΗΝΙΟ. Αντικείμενο της 
μελέτης είναι η ολοκληρωμένη πρόταση χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης δικτύου 
πολιτιστικών διαδρομών στο Δήμο Αχαρνών, με επίκεντρο το αρχαίο θέατρο που 
αποκαλύφθηκε πρόσφατα στο κέντρο του σημερινού Δήμου Αχαρνών.  

Η ανάθεση της μελέτης εντάσσεται στην γενικότερη προσπάθεια, στην οποία συμμετέχει το  
σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, προώθησης πολιτιστικών διαδρομών ως επώνυμων τουριστικών 
προϊόντων / εμπειριών, οι οποίες διαμορφώνονται με βάση ένα συγκεκριμένο συνεκτικό 
στοιχείο, συνήθως αρχαιότητες, ή ακόμη και ιστορικές και περιβαλλοντικές διαδρομές, 
μύθους κ.α. και έχουν στόχο να αποτελέσουν κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη μιας 
συγκεκριμένης περιοχής. Μια ανάπτυξη που θα είναι βιώσιμη από οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική άποψη. 

Ειδικότερα, στόχοι της Πολιτιστικής Διαδρομής είναι:  

- Να προσελκύσει επισκέπτες στην περιοχή. 

- Να δημιουργήσει ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς προϊόντων και 
υπηρεσιών, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ώστε να αυξήσουν τα έσοδά τους.  

- Να προσελκύσει νέες επενδύσεις. 

- Να εξασφαλίσει πόρους για τη συντήρηση των υποδομών (αρχαιολογικών χώρων και 
μνημείων – περιοχών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος). 
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Με βάση τα παραπάνω, το συμβατικό πλαίσιο της παρούσας μελέτης ορίζεται από τη 
μεθοδολογία του «κύκλου ζωής» των πολιτιστικών διαδρομών, την οποία έχει αναπτύξει το 
ΔΙΑΖΩΜΑ. Ο «κύκλος ζωής» των διαδρομών αποτελείται από 3 μεγάλες φάσεις: το 
σχεδιασμό, την οικοδόμηση και τη λειτουργία.  

 
Πηγή: ΔΙΑΖΩΜΑ 

 

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τα εξής βήματα: την κατάρτιση του αρχικού κειμένου 
στρατηγικής για το σχεδιασμό της Πολιτιστικής διαδρομής, ακολουθούν οι διαδικασίες 
δημοσιοποίησης, η Απόφαση του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου ανάλογα την 
περίπτωση, και η τελική έγκριση του κειμένου στρατηγικής με απόφαση Περιφερειάρχη ή 
Δημάρχου αντίστοιχα.  

 
Πηγή: ΔΙΑΖΩΜΑ 

 

 

Η δεύτερη φάση αφορά την «οικοδόμηση» κάθε προγράμματος και δομείται σε 4 διακριτά 
βήματα/πυλώνες, όπως απεικονίζονται στο επόμενο γράφημα: 
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Πηγή: ΔΙΑΖΩΜΑ 

 
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), ο οποίος 
θα μεριμνά καθημερινά, ώστε όλη η «αλυσίδα» πόρων και υπηρεσιών των ανωτέρω 
ολιστικών προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού να διατηρεί υψηλή ποιότητα.  

 

Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης καλύπτει τη δεύτερη φάση της 
δημιουργίας των πολιτιστικών διαδρομών όπως παρουσιάστηκε ανωτέρω, δηλαδή την 
«οικοδόμηση» του προγράμματος.  

Η διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης δικτύου 
πολιτιστικών διαδρομών στο Δήμο Αχαρνών, με επίκεντρο το αρχαίο θέατρο, που 
αποτυπώνεται στο παρόν παραδοτέο ακολουθεί τη μεθοδολογία των τεσσάρων πυλώνων 
που έχει αναπτύξει το ΔΙΑΖΩΜΑ και έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε αντίστοιχες 
περιπτώσεις όπως στην Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου, στη 
Διαδρομή των μνημείων φύσης και πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας - «ΟΙΔΙΠΟΥΣ», και 
περιλαμβάνει: 

• τη διασύνδεση των βασικών αρχαιολογικών χώρων και μνημείων όλων των χρονικών 
περιόδων των Αχαρνών (με επίκεντρο το αρχαίο θέατρο) και τη διαμόρφωση των 
υποδομών για τη συγκρότηση της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών,  

• τον σχεδιασμό της πολιτικής marketing και αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων για 
την προβολή και προώθηση της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών αλλά και της 
περιοχής των Αχαρνών ως προορισμού πολιτισμού υψηλού επιπέδου,  

• τη δημιουργία ενός Τοπικού Συμφώνου Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Πολιτιστικής 
Διαδρομής Αχαρνών στην κατεύθυνση ενεργοποίησης και σύμπραξης του 
επιχειρηματικού δυναμικού της περιοχής,   

• τη διοίκηση της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών, μέσω της δημιουργίας ενός 
μόνιμου μηχανισμού διοίκησης που θα επιτελεί καθήκοντα Destination 
Management and Marketing Organization.  
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Ομάδα μελέτης 
Ανάδοχοι της μελέτης είναι οι Σίσσυ Ηλία μηχανικός χωροταξίας, πολεοδομίας και 
περιφερειακής ανάπτυξης, MSc. και Τζούλη Μωυσιάδη μηχανικός χωροταξίας, πολεοδομίας 
και περιφερειακής ανάπτυξης, MSc.  

Στη σύνταξη του παρόντος έλαβαν επίσης μέρος οι εξής: 

Περικλής Πλατανιάς, Μηχ. χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, MSc, 

Λεωνίδας Λιάπης, Μηχ. χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, MSc,  

Νατάσα Παπαθεοδώρου, Αρχιτέκτων μηχανικός 

Ελένη Σφέτσα, Αρχιτέκτων μηχανικός 

Ευχαριστίες 
Ευχαριστούμε τα στελέχη του Δήμου Αχαρνών, και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής 
Αττικής,  που έχουν συμβάλλει με διάφορους τρόπους στην εκπόνηση του παρόντος. 

Επίσης ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη βοήθειά τους τον κ. Σταύρο Μπένο και την 
ομάδα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, καθώς και την κυρία Μαρία Μίχα και τα μέλη του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ. 
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Πολιτιστική διαδρομή Δήμου Αχαρνών 

Στόχοι στρατηγικής  
Κεντρικός στόχος της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών είναι η διαμόρφωση ενός επώνυμου 
«προϊόντος» πολιτιστικού τουρισμού, προκειμένου να αναδειχθούν τα μνημεία και 
αξιοθέατα της περιοχής.  

Ειδικότερα, η δημιουργία δικτύου πολιτιστικών - περιηγητικών διαδρομών στο Δήμο 
Αχαρνών, με αφετηρία το αρχαίο θέατρο, στοχεύει στην ενίσχυση του πολιτισμού 
(υπερτοπικής εμβέλειας), στην ανάδειξη της διαχρονικότητας της πόλης των Αχαρνών, στη 
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, και την ενίσχυση του τουριστικού 
προϊόντος/εμπειρίας. 

Η Πολιτιστική Διαδρομή Αχαρνών θα προσφέρει στον επισκέπτη μια βιωματική και ολιστική 
εμπειρία και θα βασίζεται στην υψηλή ποιότητα και στην αυθεντικότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και προϊόντων.   

 

Η ανωτέρω περιγραφόμενη στρατηγική του προγράμματος εξειδικεύεται περαιτέρω στους 
ακόλουθους Ειδικούς Στόχους (ΕΣ): 

ΕΣ 1: Ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, 
εθνικός δρυμός, μνημείο της φύσης): ενίσχυση των υποδομών και των θεσμών που 
συνδέονται με το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον (μουσεία, κέντρα ενημέρωσης, 
εκδηλώσεις / φεστιβάλ κλπ). 

ΕΣ 2: Αναβάθμιση αστικών και οικιστικών συνόλων της Διαδρομής (παρεμβάσεις σε όψεις, 
πλατείες , κοινόχρηστους χώρους κλπ). 

ΕΣ 3: Λειτουργική διασύνδεση των θέσεων της Πολιτιστικής διαδρομής (βελτιώσεις 
προσβασιμότητας, πεζοδρομήσεις, ποδηλατόδρομοι). 

ΕΣ 4: Τόνωση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας & Προώθηση της απασχόλησης. 

ΕΣ 5: Ενίσχυση της Καινοτομίας (νέες τεχνολογίες) με στόχο την ανανέωση προϊόντων και 
υπηρεσιών (ψηφιακές εφαρμογές στα μνημεία). 

ΕΣ 6: Επικοινωνία, Δημοσιότητα και Προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής.  

ΕΣ 7: Τεχνική - διοικητική – διαχειριστική υποστήριξη της υλοποίησης και λειτουργίας της 
πολιτιστικής διαδρομής  

Ακολούθως, οι ανωτέρω Ειδικοί Στόχοι θα συνδεθούν με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του 
τρέχοντος περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος, και θα καταρτιστεί το Σχέδιο 
Χρηματοδότησης προκειμένου να εξασφαλισθούν οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις για την 
υλοποίηση του προγράμματος της Πολιτιστικής Διαδρομής.   
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Περιγραφή της Διαδρομής  
Αφετηρία της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών είναι το αρχαίο θέατρο, το οποίο 
αποκαλύφθηκε (2007) στο κέντρο του σημερινού Δήμου Αχαρνών, και χαρακτηρίζεται ως 
διαχρονικό κέντρο της πόλης. Το θέατρο κατασκευάστηκε πιθανότατα τον 4ο αιώνα π.Χ., 
αποτελεί σημαντικό εύρημα διεθνούς σημασίας, και είναι ένα από τα επτά θέατρα δήμων 
της Αττικής, από τα οποία σώζονται κατάλοιπά τους. 

Στο επίκεντρο της πολιτιστικής διαδρομής τοποθετούνται επιλεγμένοι αρχαιολογικοί χώροι 
και μνημεία όλων των ιστορικών περιόδων. Η διαδρομή 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 είναι η υπερτοπική σύνδεση μέσω σιδηρόδρομου – αττικής οδού με την 
ΤΡΙΛΟΓΙΑ της ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία ήδη προωθείται από το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στη ραχοκοκαλιά της διαδρομής τοποθετούνται οι εξής βασικοί πόλοι: 

o Αρχαίο Θέατρο 

o Μυκηναϊκός Θολωτός Τάφος 

o Τύμβος Σοφοκλή 

o Εργα υδροδότησης (τμήμα επίγειου αγωγού ύδρευσης στο Ολυμπιακό Χωριό) 

o Αρχαία Οδός Ιππίου 

o Δεξαμενή Ύστερης Ρωμαϊκής Εποχής 

o Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών 

o Εκκλησία Αγιοι Θεόδωροι 

o Εκκλησία Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος ο νηστευτής 

o Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών στην Κεντρική πλατεία 

o Δημοτική Πινακοθήκη ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΒΑΣ  

 

Τη διαδρομή πλαισιώνουν οι ακόλουθοι δευτερεύοντες πόλοι: 

o Βασιλικό κτήμα Τατοΐου1 

o Παρεκκλήσι Αγ. Ιωάννη Θεολόγου 

o Κτίριο 1ου Δημ. Σχολείου 

                                                      
1Διοικητικά το Κτήμα Τατοϊου ανήκει στο Δήμο Διονύσου. Θα απαιτηθεί συνεργασία στο πλαίσιο αυτό.  
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o Πλατεία Αγ. Νικολάου 

o Πλατεία Αγ. Βλασίου 

o Πλατεία Καράβου 

o Λόφος Αναλήψεως (Εκκλησίες Αγ. Σαράντα Μαρτύρων & Αναλήψεως) (σημείο 
θέασης) 

 

Η ένταξη μνημείων και σημείων ενδιαφέροντος στην Πολιτιστική Διαδρομή Αχαρνών, 
συνεχίζεται μέσω μιας δυναμικής διαδικασίας αξιολόγησης και επαναπροσδιορισμού της 
διαδρομής και του γενικού στόχου στρατηγικής.  

Όπως φαίνεται στους συνημμένους χάρτες η βασική διαδρομή στο κέντρο της πόλης 
εκτελείται πεζοπορικά, καταρχήν μέσω ενός δικτύου πεζοδρόμων (υφιστάμενων και 
προτεινόμενων) και δευτερευόντως μέσω πεζοδρομίων.  

 Όπως αποτυπώνεται στο Χάρτη 2, βασική πρόταση της ομάδας είναι η σύνδεση της οδού 
Αρχαίου Θεάτρου μέσω της πεζοδρόμησης, με την κεντρική πλατεία και τους λοιπούς 
πρωτεύοντες και δευτερεύοντες πόλους της διαδρομής.  

Η διαδρομή προς τον Τύμβο του Σοφοκλή στην περιοχή της Βαρυμπόμπης, με ενδιάμεση 
επίσκεψη στο Ολυμπιακό Χωριό και τον επίγειο αγωγό ύδρευσης πραγματοποιείται κυρίως 
με μεταφορικό μέσο (ΙΧ αυτοκίνητο, λεωφορείο – οργανωμένη εκδρομή, ποδήλατο) αλλά και 
πεζοπορικά οργανωμένα ή μη (8,5χλμ).  

 

Πέραν των ανωτέρω, η ομάδα μελέτης προτείνει την «εικονική» διασύνδεση των πόλων της 
Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών (βασικών και δευτερευόντων) με ένα πλήθος σημαντικών 
σημείων αναφοράς (πολιτιστικών, αρχαιολογικών χώρων …), καταρχήν με διάθεση έντυπου 
ενημερωτικού υλικού στα σημεία αυτά, αλλά κυρίως, με χρήση των ψηφιακών εφαρμογών 
και της επίσημης ιστοσελίδας/ πλατφόρμας της Διαδρομής. Τα σημεία αυτά είναι τα εξής: 

• Διονυσιακό Θέατρο  και Ασληπιείο (Ακρόπολη).  
• Μουσείο Ακροπόλεως (στο οποίο εκτίθεται το Αμφίγλυφο Τηλεμάχου).  
• Αχαρνικές Πύλες Αχαρνική οδός (Πλατεία Κοτζιά Αθήνα).  
• Ορειβατικός Αχαρνών (ΕΟΣ) – Πίστα Αναρρίχησης.  
• Καζίνο και Καταφύγιο Φλαμπούρι στην Πάρνηθα.  
• Αεροδρόμιο Τατοΐου.  
• Ιππικοί Όμιλοι στην περιοχή της Βαρυμπόμπης. 
• Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας, Το τείχος του Δέματος, Φρούριο Φυλής. 
• Αρχαία θέατρα Αττικής (θέατρο Θορικού, θέατρο Ικαρίου, θέατρο Ζέας, θέατρο 

Ευωνύμου (Τράχωνες), θέατρο Ραμνούντος, θέατρο Αμφιαρείου Ωρωπού).   
• Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας στη Δεκέλεια. 
• Μουσείο χλωρίδας και πανίδας Πάρνηθας στο Τελεφερίκ. 
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ΔΙΑΖΩ ΜΑ  
ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡ Ω ΜΕΝΗΣ Χ Ω Ρ ΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩ ΣΗΣ   
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩ Ν ΔΙΑΔΡΟΜΩ Ν ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡ Ο ΤΟ  
ΑΡ Χ ΑΙΟ Θ ΕΑΤΡ Ο ΣΤΙΣ ΑΧ ΑΡΝΕΣ 
 
Χ ά ρτης 3: Μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι & λοιπά  σημεία  
ένταξης στην πολιτιστική διαδρομή και πεζοδρομήσεις  
στην κεντρική περιοχή του Δήμου 
 
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: 
Σίσσυ Ηλία , μηχανικός χωροταξίας & πολεοδομίας, MSc 
Τζούλη Μωυσιά δη , μηχανικός χωροταξίας & πολεοδομίας, MSc 

ΚΩΔΙΚΟΣΟΝΟΜΑΣΙΑ
1Αρχαίο Θ έατρο Αχαρνών
2Τύμβος Σοφοκλή Βαρυμπόμπης
3Μυκηναϊκός Θ ολωτός Τά φος Αχαρνών
4Αρχαία οδός Ιππίου
5Αγροικία Α (Αυλίζας-Γεροβουνού) -Δεξαμενή Υστερης Ρωμαικής εποχής
6Εργα Υδροδότησης (επίγειο τμήμα αγωγού ύδρευσης)
7Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών
8Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών
9Αγιοι Θ εόδωροι
10Εκκλησία Άγιος Ιωά ννης Πρόδρομος ο νηστευτής
11Παρεκκλήσι Αγ. Ιωά ννη Θ εολόγου
12Βασιλικό κτήμα Τατοΐου
13Κτίριο 1ου Δημ. Σχολείου
14Λόφος Αναλήψεως
15Πλατεία Αγ. Νικολά ου
16Πλατεία Αγ. Βλασίου
17Πλατεία Καρά βου
18Δημοτική Πινακοθήκη "Χ Ρ ΗΣΤΟΣ ΤΣΕΒΑΣ"
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• Μουσείο ορυκτών και Πετρωμάτων του ΕΑΓΜΕ (πρώην ΙΓΜΕ) στο Ολυμπιακό 
Χωριό.  

Τα ανωτέρω σημεία αναφοράς, με την προσθήκη της παραποτάμιας διαδρομής Κηφισού 
αλλά και των υπεραιωνόβιων ελαιόδενδρων που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή, ως 
στοιχείων μεγάλης περιβαλλοντικής και ιστορικής αξίας,  δύναται να αποτελέσουν έναυσμα 
για την περαιτέρω διεύρυνση της Διαδρομής.   

 

Οικοδόμηση του προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή Αχαρνών» 
 
Όπως έχει αναφερθεί και νωρίτερα, η ανάπτυξη και οικοδόμηση του προγράμματος της 
Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών προτείνεται να βασιστεί στους 4 βασικούς πυλώνες 
σύμφωνα με την μεθοδολογία που έχει αναπτύξει το Διάζωμα και η οποία βρήκε εφαρμογή 
στην Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα. Οι πυλώνες αυτοί, όπως απεικονίζονται και στο 
παρακάτω γράφημα είναι οι εξής: 

- οι υποδομές,  
- το μάρκετινγκ και οι ψηφιακές υποδομές,  
- η επιχειρηματικότητα, και  
- η διακυβέρνηση.  

 

Τα βήματα για το χτίσιμο μιας διαδρομής 
Οι 4 πυλώνες 

 

 
Πηγή: ΔΙΑΖΩΜΑ 

 

Οι ανωτέρω τέσσερις βασικοί πυλώνες οικοδόμησης του προγράμματος της Πολιτιστικής 
Διαδρομής Αχαρνών, συνδέονται άμεσα με τους Ειδικούς Στρατηγικούς Στόχους, όπως αυτοί 
παρουσιάστηκαν νωρίτερα. Σε επόμενα στάδια του προγράμματος, οι Ειδικοί Στρατηγικοί 
Στόχοι θα συνδεθούν με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του νέου ΠΕΠ Αττικής  προκειμένου 
να καταρτιστεί το Σχέδιο Χρηματοδότησης.  
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Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας αντιστοίχιση των Ειδικών Στρατηγικών Στόχων του 
Προγράμματος με τους βασικούς πυλώνες οικοδόμησής του. 

 Ειδικοί Στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος 

Φάσεις Οικοδόμησης 
του Προγράμματος 

ΕΣ1 ΕΣ2 ΕΣ3 ΕΣ4 ΕΣ5 ΕΣ6 ΕΣ7 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ √ √ √     

MARKETING& 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

    √ √  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ    √    

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

      √ 

 

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος είναι απαραίτητη η 
εξασφάλιση μιας ευρείας συνέργειας ανάμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμος Αχαρνών) 
το Υπουργείο Πολιτισμού, τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων (ΕΦΑΔΑ, Νεωτέρων) και το 
ΥΠΕΝ. 

 

Σύνοψη προτάσεων παρούσας μελέτης  
Σχετικά με τις υποδομές, και σύμφωνα πάντα με τον προγραμματισμό της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, προτείνονται: 

- η διασφάλιση και η βελτίωση της λειτουργικότητας των αρχαιολογικών χώρων και 
των μνημείων,  

- η δημιουργία ιστοσελίδας και ψηφιακών εφαρμογών & πληροφόρησης,  
- ενιαίο σύστημα σήμανσης και πληροφόρησης της Πολιτιστικής Διαδρομής 
- η δημιουργία Μουσείου Αχαρνών 

Ως προς το μάρκετινγκ & τις ψηφιακές εφαρμογές, η βασική πρόταση της ομάδας είναι η 
εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Marketing Plan. Επίσης προτείνεται η δημιουργία 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας/ιστοσελίδας προβολής και πληροφόρησης της Πολιτιστικής 
διαδρομής Αχαρνών, προσβάσιμης και από κινητά και τάμπλετ, η οποία θα επιτρέπει στον 
χρήστη να ενημερώνεται με άμεσο τρόπο και να επιλέγει τη δική του προσωπική διαδρομή. 
Τέλος προτείνεται, η ανάδειξη του προγράμματος της πολιτιστικής διαδρομής να γίνει μέσα 
από την οργάνωση ενός εναρκτήριου γεγονότος με ευρεία δημοσιότητα, όπως η διοργάνωση 
συνεδρίου / ημερίδας.   

Η συμμετοχή της επιχειρηματικότητας, η οποία είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της 
ανάπτυξης και λειτουργίας της πολιτιστικής διαδρομής ως θεματικού τουριστικού προϊόντος, 
εξασφαλίζεται μέσα από τη δημιουργία μιας συστάδας επιχειρήσεων (cluster). Η ομάδα, 
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αξιοποιώντας την υπάρχουσα εμπειρία από την Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα, προτείνει τη 
σύσταση ενός Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση συνεργασίας 
μέσα από την ανάπτυξη και συμφωνία προδιαγραφών και κριτηρίων που θα αφορούν στην 
ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών. 

Επίσης προτείνεται η εκπόνηση αυτοτελούς μελέτης για τη δημιουργία συστάδας 
επιχειρήσεων (cluster) με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της 
ευρύτερης περιοχής της προτεινόμενης Πολιτιστικής Διαδρομής.  

 

Προκειμένου για την καθιέρωση, την αποτελεσματική διαχείριση και τη συνεχή ανάπτυξη της 
πολιτιστικής διαδρομής, απαιτείται η λειτουργία ενός Φορέα Διαχείρισης και Μάρκετινγκ 
Προορισμού στα πρότυπα των Destination Management / Marketing Organization (DMMO) 
σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία και πρακτική.  

Ο Φορέας Διαχείρισης είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του εγχειρήματος και έχει 
τα παρακάτω καθήκοντα, όπως αποτυπώνονται και στο γράφημα που ακολουθεί: 

• την εποπτεία για την καλή λειτουργία και συντήρηση των υποδομών, 
• το συντονισμό της συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα και την τοπική 

κοινωνία, 
• τη φροντίδα για το συνεχές μάρκετινγκ της διαδρομής. 

Ο ρόλος του φορέα διαχείρισης 

 
Πηγή: ΔΙΑΖΩΜΑ 

 

Κατά τη λειτουργία ενός τέτοιου ολιστικού προγράμματος πολιτιστικού τουρισμού, θα 
πρέπει τόσο οι ίδιοι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία, όσο και το περιβάλλον γύρω από 
αυτά, μέσα από τη διαδρομή να συνενώνονται σε ένα ενιαίο προϊόν πολιτιστικού τουρισμού. 
Επομένως αναφερόμαστε σε δύο διακριτούς ρόλους, οι οποίοι, όμως, πρέπει να βρίσκονται 
πάντα σε αγαστή συνεργασία: ο ένας αφορά στη διαχείριση των μνημείων και γίνεται από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και ο άλλος αφορά στη διαχείριση της ίδιας της διαδρομής που γίνεται 
από το Φορέα Διαχείρισης και Μάρκετινγκ Προορισμού της διαδρομής.  
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Υποδομές της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών 

Οι Υποδομές διακρίνονται σε:  

α) αρχαιολογικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα ανασκαφικές εργασίες, εργασίες 
καθαρισμού στα μνημεία, αναστηλωτικά έργα και έργα ανάδειξης - αποκατάστασης των 
μνημείων. Είναι προφανές ότι τον κύριο λόγο για τις υποδομές αυτού του τύπου έχει η 
αρμόδια Εφορεία (ΕΦΑΔΑ),   

β) σε έργα γενικής υποδομής αρχαιολογικών χώρων που αφορούν τη λειτουργικότητα των 
χώρων και τη βελτίωση της εμπειρίας επίσκεψης, όπως για παράδειγμα ανάδειξης και 
προστασίας μνημείων, προσβασιμότητας, στάθμευσης και δημιουργίας θέσεων ποδηλάτων 
κλπ., και  

γ) συμπληρωματικές υποδομές που αφορούν τη διεύρυνση της Πολιτιστικής Διαδρομής 
όπως είναι οι αρχιτεκτονικές προτάσεις παρεμβάσεων σε όψεις κ.α., η ανάδειξη σημείων 
θέασης και στάσης επισκεπτών κλπ.  

Ορισμένες λειτουργικές και συμπληρωματικές υποδομές (ανωτέρω κατ. β & γ) που 
προτείνονται για την Πολιτιστική Διαδρομή  Αχαρνών είναι οι εξής:  

1/ Ενιαίο σύστημα σήμανσης και πληροφόρησης της Πολιτιστικής Διαδρομής, σε όλους του 
πόλους αυτής (βασικούς και δευτερεύοντες) καθώς και σε λοιπά επιλεγμένα σημεία 
(συγκοινωνιακούς κόμβους, κεντρικά σημεία του Δήμου, σημεία θέασης και στάσης 
επισκεπτών). Περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής εργασίες: 

• Προσδιορισμό όδευσης και περιγραφή της Διαδρομής στο κεντρικό τμήμα του 
Δήμου και πρόταση των επιμέρους παρεμβάσεων (πλακοστρώσεις και υλικά 
σήμανσης στο έδαφος …), εντοπισμό των κομβικών σημείων (κοινόχρηστοι 
χώροι, κτίρια…) για τα οποία θα προταθούν επιμέρους παρεμβάσεις. 
Επισημαίνεται ότι προτείνεται η χρήση υφιστάμενων οδών και πεζοδρόμων και 
όχι νέες χαράξεις. Το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει εύχρηστη σήμανση τόσο 
για πεζούς όσο και για οδηγούς. Επίσης θα πρέπει να αποξηλωθούν οι παλιές 
δημόσιες καθώς και όλες οι (αυθαίρετες) ιδιωτικές σημάνσεις και να υπάρξει 
εποπτεία της διατήρησης της ενιαίας σήμανσης. 

• Αναλυτικό σχεδιασμό παρεμβάσεων κομβικών σημείων (παρεμβάσεις σε όψεις 
κτιρίων, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων…). 

• Σχεδιασμό και γραφική απεικόνιση των πληροφοριακών δεδομένων του 
συστήματος σήμανσης της διαδρομής.  

• Καθορισμός του είδους των δεδομένων και πληροφοριών που θα δίδονται μέσω 
του συστήματος σήμανσης και πληροφόρησης της διαδρομής, συλλογή, 
αξιολόγηση και επεξεργασία αυτών.  

• Σχεδιασμό και υλοποίηση του αστικού εξοπλισμού. 
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2/ Δημιουργία επίσημης ιστοσελίδας Πολιτιστικής Διαδρομής και ψηφιακών εφαρμογών & 
πληροφόρησης. 

3/ Εφαρμογή ενιαίου ηλεκτρονικού εισιτηρίου για είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους και 
σύνδεσή του με την ειδική εκπτωτική κάρτα της Πολιτιστικής Διαδρομής (βλ. παρακάτω τις 
προτεινόμενες δράσεις του Marketing Plan). 

4/ Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για ΑμεΑ, όπως ειδικό ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο προς χρήση 
στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους.  

5/ Σχεδίαση διαδρομών επισκεπτών εντός αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Η πρόταση 
αυτή απαιτεί άμεση συνεργασία με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.  

6/ Χώροι υγιεινής / WC στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους.  

7/ Διάθεση προς χρήση συσκευών φόρτισης κινητών τηλεφώνων κάθε τύπου, στους 
οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. 

8/ Φυλάκια εισόδων εξοπλισμένα με μέσα ψηφιακής παρακολούθησης του αρχαιολογικού 
χώρου (καταγραφικό, κάμερες, πυρόσβεση, πυρανίχνευση, σύστημα συναγερμού….).  

9/ Ενημερωτική πινακίδα αφής και ήχου για άτομα με μειωμένη όραση, με επισήμανση της 
κατεύθυνσης και των διαδρομών στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους και τα 
μνημεία. 

10/ Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (για νηπιαγωγείο, Δημοτικό) στους 
αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία.  

11/ Διαμόρφωση χώρων στάσης επισκεπτών. Πιθανές θέσεις χώρων στάσης αναζητούνται 
στη διαδρομή μεταξύ κέντρου Δήμου και πόλων της Διαδρομής προς τα βόρεια, δηλ. επίγειου 
αγωγού ύδρευσης στο Ολυμπιακό Χωριό, Τύμβου του Σοφοκλή και Κτήματος Τατοΐου. Επίσης 
προτείνεται η διαμόρφωση του χώρου στο Λόφο της Αναλήψεως (βλ. παρακάτω). 

12/ Διάθεση σε όλους τους επισκέπτες της Πολιτιστικής Διαδρομής ενημερωτικού υλικού 
(φυλλάδια στην ελληνική, αγγλική και Braille).  

 

Συμπληρωματικά, προτείνεται η δημιουργία ενός μεγάλου Μουσείου Αχαρνών, στο οποίο 
θα φυλάσσονται και θα εκτίθενται αρχαιότητες και αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής των 
Αχαρνών και ενδεχομένως των όμορων περιοχών, όλων των χρονικών περιόδων. Προτείνεται 
το κτιριολογικό πρόγραμμα του νέου μουσείου να περιλαμβάνει χώρους μόνιμων εκθέσεων, 
περιοδικών εκθέσεων, σεμιναρίων και διαλέξεων, και φυσικά χώρο πωλητηρίου, κατά τα 
πρότυπα των πωλητηρίων του Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Μπενάκη. Τα 
ανωτέρω θα προκύψουν από την ειδική μουσειολογική μελέτη του κτιρίου. Ως προς την 
τοποθεσία προτείνεται η αναζήτηση κατάλληλης θέσης στην κεντρική περιοχή του Δήμου.  

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο Λόφος Αναλήψεως εντάσσεται στην 
Πολιτιστική Διαδρομή ως σημείο θέας και εποπτείας της περιοχής του Δήμου και της σχέσης 
της με την Πάρνηθα.  Στο πλαίσιο αυτό και πέρα από την ανάδειξη του Λόφου ως σημείου 
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θέας στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα προβολής, προτείνεται η διαμόρφωση και ο 
εξοπλισμός του χώρου, για παράδειγμα σκίαση, καθίσματα, πινακίδες πληροφόρησης.  

Όσον αφορά την προσβασιμότητα και την κυκλοφορία, ενσωματώνονται οι προτάσεις της 
κυκλοφοριακής μελέτης «Κυκλοφοριακή Μελέτη στα πλαίσια της πεζοδρόμησης της οδού 
Αρχαίου Θεάτρου στο Δήμο Αχαρνών» που εκπονήθηκε πρόσφατα (2020) από την εταιρεία 
«Γ. Νέλλας και Σια ΕΕ», για το τμήμα της κεντρικής περιοχής του Δήμου. Επιπλέον των 
ανωτέρω προτάσεων, προτείνεται από την παρούσα ομάδα μελέτης και η πρόβλεψη 
πάρκινγκ / θέσεων ποδηλάτων σε όλους του αρχαιολογικούς χώρους και  μνημεία της 
Διαδρομής. Η παρούσα ομάδα μελέτης προτείνει και την ανάθεση εκπόνησης 
κυκλοφοριακής μελέτης για το σύνολο του Δήμου Αχαρνών (και κατά συνέπεια του δικτύου 
πολιτιστικών διαδρομών) η οποία θα διερευνήσει μεταξύ άλλων τη βελτίωση των συνθηκών 
προσβασιμότητας στους αρχαιολογικούς χώρους και τους λοιπούς πόλους της Πολιτιστικής 
Διαδρομής, και τη βελτίωση της τοπικής συγκοινωνίας.   

Επίσης, από την ανωτέρω μελέτη (Νέλλα), ενσωματώνονται ως έχουν οι αρχιτεκτονικές 
προτάσεις ανάπλασης της οδού Αρχαίου Θεάτρου και της Πλατείας Καράβου, οι οποίες 
αναμένεται να αναδείξουν και να βελτιώσουν την εμπειρία της επίσκεψης της Πολιτιστικής 
Διαδρομής.  

Η παρούσα μελέτη προτείνει τέλος και πρόγραμμα παρεμβάσεων στις αρχιτεκτονικές όψεις 
κατά μήκος της διαδρομής, με πιλοτική εφαρμογή σε ένα κεντρικό τμήμα αυτής για 
παράδειγμα στην οδό Αθανασίου Χειλίου, μέσω της πεζοδρόμησης της οποίας, 
πραγματοποιείται η σύνδεση της οδού Αρχαίου Θεάτρου με το σημερινό κέντρο και την 
κεντρική πλατεία του Δήμου.  

 

Είναι προφανές ότι για την υλοποίηση των υποδομών του προγράμματος απαιτείται η 
εξασφάλιση των απαιτούμενων συνεργειών μεταξύ των Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου 
Αχαρνών και της Περιφέρειας Αττικής. Το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια θα πρέπει 
να αξιοποιήσουν, συλλέξουν και εντάξουν στο πρόγραμμα όλα τα έργα, τις δράσεις και τις 
υποδομές (αρχαιολογικές, κλασικές, ψηφιακές και υποδομές marketing) που είναι σε 
εξέλιξη.  
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Μάρκετινγκ και Ψηφιακές Υποδομές 

Η σύγχρονη και αποτελεσματική στρατηγική για την οργάνωση προβολή και προώθηση της 
Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών απαιτεί συγκεκριμένες ενέργειες προώθησης (marketing) 
και ψηφιακών εφαρμογών. 

Εκπόνηση Marketing plan της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών 
Η εκπόνηση ενός μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου marketing, αποτελεί το βασικό 
εγχείρημα για την προβολή και καθιέρωση της Πολιτιστικής Διαδρομής. Ο χρονικός ορίζοντας 
του σχεδίου προτείνεται να είναι τα τρία έτη και πρέπει να περιλαμβάνει και μέτρα άμεσης 
εφαρμογής. Απαραίτητη κρίνεται η συσχέτισή του με την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 
καθώς και με τον επικοινωνιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να 
περιλαμβάνει άμεσα υλοποιήσιμες επιλογές προτάσεις και μέτρα.  

Μέσω του σχεδιασμού και των δράσεων του Marketing Plan θα επιτευχθεί η ανάπτυξη και 
προώθηση της Διαδρομής ως αυτούσιου πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος.   

Η μελέτη σχεδίου marketing της Πολιτιστικής Διαδρομής θα διατυπώσει τη βασική 
προσέγγιση και το περίγραμμα προκειμένου, με επίκεντρο την Διαδρομή, να επιτευχθούν οι 
στρατηγικοί στόχοι της πολιτιστικής διαδρομής, οι οποίοι είναι η ανάδειξη της 
διαχρονικότητας της πόλης των Αχαρνών, η ενίσχυση του πολιτισμού και η δια-σύνδεσή του 
με βασικούς πολιτιστικούς πόλους της περιφέρειας (ΤΡΙΛΟΓΙΑ), αρχαία θέατρα Αττικής.  

To Marketing Plan περιλαμβάνει και τον απαραίτητο χρονικό προγραμματισμό υλοποίησής 
του, με την μορφή συγκεκριμένων ενεργειών ανά έτος και σε βάθος τριετίας, 
συμπεριλαμβανομένου και σχετικού αναλυτικού προϋπολογισμού.  

Προϋπόθεση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Marketing plan είναι η σύσταση και 
λειτουργία του φορέα που θα αναλάβει το έργο αυτό, του Destination Marketing and 
Management Organization (DMMO). Η σύσταση, λειτουργία και τα καθήκοντα του Φορέα 
Διαχείρισης Προορισμού παρουσιάζονται σε επόμενο κεφάλαιο του παρόντος.  

Στη διαδικασία υλοποίησης του Marketing Plan εμπλέκονται πολλοί τοπικοί παράγοντες, 
δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, και επιχειρήσεις (κυρίως τα μέλη του Συμφώνου Ποιότητας), 
επιχειρηματικές ενώσεις κλπ. Ενας εκ των βασικών ρόλων του Φορέα Διαχείρισης είναι ο 
συντονισμός, η κινητοποίηση της συμμετοχής και η στενή συνεργασία όλων αυτών των 
συντελεστών / φορέων.  

Βασικές συνιστώσες του Marketing Plan για μια Πολιτιστική Διαδρομή, σύμφωνα με το 
πρότυπο της μεθοδολογίας που εκπόνησε η εταιρεία Toposophy για το αντίστοιχο Marketing 
Plan της Πολιτιστικής και Περιβαλλοντικής Διαδρομής της Στερεάς Ελλάδας (2018) είναι: 

▪ η ανάλυση των τάσεων του εσωτερικού και εισερχόμενου τουρισμού, 

▪ η ανάλυση των τάσεων που χαρακτηρίζουν συγκεκριμένες γεω-δημογραφικές αγορές 
και διαμορφώνουν το ευρύτερο πλαίσιο εντός του οποίου λαμβάνει χώρα διεθνώς η 
ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, 
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▪ η ανάλυση των προϊόντων και εμπειριών που συνθέτουν την προσφορά και τη ζήτηση 
του πολιτιστικού τουρισμού διεθνώς, ιδιαίτερα σε σχέση με υφιστάμενες πρωτοβουλίες 
για την ανάπτυξη πολιτιστικών διαδρομών, 

▪ η επισκόπηση βέλτιστων πρακτικών από αντίστοιχα δίκτυα πολιτιστικών διαδρομών 
στην Ευρώπη και παγκοσμίως. 

Με βάση την προσέγγιση αυτή, το Marketing Plan της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών 
προτείνεται να διαρθρωθεί στις ακόλουθες ενότητες: 

 

1/ Ανάλυση τάσεων και δεδομένων της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Έμφαση θα δοθεί σε 
γεωγραφικές αγορές που αλληλεπιδρούν με το προϊόν πολιτιστικού τουρισμού και 
πεζοπορικού τουρισμού φύσης και υπαίθριων δραστηριοτήτων.  

 

2/ Ανάλυση του πολιτιστικού τουρισμού και των πολιτιστικών διαδρομών διεθνώς 
(παρουσίαση της αγοράς, τύποι επισκεπτών, βέλτιστες πρακτικές κλπ.). 

 

3/ Ανάλυση της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης στις Αχαρνές καθώς και στις 
υπερκείμενες χωρικές ενότητες Π.Ε. Ανατολικής Αττικής / Περιφέρειας Αττικής/Χώρα.  

 

4/ SCOPE Analysis ως καινοτόμο εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού (Υφιστάμενη Κατάσταση 
και Παραδοχές, Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα, Εμπόδια, Ευκαιρίες και Προοπτικές, 
Προσδοκίες και Προβλέψεις). 

 

5/ Δράσεις άξονα «Διαχείριση της Πολιτιστικής Διαδρομής και Προϊοντική Ανάπτυξη»: 

• Οργάνωση λειτουργιών marketing του DMMO. 
• Δημιουργία Παρατηρητηρίου Τουριστικών Δεδομένων (ως λειτουργία του DMMO). 
• Χαρτοφυλάκιο τουριστικών προϊόντων και πακέτων θεματικών εμπειριών. 
• Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστήματος σήμανσης της Πολιτιστικής Διαδρομής.  
• Ανάπτυξη νέων εκδηλώσεων  με θεματικές εμπειρίες για την ενίσχυση της 

πολιτιστικής προσφοράς. 
• Ανάπτυξη Κάρτας Διαδρομής  - visitor pass. 
• Ανάπτυξη και διάθεση αναμνηστικών ειδών (design) και επώνυμων προϊόντων . 

 

6/ Δράσεις άξονα «Προώθηση και Προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής»: 

• Ταυτότητα της Πολιτιστικής Διαδρομής – Brand toolkit & παραγωγή περιεχομένου.  
• Προώθηση της Πολιτιστικής Διαδρομής μέσω online καναλιών.  
• Προώθηση της Πολιτιστικής Διαδρομής μέσω travel trade. 
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Εμβληματική παράμετρος των δράσεων προβολής και προώθησης πρέπει να είναι η 
δημιουργία «ταυτότητας» (Branding) της περιοχής των Αχαρνών ως πολιτιστικού 
προορισμού υψηλών απαιτήσεων, και ως ένα μίγμα ποιοτικών, ελκυστικών και 
ανταγωνιστικών τοπόσημων προϊόντων και εμπειριών  με προστιθέμενη αξία για το 
εγχώριο (κυρίως) αλλά και το διεθνές κοινό. Κεντρικός άξονας αυτής της ταυτότητας δεν 
μπορεί παρά να είναι η μοναδική αρχαιολογική κληρονομιά όλων των περιόδων, σε 
συνδυασμό και με την τοπική παράδοση και τη νεώτερη ιστορία. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη 
βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στον σχεδιασμό του λογότυπου και το δημιουργικό της 
Πολιτιστικής Διαδρομής, καθώς και στη δημιουργία ενδεχόμενου σλόγκαν. Η παρούσα 
ομάδα μελέτης προτείνει ο λογότυπος της διαδρομής να εμπνευστεί από τον αχαρνικό 
κισσό.   

Επιπλέον, το Marketing Plan θα προσδιορίσει τις ανάγκες για τη δημιουργία τηλεοπτικών 
σποτ, την παραγωγή έντυπων φυλλαδίων, την καταχώριση διαφημίσεων σε ΜΜΜ, και 
κυρίως τη διαδικτυακή παρουσία και προβολή, και θα προτείνει το ενδεδειγμένο μίγμα των 
μέτρων marketing. 

 

Περίγραμμα Ενδεικτικών Δράσεων του Marketing Plan 

Με βάση την ανωτέρω μεθοδολογία, βασική παράμετρος του Marketing Plan είναι η 
δημιουργία του προγράμματος δράσεων στους άξονες «Διαχείριση της Πολιτιστικής 
Διαδρομής και Προϊόντική Ανάπτυξη» και «Προώθηση και Προβολή της Πολιτιστικής 
Διαδρομής». 

Η παρούσα μελέτη έχει ήδη εντοπίσει μια σειρά ενεργειών και δράσεων οι οποίες 
προτείνεται να αποτελέσουν μέρος του προγράμματος δράσεων του προς εκπόνηση 
Marketing Plan της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών. Οι προτεινόμενες δράσεις 
παρατίθενται παρακάτω και εν συνεχεία αναλύονται κάθε μια χωριστά.  

• η διοργάνωση ενός συνεδρίου/ημερίδας ως εναρκτήρια εκδήλωση υλοποίησης της 
Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών (Launch Event),  

• ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση συστήματος σήμανσης , 
• η δημιουργία ειδικής (εκπτωτικής) κάρτας της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών η 

οποία θα χρησιμοποιεί το branding ( λογότυπο, ονομασία) της διαδρομής, 
• η δημιουργία επίσημης ιστοσελίδας της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών καθώς 

και ψηφιακών εφαρμογών & μέσων πληροφόρησης, στα μνημεία και σε 
επιλεγμένα σημεία της διαδρομής, 

• η υλοποίηση δράσεων προβολής. Προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών 
σε μέσα μεταφοράς (λεωφορεία, προαστιακό τρένο …) και λοιπά συγκοινωνιακά 
μέσα/κόμβους (Αττική Οδός, Εθνική Οδός, αεροδρόμιο..), 

• η προβολή και προώθηση του πεζοπορικού και ποδηλατικού (βουνού) τουρισμού 
/ trekking και των υπαίθριων δραστηριοτήτων.  
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Διοργάνωση Συνεδρίου – Launch Event της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών  

Ως πρώτο βήμα στην προώθηση της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών προτείνεται η 
διοργάνωση ενός συνεδρίου/ημερίδας. Το συνέδριο θα εστιάσει στην υλοποίηση ενός 
ολοκληρωμένου σχεδίου πολιτιστικού τουρισμού/προορισμού. Η παρουσίαση των 
σχεδιαζόμενων ενεργειών της Πολιτιστικής Διαδρομής θα αποτελέσει ένα πεδίο ανταλλαγής 
εμπειριών και απόψεων γύρω από αυτό το θέμα. Το συνέδριο προτείνεται να οργανωθεί σε 
θεματικές ενότητες με βάση τον σχεδιασμό και τις ανάγκες της Πολιτιστικής Διαδρομής 
Αχαρνών. Οι θεματολογίες μπορεί να αφορούν την ανάπτυξη των πολιτιστικών υποδομών, 
την συντήρηση λειτουργία και αναβάθμιση των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και 
μουσείων, την οργάνωση και υλοποίηση τοπικών στρατηγικών με επίκεντρο τον πολιτισμό. 
Σε κάθε θεματική ενότητα θα προβλέπεται ανταλλαγή απόψεων των επιστημόνων και 
επιχειρηματιών με συναδέλφους τους από όλη την Ελλάδα οι οποίοι θα παρουσιάσουν 
σχετικά παραδείγματα καλής εφαρμογής (good practices). Πετυχημένα παραδείγματα από 
άλλες περιοχές μπορούν να συμβάλλουν ιδιαίτερα και στη δημιουργία υποδομών του 
συστήματος σήμανσης και πληροφόρησης αλλά και την οργάνωση και λειτουργία του 
DMMO. 

 

Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστήματος σήμανσης  

Η εγκατάσταση ενός αισθητικά ελκυστικού και τεχνικά άρτιου συστήματος σήμανσης και 
πληροφόρησης της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών κρίνεται απολύτως απαραίτητη 
ενέργεια για την καθιέρωση και την επιτυχία της Διαδρομής. Προτείνεται η τοποθέτηση 
πληροφοριακών – ενημερωτικών πινακίδων της Διαδρομής σε κεντρικά σημεία του Δήμου, 
σε εξόδους συγκοινωνιακών κόμβων και εγκαταστάσεων και φυσικά  πλησίον των εισόδων 
των πόλων και τοπόσημων της Διαδρομής. Απαραίτητη κρίνεται η εκπόνηση Μελέτης 
Σχεδιασμού και Σήμανσης της Διαδρομής. Μεταξύ άλλων η ανωτέρω μελέτη θα υποδείξει 
τους τύπους των πληροφοριακών πινακίδων, τις τεχνικές προδιαγραφές (μακέτα, 
διαστάσεις, υλικά, γλώσσες), την εικαστική χρήση της ταυτότητας, αλλά και τις χρηστικές 
πληροφορίες οι οποίες θα απεικονίζονται ανάλογα με το σημείο, και οι οποίες θα πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις πληροφορίες που θα διοχετεύονται 
από άλλα μέσα (ιστοσελίδα της διαδρομής, έντυπο πληροφοριακό υλικό, ψηφιακές 
εφαρμογές στα μνημεία).  

 

Ειδική (εκπτωτική) Κάρτα Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών 

Πρόκειται για μια πρακτική που εφαρμόζεται σε πολλούς προορισμούς σε όλο τον κόσμο και 
παρέχει διευκολύνσεις στους επισκέπτες. Η ενιαία κάρτα τουριστικών υπηρεσιών 
περιλαμβάνει συνήθως την ελεύθερη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την είσοδο σε 
μουσεία και άλλα αξιοθέατα καθώς και εκπτώσεις σε καταστήματα και χώρους εστίασης. Η 
έκδοση μιας αντίστοιχης κάρτας – visitor pass - για την Πολιτιστική Διαδρομή Αχαρνών, θα 
μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση των λεωφορείων (ΟΑΣΑ) και τρένων (μετρό, προαστιακό 
…) , την είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία (ιδιωτικά και μη), το 
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τελεφερίκ για την Πάρνηθα, καθώς και προσφορές των συμβεβλημένων ιδιωτικών 
επιχειρήσεων (ενοικίασης ποδηλάτων, εστίασης, κλπ). Προτείνεται η ειδική εκπτωτική κάρτα 
να χρησιμοποιεί τη δημιουργική ταυτότητα/ branding (λογότυπο, ονομασία) της διαδρομής.  

 

Δημιουργία επίσημης ιστοσελίδας της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών καθώς και 
ψηφιακών εφαρμογών & μέσων πληροφόρησης, στα μνημεία και σε επιλεγμένα σημεία 
της Διαδρομής 

Οι δράσεις για εδραίωση της διαδικτυακής παρουσίας της διαδρομής κρίνονται ως υψηλής 
προστιθέμενης αξίας προκειμένου για την ολοκληρωμένη προβολή και εδραίωση της 
ταυτότητας του πολιτιστικού προϊόντος/εμπειρίας «Πολιτιστική Διαδρομή Αχαρνών». 
Προτείνεται η ανάπτυξη εξειδικευμένης ιστοσελίδας (website) ως κεντρικής πλατφόρμας 
προβολής της Διαδρομής, καθώς και επιμέρους διαδικτυακών εργαλείων σύμφωνα με τις 
τρέχουσες τάσεις σε διεθνές επίπεδο.  

Η ιστοσελίδα της Διαδρομής μπορεί επιπλέον να λειτουργήσει ως πηγή πληροφόρησης για 
το σύνολο των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δρώμενων της περιοχής, και προτείνεται 
επίσης να αποτελέσει μέσο προβολής ειδικευμένων και ποιοτικών υπηρεσιών σε όλους τους 
τομείς του πολιτισμού.   

Εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η αξιοποίηση των σύγχρονων εφαρμογών (apps) για 
smartphone & tablets, οι οποίες απευθύνονται πλέον σε ένα ευρύ κοινό, για την παροχή 
ενημέρωσης για τους κόμβους και τοπόσημα της διαδρομής αλλά και καθοδήγησης σχετικά 
με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα καλλιτεχνικά (και αθλητικά λαϊκής και μαζικής 
συμμετοχής) δρώμενα κλπ. που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή.  

Το προς εκπόνηση Marketing Plan της Διαδρομής πρόκειται να περιγράψει λεπτομερώς όλες 
τις επιμέρους δράσεις για την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της 
ιστοσελίδας, τη δημιουργία και διαχείριση των ψηφιακών εφαρμογών και γενικώς την 
προώθηση μέσω online καναλιών.  

Την ανάπτυξη, λειτουργία, τεχνική υποστήριξη και εξέλιξη μιας σύνθετης ιστοσελίδας αυτής 
της μορφής και των λοιπών ψηφιακών εφαρμογών προτείνεται να αναλάβει ο προτεινόμενος 
φορέας διαχείρισης του τουριστικού προορισμού της Διαδρομής (Destination Management 
and Marketing Organization). 

 

Προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών σε συγκοινωνιακά μέσα  

Προτείνεται να αξιοποιηθεί η προβολή της Διαδρομής σε μέσα μεταφοράς και λοιπά 
συγκοινωνιακά μέσα ως εξής: 

− Εταιρικά έντυπα εταιρειών συγκοινωνιακών αξόνων: οδικών (Νέα Όδός , Αττική 
Οδός ), ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Αττικό Μετρό, ΟΑΣΑ.  

− Οθόνες και αφίσες στις αποβάθρες και τους χώρους αναμονής του προαστιακού / 
μετρό. 

− Οθόνες και αφίσες στις στάσεις των λεωφορείων του ΟΑΣΑ.  
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Την ανάπτυξη της στρατηγικής και του περιεχομένου της προβολής, την παραγωγή του 
υλικού καθώς και την διάθεση του προσωπικού για την αξιοποίηση των αναφερόμενων 
δυνατοτήτων κοινής προβολής θα αναλάβει ο προτεινόμενος φορέας διαχείρισης του 
τουριστικού προορισμού της Σαντορίνης (Destination Management and Marketing 
Organization), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και υποδείξεις του Marketing Plan της 
Διαδρομής.  

Προβολή και Προώθηση του Πεζοπορικού και ποδηλατικού (βουνού) τουρισμού / trekking 
και υπαίθριων δραστηριοτήτων 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης της Πολιτιστικής Διαδρομής και κυρίως στην περιοχή που 
καλύπτει το όρος Πάρνηθα, υπάρχει ένα γνωστό και καταγεγραμμένο δίκτυο πεζοπορικών 
και ορειβατικών μονοπατιών. Επίσης στις περιοχές της Πάρνηθας διοργανώνονται ήδη 
σήμερα πλήθος λαϊκών και αθλητικών αγώνων ορεινής ποδηλασίας, ορεινού τρεξίματος 
πεζοπορίας.  Προτείνεται η εκπόνηση ενός προγράμματος ενεργειών προκειμένου για την 
αξιοποίηση την προβολή και προώθηση του δικτύου των μονοπατιών και των διαδρομών. 
Ενδεικτικές ενέργειες του προγράμματος είναι οι εξής: 

• σχεδιασμός λογότυπου, εταιρικής ταυτότητας και διαφημιστικού υλικού, 
• σχεδιασμός και παραγωγή περιεχομένου για χρήση σε ψηφιακά - διαδικτυακά μέσα 

προβολής,  
• συστηματική προώθηση στο ενδιαφερόμενο κοινό, (ορειβάτες, ποδηλάτες, δρομείς, 

φυσιολάτρες …) μέσω ίντερνετ,  ή με τη μορφή ειδικών αφιερωμάτων σε σχετικές 
ιστοσελίδες ή blogs που λειτουργούν διάφορες ομάδες/οργανώσεις με κοινό 
ενδιαφέρον την πεζοπορία, τρέξιμο και ποδηλασία βουνού.  

• προώθηση συνεργασιών με εταιρίες δημιουργίας και διάθεσης προϊόντων και 
υπηρεσιών ψηφιακής πεζοπορικής ξενάγησης με προοπτική δημιουργίας μίας 
ηλεκτρονικής εφαρμογής για υπολογιστές, κινητά και συσκευές GPS που θα διαθέτει 
συγκεντρωμένα για την ευρύτερη περιοχή το σύνολο των χαρτών και πληροφοριών 
πεζοπορικών διαδρομών, μονοπατιών… ώστε να αποτελέσει προωθητικό εργαλείο 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

Απαραίτητη κρίνεται η ανάληψη πρωτοβουλίας για ανάπτυξη συνεργασιών με ορειβατικούς 
και πεζοπορικούς συλλόγους (ΕΟΣ Αχαρνών…), αθλητικούς ομίλους & σωματεία, τους 
ιππικούς ομίλους στην περιοχή της Βαρυμπόμπης, εξειδικευμένα τουριστικά γραφεία που 
οργανώνουν εκδρομές στη φύση και συναφείς δραστηριότητες. 
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Επιχειρηματικότητα - Σύμφωνο Ποιότητας 

Η συμμετοχή της επιχειρηματικότητας είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της ανάπτυξης 
και λειτουργίας της πολιτιστικής διαδρομής ως θεματικού τουριστικού προϊόντος, και 
εξασφαλίζεται μέσα από τη δημιουργία μιας συστάδας επιχειρήσεων (cluster). Η 
επιχειρηματικότητα αναμένεται να ενισχυθεί μέσω της αύξησης της ζήτησης τοπικών 
προϊόντων και υπηρεσιών.  

Προκειμένου για τη δικτύωση της επιχειρηματικότητας (επαγγελματιών, επιχειρηματιών, 
φορέων, ενώσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) της περιοχής των 
Αχαρνών, προτείνεται η σύσταση ενός Συμφώνου Ποιότητας. Το Σύμφωνο Ποιότητας είναι 
ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο μέσω της συνεργασίας και της αμοιβαίας δέσμευσης των 
μελών του θα συμβάλλει στη διαμόρφωση μια ταυτότητας «ποιότητας» για το τουριστικό 
προϊόν.  

Η ομάδα μελέτης αξιοποιώντας την υπάρχουσα εμπειρία από αντίστοιχες Πολιτιστικές 
Διαδρομές στην Ελλάδα, προτείνει τη δημιουργία ενός Τοπικού Συμφώνου Υποστήριξης & 
Ανάπτυξης της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών («Σύμφωνο»), με βάση το πρότυπο που έχει 
αναπτυχθεί από την εταιρία ΤΟΠΟΣ Συμβουλευτική για την Πολιτιστική Διαδρομή των 
Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου και έχει υιοθετηθεί από το «Διάζωμα». Το Σύμφωνο θα 
στηρίζεται στη σύναψη από τους συμμετέχοντες ενός «Μνημονίου Συνεργασίας». Σχέδιο του 
«Μνημονίου Συνεργασίας» επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου.  

Την πρωτοβουλία για την υλοποίηση της σύστασης του Συμφώνου καλείται να αναλάβει ο 
Δήμος Αχαρνών, ο οποίος θα συμβάλει μέσω της κινητοποίησης ενός αρχικού πυρήνα 
συντελεστών (επιχειρηματιών, εκπροσώπων συλλογικών, πολιτιστικών και λοιπών φορέων 
κλπ.) και ευρύτερων συνεργασιών με στρατηγικούς εταίρους στην ενεργοποίηση της 
δικτύωσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια, ο Δήμος θα προωθεί και θα υποστηρίζει εμπράκτως τη 
σύνδεση του Συμφώνου με την τοπική οικονομία, αλλά και θα προσδιορίζει / διασφαλίζει 
τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα αναγκαία βήματα που θα διαμορφώσουν το κλίμα 
εμπιστοσύνης μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα προκειμένου για τη 
βιωσιμότητα του εγχειρήματος. 

Η λειτουργία του Συμφώνου θα υποστηριχθεί στη συνέχεια μέσω του Φορέα Διαχείρισης & 
Μάρκετινγκ Προορισμού (DMMO) ως επιχειρησιακού παράγοντα της προώθησης της 
Διαδρομής, ο οποίος θα κληθεί να αναλάβει την ευθύνη υλοποίησης του Συμφώνου, θα 
συμμετάσχει στη διοίκησή του, και θα συμβάλλει στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη του 
εγχειρήματος.  

Σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας 
Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά με τη μορφή σχεδίου Μνημονίου 
Συνεργασίας: οι σκοποί σύστασης και οι βασικές αρχές λειτουργίας του Συμφώνου, τα μέσα 
για την επίτευξη των σκοπών, τα μέλη που αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής, η διάρκεια 
λειτουργίας του Συμφώνου, το σύστημα διοίκησης και εκπροσώπησής του, οι 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 

23 
 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 
 

χρηματοδοτικοί πόροι καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης για την παροχή του Σήματος (1+1 
βαθμίδες). 

 

Τοπικό Σύμφωνο Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Πολιτιστικής Διαδρομής του Δήμου 
Αχαρνών 

για την προώθηση και αξιοποίηση της «Πολιτιστικής Διαδρομής του Δήμου Αχαρνών» 
(«Διαδρομή») και τη σύνδεσή της με την τοπική οικονομία της περιοχής. 

Στις Αχαρνές, 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 του Δήμου Αχαρνών, 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, μεταξύ όσων συμμετέχουν σήμερα ή/και θα προσέλθουν στο 
μέλλον στο Τοπικό Σύμφωνο Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Πολιτιστικής Διαδρομής του 
Δήμου Αχαρνών («Σύμφωνο»). 

 

Μνημόνιο Συνεργασίας 

Εισαγωγή 

Το Τοπικό Σύμφωνο Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Πολιτιστικής Διαδρομής του Δήμου 
Αχαρνών 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 του Δήμου Αχαρνών, για την υποστήριξη και ανάπτυξη της Διαδρομής, 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 του Δήμου Αχαρνών και ως όχημα ανάπτυξης του 
πολιτιστικού και ευρύτερου τουρισμού στην περιοχή. 

Όλοι οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται το πνεύμα και τους όρους του παρόντος Μνημονίου 
Συνεργασίας, συνομολογούν ότι θα εργαστούν και συνεργαστούν, αυτοδεσμευόμενοι, για 
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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» του τουριστικού προορισμού. 

Έχοντας την πολιτική υποστήριξη του Δήμου Αχαρνών, καθώς και την τεχνική συνδρομή του 
Φορέα Διαχείρισης & Μάρκετινγκ Προορισμού (DMMO) ο οποίος προτείνεται ως ο 
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 σημείου αναφοράς 
για τους επισκέπτες και οδηγού για τους φορείς, τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς 
της ευρύτερης περιοχής, η επιτυχία της οποίας μπορεί να συμβάλει στην ενσωμάτωση 
του προτύπου στο σύνολο του προορισμού. 

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. 
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▪ 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 και να μετέχουν 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 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’ αυτά, 
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» («wordofmouth») 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 
των Αχαρνών, ως νέου τουριστικού προϊόντος και προορισμού αντιστοίχως, και 
συγχρόνως, μέσου ενδυνάμωσης της τοπικής οικονομίας. 
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▪ 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 ενίσχυσης των κοινών δράσεων, στις οποίες συμμετέχουν 
ως μέλη του δικτύου και στις οποίες περιλαμβάνονται και ειδικά προγράμματα 
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. 

Τα Μέσα 

Για την επίτευξη των σκοπών του, το 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 2 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 εμφανές σημείο 
της έδρας και στην ιστοσελίδα του Συμφώνου και κάθε μέλους του χωριστά, 
προσδίδοντας αναγνωρισιμότητα και κύρος. 

Μέλη 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Τοπικό 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 του Δήμου Αχαρνών.  

Ενδεικτικά, μέλη του Τοπικού Συμφώνου μπορεί να είναι:  

▪ τα πάσης φύσεως καταλύματα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα…), 

▪ επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ…), 

▪ επιχειρήσεις παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας τοπικών προϊόντων του 
πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, 
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▪ τουριστικά γραφεία εσωτερικού και εξωτερικού, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
εναλλακτικού τουρισμού, 

▪ φυτώρια, αγροτικοί / ανθοκομικοί συνεταιρισμοί, μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί, 

▪ διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες και εμπορικές επιχειρήσεις που σχετίζονται 
με τον τουρισμό: ξεναγοί, εταιρείες ψηφιακών εφαρμογών, ενώσεις ταξί, τοπικά ΚΤΕΛ, 
εταιρείες ενοικίασης ΙΧ και ποδηλάτων, εταιρείες/ομάδες διοργάνωσης πεζοπορικών και 
περιηγητικών εκδρομών, αθλητικοί σύλλογοι & σωματεία, ιππικοί όμιλοι που 
δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή (Βαρυμπόμπη..) κ.ά. 

▪ δημιουργοί και κατασκευαστές ειδών λαϊκής τέχνης, προϊόντων τοπικού πολιτισμού 
(χειροτεχνήματα, κοσμήματα, υφαντά, παραδοσιακές φορεσιές  κ.λπ.), ζωγράφοι…, 

▪ τοπικοί φορείς πολιτισμού και παράδοσης  δηλαδή μουσεία, πινακοθήκες, φορείς 
πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως π.χ. Καλλιτεχνείο Αχαρνών, Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών, 
Ομιλος Φίλων Δημοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών Χρήστος Τσεβάς, Λύκειο Ελληνίδων – 
Παράρτημα Αχαρνών, Μουσείο χλωρίδας και πανίδας Πάρνηθας στο Τελεφερίκ, 
Μουσείο ορυκτών και Πετρωμάτων του ΕΑΓΜΕ (πρώην ΙΓΜΕ) στο Ολυμπιακό Χωριό, 
Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας στη Δεκέλεια, 

▪ εταιρείες διαχείρισης οδικών αξόνων (ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΣ, ΝΕΑ ΟΔΟΣ,..). 

 

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. 

Διοίκηση & Εκπροσώπηση 

Τα όργανα του Συμφώνου είναι τρία: 

▪ Επιτροπή Παρακολούθησης: Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από 9 μέλη, 3 εκ 
των οποίων ορίζονται από τον Φορέα Διαχείρισης & Μάρκετινγκ Προορισμού (DMMO), 
4 εκπροσώπους συλλογικών φορέων των Αχαρνών  και 2 επιχειρήσεις -εκπροσώπους των 
δύο βαθμίδων του Σήματος (ένας ανά κάθε βαθμίδα). Πρόεδρος της Επιτροπής 
Παρακολούθησης επιλέγεται ένα από τα μέλη που ορίζονται από τον Φορέα Διαχείρισης 
& Μάρκετινγκ Προορισμού (DMMO). Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει 
τουλάχιστον 3 φορές τον χρόνο και έχει την ευθύνη λήψης όλων των αποφάσεων που 
αφορούν στην εφαρμογή του παρόντος Συμφώνου, η υλοποίησή των οποίων ανατίθεται 
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στην Εκτελεστική Επιτροπή. Για να προβεί στη λήψη αποφάσεων χρειάζεται η ύπαρξη 
απαρτίας. Απαρτία σχηματίζεται όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το 50% συν ένα των 
μελών. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει την ευθύνη σύνταξης των Εκθέσεων Αξιολόγησης. 

▪ Γενική Συνέλευση: 

Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία των παρόντων. Προβλέπεται 
συμμετοχή και με ηλεκτρονικά μέσα. Συμμετέχουν σε αυτή όλα τα μέλη του Συμφώνου 
που είναι ταμειακά ενήμερα. Η Γενική 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 
Φορέα Διαχείρισης & Μάρκετινγκ Προορισμού (DMMO), και αποφασίζει για την 
τροποποίηση των όρων του παρόντος Συμφώνου, με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα 
Διαχείρισης & Μάρκετινγκ Προορισμού (DMMO). Είναι αρμόδια για την έγκριση των 
σχετικών Εκθέσεων Αξιολόγησης που συντάσσονται με ευθύνη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης.  

▪ Επιτροπή Δεοντολογίας: Η Επιτροπή Δεοντολογίας μεριμνά για τη σωστή εφαρμογή των 
όρων του Συμφώνου.  Αποτελείται από 5 μέλη και συγκροτείται από προσωπικότητες 
εγνωσμένου κύρους, οι οποίες υποδεικνύονται από τον Φορέα Διαχείρισης & 
Μάρκετινγκ Προορισμού (DMMO) και από τα μη οριζόμενα από εκείνον μέλη, 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, 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 6 εκ των 9 μελών, σε μυστική ψηφοφορία. 

Η θητεία των μελών των σχετικών οργάνων ορίζεται στα τρία (3) έτη, με δυνατότητα 
ανανέωσης. Τα μέλη των οργάνων που θα υπηρετήσουν στη διάρκεια της πρώτης τριετίας 
έχουν επιλεγεί κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ των ιδρυτικών μελών του Συμφώνου, με 
συναινετική διαδικασία (byconsensus) και ορίζονται ονομαστικά στο παρόν κείμενο.  
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Πόροι 

Η εγγραφή των μελών στο Σύμφωνο γίνεται δωρεάν. Για την πρώτη διετία από την υπογραφή 
του παρόντος δεν υπάρχει συνδρομή. Στη συνέχεια, ορίζεται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης ετήσια συνδρομή των επιχειρήσεων, βάσει του μεγέθους της κάθε 
επιχείρησης. Η συνδρομή για τις μικρές επιχειρήσεις (με κύκλο εργασιών έως 100 χιλ. ευρώ) 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 ευρώ το χρόνο. Ο πόρος αυτός, ο οποίος θα λειτουργήσει 
συμπληρωματικά με άλλες πηγές χρηματοδότησης (χορηγίες), κατατίθεται σε κοινό 
τραπεζικό λογαριασμό που δημιουργείται για το σκοπό αυτό από τον Φορέα Διαχείρισης & 
Μάρκετινγκ Προορισμού (DMMO), ο οποίος και θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 
προς κάθε επιχείρηση που πληρώνει συνδρομή. Οι πόροι αυτοί του Συμφώνου διατίθενται 
για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών του με τη σύμφωνη γνώμη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής και με βάση τις οδηγίες της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Έδρα 

Ως έδρα του Συμφώνου ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών. 

Δυνατότητα τροποποίησης 

Οι κανόνες του Συμφώνου τροποποιούνται, επεκτείνονται και εμπλουτίζονται μετά από 
εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που 
λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνόλου των ταμειακά μελών και με τη σύμφωνη γνώμη του 
Φορέα Διαχείρισης & Μάρκετινγκ Προορισμού (DMMO).  

Στο τέλος της πρώτης τριετίας, με βάση και τις σχετικές ενδιάμεσες Εκθέσεις Αξιολόγησης, 
προβλέπεται ούτως ή άλλως μια διαδικασία αναθεώρησης των όρων του 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 δύο βαθμίδες, αναλόγως των κριτηρίων που πληρούν, και παίρνουν το αντίστοιχο Σήμα 
της Διαδρομής. 

Α΄ Βαθμίδα 

Τα κριτήρια επιλογής για την ένταξη στην πρώτη βαθμίδα είναι τα ακόλουθα: 

▪ Προφίλ & ενεργή παρουσία στην ιστοσελίδα 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 
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του προφίλ πρέπει να ανανεώνονται από τον ίδιο κάθε φορά που προκύπτουν αλλαγές, 
ώστε να είναι ακριβείς και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά 
χώρους εστίασης (είτε 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 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 στην ιστοσελίδα 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 sms από το κινητό κάθε επισκέπτη / χρήστη σε 
αριθμό που έχει καθοριστεί επί τούτου από τον Φορέα Διαχείρισης & Μάρκετινγκ 
Προορισμού (DMMO). Το sms κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο μέλος. Το τελευταίο 
είναι υποχρεωμένο να απαντήσει άμεσα στον ενδιαφερόμενο εντός 10 ημερών από την 
κοινοποίηση του παραπόνου ή του επικριτικού σχολίου. Όταν η απάντηση γίνεται 
απευθείας στον ενδιαφερόμενο κοινοποιείται και στον Φορέα Διαχείρισης & Μάρκετινγκ 
Προορισμού (DMMO). Ο αριθμός αποστολής μηνύματος sms, η διεύθυνση της 
ιστοσελίδας 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 3 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 3 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. 
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▪ Εγκατάσταση & λειτουργία συσκευής «pointofsale» («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. 

▪ 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 επιμόρφωσης: Τα σχετικά 
προγράμματα αποσκοπούν στην ειδική εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων, φορέων 
και οργανισμών-μελών του 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 τοπικών προϊόντων (αγροκτήματα – φυτώρια οινοποιεία, τυροκομεία, 
χειροτέχνες). 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 Συμφώνου θα πρέπει να συμμετέχουν με 
εξουσιοδοτημένα στελέχη τους στην «Ημέρα Συνεργειών» που θα διοργανώνεται μια 
φορά το χρόνο από τον Φορέα Διαχείρισης & Μάρκετινγκ Προορισμού (DMMO). Στη 
διάρκεια της ημέρας αυτής θα ανακοινώνονται οι προτάσεις του Φορέα 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 Φορέαworkshop και 
επιχειρηματικές συναντήσεις B2B («business-to-business») για την αναζήτηση επιπλέον 
συνεργειών μεταξύ των μελών του δικτύου. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες 
πιθανές δράσεις συνεργειών:  

 Αμοιβαίες εκπτώσεις για υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρουν τα μέλη 
(π.χ. εκπτωτική κάρτα). Η χρήση της κάρτας εκτός από την παροχή 
εκπτώσεων στα συμβεβλημένα εμπορικά καταστήματα, χώρους εστίασης 
κλπ, θα προσφέρει χαμηλότερες χρεώσεις για τη χρήση μέσων μαζικής 
μεταφοράς, την είσοδο σε μουσεία, αξιοθέατα κλπ.  

 Επισκέψεις/γευσιγνωσία σε χώρους παραγωγής τοπικών προϊόντων και 
(αγροκτήματα – φυτώρια, μελισσοκομικό εργαστήριο κ.λπ.).  
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 Εκθετήρια ή/και πωλητήρια προϊόντων (χειροτεχνήματα, υφαντά, σουβενίρ 
κ.λπ.) σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που παραχωρούν τα αεροδρόμια, 
και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Απλές προθήκες σε μικρότερες μονάδες 
ή χώρους εστίασης. 

 Ημέρες γαστρονομίας και Οργάνωση φεστιβάλ τοπικών προϊόντων και 
επιδείξεις μαγειρικής με συμμετοχή της τοπικής εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. 
«streetfoodfestival»). 

 Πρόγραμμα προβολής της Διαδρομής και του Συμφώνου. Διανομή έντυπου 
υλικού σε λεωφορεία, Σιδηρόδρομο (ΣΚΑ), και στους σταθμούς εισόδου στην 
Εθνική Οδό και στην Αττική Οδό. 

 Εξειδικευμένες συνέργειες προβολής της ιστορίας των σημείων της 
πολιτιστικής διαδρομής, σε συνεργασία με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων (π.χ. 
εφαρμογές multimedia, ψηφιακά παιχνίδια ή κουίζ). 

 Διοργάνωση εκδηλώσεων παραδοσιακής μαγειρικής (ζυμαρικά, αρτοποιία 
κ.λπ.). 

 Οργάνωση συμμετοχής επισκεπτών σε παραγωγικές διαδικασίες του 
αγροτικού τομέα. 

 Διαγωνισμός μέσω καμπάνιας Instagram με φωτογραφίες στιγμιότυπων/ 
εμπειριών από τη Διαδρομή και αντίστοιχες προσφορές από τα μέλη του 
Τοπικού Συμφώνου για όσους διακριθούν. 

 Οργάνωση ειδικών πακέτων για την απασχόληση των επισκεπτών 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 (Πάρνηθα), αθλητικές 
δραστηριότητες, ποδηλασία, ιππασία, 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 μέλος: 

▪ ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.  

▪ ISO 22000 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών. 

▪ Βεβαίωση HACCP σύμφωνα με τις αρχές του Codex Alimentarius και τον Κανονισμό (ΕΚ) 
852/2004. 
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▪ GLOBALGAP για τη διεθνή πιστοποίηση φρέσκων προϊόντων. 

▪ AGRO 2.1 και 2.2 συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή. 

▪ Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων στη φυτική παραγωγή, στη ζωική παραγωγή και στη 
μεταποίηση από αναγνωρισμένους από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης φορείς 
πιστοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι: ACert-Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Πιστοποίησης, IRISbio, ΔΗΩ, ΒΙΟ Ηellas, TUVHellas, Φυσιολογική, Qways, Πράσινος 
Έλεγχος, Γεωτεχνικό Εργαστήριο, BioEuroCert. 

▪ Σήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και αειφορίας (ecolabels) όπως το GreenKey, 
Ecolabel, Travelife, GreenGlobe, GreenChoice.  

▪ Πιστοποίηση τοπικής κουζίνας, όπως πχ «Ελληνικό Πρωινό» του Ξενοδοχειακού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΞΕΕ), το Καλάθι Πρωινού της Συνομοσπονδίας 
Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας (ΣΕΤΚΕ). 

▪ Σήματα ποιότητας όπως το QLabel και το «WeDoLocal». 

▪ Ειδικά για τα καταλύματα, στη Β΄ Βαθμίδα εντάσσονται τα ξενοδοχεία 3, 4 και 5 αστέρων 
και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια 3 και 4 κλειδιών. 

 

Όλοι οι παραπάνω όροι γίνονται αποδεκτοί από τα μέλη του Συμφώνου και τον Φορέα 
Διαχείρισης & Μάρκετινγκ Προορισμού (DMMO) ανεπιφύλακτα και υπογράφεται το παρόν. 

…………………… 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.irisbio.gr/
http://www.bio-hellas.gr/en/Home/tabid/36/Default.aspx
https://www.tuv-nord.com/gr/el/home/
http://www.productsgreek.com/el/xrisimes-plirofories/pistopoiisi/item/1713-qways
http://www.eurocert.gr/
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Σύστημα Διακυβέρνησης –DMMO 

Σκοπιμότητα Δημιουργίας Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης Αχαρνών  
 

Οργανικό κομμάτι της στρατηγικής για την υλοποίηση και λειτουργία της Πολιτιστικής 
Διαδρομής Αχαρνών αποτελεί η δημιουργία ενός αυτοτελούς θεματικού τουριστικού 
προϊόντος σε διασύνδεση τόσο με τις τοπικές επιχειρήσεις (παροχής υπηρεσιών, 
αγροδιατροφικές, τουριστικές, μεταποιητικές) όσο και με το συνολικό πολιτιστικό και 
τουριστικό προϊόν της περιοχής (υποδομές, πόροι). 

Ο επιτυχής σχεδιασμός και εν συνεχεία η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης δράσεων 
για την καθιέρωση της Πολιτιστικής Διαδρομής προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή πολλών 
συντελεστών, προερχόμενων τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, που θα 
κληθούν να συνεργαστούν, να συνδιαμορφώσουν και να υιοθετήσουν το όλο εγχείρημα. 
Αυτή ακριβώς η συνεργασία των συντελεστών/φορέων αποτελεί και τον πυρήνα της 
καινοτομικής προσέγγισης που χαρακτηρίζει τη δημιουργία και τη λειτουργία της 
Πολιτιστικής Διαδρομής.  

Βάσει των ανωτέρω, ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής φορείς:  
- ο Δήμος Αχαρνών, ο οποίος αναλαμβάνει θεμελιώδη στρατηγικό και συντονιστικό 

ρόλο στο εγχείρημα,  
- τα αρμόδια τομεακά Υπουργεία, δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
- η Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ 

Αττικής, η οποία έχει την ευθύνη της διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων (πρόκειται 
για το επόμενο στάδιο του προγράμματος της πολιτιστικής διαδρομής Αχαρνών). 

- το τοπικό επιχειρηματικό δυναμικό και οι συλλογικοί φορείς εκπροσώπησής τους  
- η τοπική κοινωνία (συλλογικότητες, σωματεία, πρωτοβουλίες κατοίκων). 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις αυτές και προκειμένου για την αποτελεσματική 
λειτουργία και συνεχή και συστηματική συντήρηση της Πολιτιστικής Διαδρομής, ως 
αυτοτελούς τουριστικού προϊόντος, απαιτείται η θεσμοθέτηση και ενεργοποίηση ενός 
κατάλληλου μηχανισμού οργάνωσης διοίκησης και εποπτείας με τη μορφή ενός Φορέα 
Λειτουργίας και Διαχείρισης / Destination Management and Marketing Organization – 
DMMO, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία και πρακτική.  

Το πεδίο δράσης του Φορέα Λειτουργίας καλύπτει τρεις ενότητες: 

- Μέριμνα, ως “επισπεύδων”, για την συντήρηση & εύρυθμη λειτουργία των κάθε είδους 
υποδομών προς την κάθε υπηρεσία/φορέα που έχει την ευθύνη της υποδομής. Συντονίζει  
τις αρμόδιες υπηρεσίες /φορείς που έχουν την ευθύνη συντήρησης των υποδομών και 
μνημείων. 
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- Διατήρηση και επέκταση της συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα της και με την 
τοπική κοινωνία. Περιλαμβάνονται και υποστηρικτικές διαδικασίες στη σύσταση και 
λειτουργία του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας, την εκπαίδευση και κατάρτιση 
επιχειρηματιών και την έρευνα. 

- Διαρκής και ενεργός προβολή και προώθηση (μάρκετινγκ) της Διαδρομής και κάθε είδους 
επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε αυτήν μέσω του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας, στην 
τοπική αλλά κυρίως στην υπερτοπική αγορά. 

Καταλληλότερος Φορέας Λειτουργίας και Διαχείρισης του προγράμματος της πολιτιστικής 
διαδρομής Αχαρνών είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου Αχαρνών. Όπως για παράδειγμα 
στην Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου ο DMMO είναι η 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε., και στη Διαδρομή των μνημείων φύσης και πολιτισμού της 
Στερεάς Ελλάδας - «ΟΙΔΙΠΟΥΣ» η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. οι παραπάνω περιπτώσεις 
αναφέρονται εδώ ως εφαρμοσμένα επιτυχημένα παραδείγματα.  

Κατά τα ανωτέρω, προτείνεται τον ρόλο αυτό να αναλάβει η υπό σύσταση Αναπτυξιακή 
Εταιρεία Αχαρνών Α.Ε. , με τη συνδρομή άλλων φορέων της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας 
που τυχόν θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον προς τούτο. Είναι σημαντικό, η ανώνυμη αυτή 
εταιρεία, βάσει του καταστατικού της να είναι δικαιούχος υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ, 
προκειμένου για την εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων μέσω της ένταξης 
των δράσεων του παρόντος προγράμματος Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών σε  
χρηματοδοτούμενα προγράμματα.  

Η παρούσα μελέτη θα υποδείξει τη δομή του μηχανισμού διοίκησης και λειτουργίας του 
Φορέα, βασιζόμενη στην προσέγγιση που αναπτύσσει το «Διάζωμα» για το σύστημα 
διακυβέρνησης των Πολιτιστικών Διαδρομών όπως αποτυπώνεται στη μελέτη «Στρατηγική 
για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση – Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της 
Ηπείρου», Περιφέρεια Ηπείρου, Ιανουάριος 2017. 

 

Δραστηριότητες του Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης Αχαρνών – DMMO  
 

Οι δραστηριότητες και τα καθήκοντα του DMMO Αχαρνών: 

▪ Αναλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό της πολιτικής, διαχείρισης και ανάπτυξης της 
Πολιτιστικής Διαδρομής ως θεματικού τουριστικού προϊόντος με τον συνεχή 
εμπλουτισμό της με νέες υπηρεσίες και την παράλληλη αναβάθμισή τους. Στόχος είναι 
πάντα οι υπηρεσίες υψηλής ποιότητας εμπειρίας. Στο πλαίσιο αυτό μεταξύ άλλων: 

o 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 
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o 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. 

▪ Εποπτεύει και μεριμνά ως «επισπεύδων» για τη συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των 
κάθε είδους υποδομών και υπηρεσιών της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών. Στο πλαίσιο 
αυτό: 

o μεριμνά και συντονίζει την συντήρηση των υποδομών και των σημάνσεων 
της Διαδρομής σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, της 
Περιφέρειας, του Υπουργείου Πολιτισμού, των φορέων διαχείρισης 
υποδομών μεταφορών, των φορέων που εποπτεύουν αξιοθέατα κλπ 

o 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. 

▪ Συντονίζει τη συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα και την τοπική κοινωνία, και 
ειδικότερα: 

o αναζητεί, εντάσσει και εμπλουτίζει το δίκτυο επιχειρήσεων του Τοπικού 
Συμφώνου Ποιότητας Αχαρνών, 

o συμμετέχει στην διοίκηση του φορέα Διαχείρισης του Τοπικού Συμφώνου 
Ποιότητας Αχαρνών και στην λήψη των αποφάσεων για το σύστημα 
αξιολόγησης, κατάρτισης, για τον περιοδικό έλεγχο τήρησης των 
προδιαγραφών που τίθενται (σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του 
Συμφώνου) και για την απόδοση του Σήματος σε νέα μέλη που εντάσσονται 
στο Σύμφωνο, 

o φροντίζει την εξωστρέφεια της διαδρομής προς την τοπική κοινωνία (πχ 
σχολεία, ιδρύματα), την ελληνική και την διεθνή κοινότητα, 

o συμμετέχει σε διαπεριφερειακά και διακρατικά δίκτυα στα οποία 
δραστηριοποιείται η περιοχή των Αχαρνών (μέσω του Δήμου ή της 
Περιφέρειας) και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα προώθησής τους. 

▪ Αναλαμβάνει την εφαρμογή του (προς εκπόνηση) Marketing Plan για την προώθηση και 
προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών στην εγχώρια και παγκόσμια τουριστική 
αγορά, και λειτουργεί ως κεντρικό γραφείο τύπου, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων 
της Διαδρομής. Συγκεκριμένα: 

o προωθεί την Πολιτιστική Διαδρομή Αχαρνών σε Tour Operators, τουριστικά 
γραφεία, γραφεία ΕΟΤ εξωτερικού και συνεργάζεται με την Περιφέρεια 
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Αττικής τον ΕΟΤ και το Δήμο Αχαρνών για τον συντονισμό της καμπάνιας 
προώθησης , 

o αναπτύσσει, διαχειρίζεται και διατηρεί τον διαδικτυακό ιστότοπο («portal») 
της Διαδρομής καθώς και ένα ηλεκτρονικό σύστημα αξιοποίησης ψηφιακών 
εφαρμογών και κοινωνικών μέσων δικτύωσης , 

o 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, 

o κινητοποιεί διεθνείς συντελεστές στα κοινωνικά δίκτυα, προσκαλεί 
προσωπικότητες ως εκπαιδευτές & προωθητές της διαδρομής, επιλέγει 
εμπειρογνώμονες για τον σχεδιασμό δρώμενων με απήχηση σε διεθνές 
κοινό, 

o συνεργάζεται με τα πολιτιστικά ιδρύματα και τους συλλόγους των Αχαρνών 
καθώς και με αντίστοιχους φορείς διαχείρισης πολιτιστικών διαδρομών του 
εξωτερικού προκειμένου για τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην περιοχή, 

o αναλαμβάνει και υλοποιεί ενέργειες προβολής και προώθησης (marketing) 
της Πολιτιστικής Διαδρομής σε εφαρμογή του Marketing Plan και 
διασφαλίζει όλα τα αναγκαία μέσα που θα προβάλλουν (σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή), διεθνώς και στο εσωτερικό, τη Διαδρομή. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται: η συμμετοχή σε εκθέσεις, οι πάσης φύσεως εκδηλώσεις, 
όπως συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και δημόσιες συζητήσεις, χρήση 
ψηφιακών εφαρμογών και μέσων προβολής κ.λπ, 

o διερευνά διαρκώς τα πάσης φύσεως προγράμματα χρηματοδότησης 
(ανταποδοτικά, εθνικά, ευρωπαϊκά και χορηγικά) και τη δυνατότητα 
υποβολής προτάσεων.  

 

Δομή Διοίκησης του DMMO  
 

Ο DMΜO θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετέχουν ως μέλη οι 
εκπρόσωποι όλων των μετόχων-εταίρων του, ενώ επιχειρησιακά η διοίκηση θα ασκείται από 
εξειδικευμένο Διευθύνων Σύμβουλο/Γενικό Διευθυντή. 

Για να καταστεί δυνατή η επιτυχής δραστηριοποίηση όπως αναλύθηκε παραπάνω, υπάρχουν 
οι εξής προϋποθέσεις για τον Φορέα Λειτουργίας: 

• η ύπαρξη και λειτουργία εποπτικού οργάνου με ισόρροπη εκπροσώπηση των 
ενδιαφερομένων μερών (stakeholders): την πολιτεία (κεντρική διοίκηση, Δήμος), τις 
επιχειρήσεις και την τοπική κοινωνία, 

• η εξασφάλιση συνεχούς ροής πόρων για την χρηματοδότηση της λειτουργίας του 
φορέα και των δραστηριοτήτων που θα αναλάβει, 
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• η κατάλληλη στελέχωση με διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό προκειμένου για 
την εύρυθμη λειτουργία του και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, 

• η επιλογή ενός ευέλικτου συστήματος λήψης αποφάσεων για την καθημερινή 
διαχείριση και για την επέκταση των δραστηριοτήτων του. 

 

Πηγές Χρηματοδότησης του DMMO  
 

Οι διεθνείς πρακτικές λειτουργίας των DMMO βασίζονται κατά κανόνα σε έναν συνδυασμό 
δημοσίων και ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης.  

Ως πηγές χρηματοδότησης της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών, οι οποίες θα συντηρούνται 
σε συνεχή βάση από τον Φορέα Λειτουργίας DMMO, προτείνονται οι εξής: 

• Συνδρομή των επιχειρήσεων που θα εντάσσονται στο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας ως 
αντιστάθμισμα της προβολής που θα κάνει ο Φορέας Λειτουργίας μέσα από τις 
δράσεις marketing που θα εκτελεί σε συνεχή βάση. Η συνδρομή θα πρέπει να είναι 
κλιμακούμενη ανάλογα με το μέγεθος κάθε συμμετέχουσας επιχείρησης. Κατά την 
έναρξη λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας η συμμετοχή μπορεί να είναι χαμηλή και 
ανάλογα με την ανάπτυξη της επισκεψιμότητας της Διαδρομής να αυξάνεται. 

• Έσοδα από την διαχείριση του διαδικτυακού ιστότοπου («portal») της Διαδρομής, 
π.χ. διαφημιστικές καταχωρίσεις, πώληση προϊόντων και υπηρεσιών, αξιοποίηση 
λογοτύπου. 

• Χορηγίες, δωρεές κάθε είδους από ιδρύματα, συλλόγους, επιχειρήσεις & ιδιώτες  
(από το εσωτερικό και εξωτερικό) που επιθυμούν να ενισχύσουν την αναπτυξιακή 
αυτή προσπάθεια.  

• Πόροι από τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα και πρωτοβουλίες.   
• Πόροι από εκδηλώσεις που οργανώνει ή στις οποίες συμμετέχει ο Φορέας 

Λειτουργίας π.χ. πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέδρια, οργανωμένες επισκέψεις στους 
πόλους της Πολιτιστικής Διαδρομής.   
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Κατηγορία Δράσης Περιγραφή Δράσης
Προτεραιότητα 
Εφαρμογής Φορέας υλοποίησης

Υποδομές αρχαιολογικού χαρακτήρα 
Ανάδειξη, Αποκατάσταση και Συντήρηση 
αρχαιολογικών χώρων  Άμεση Υπουργείο Πολιτισμού

Ενιαίο Σύστημα Σήμανσης και Πληροφόρησης 
Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών Άμεση

Υπουργείο Πολιτισμού
Δήμος Αχαρνών
Destination Management and Marketing Organization

Δημιουργία επίσημης ιστοσελίδας και αξιοποίηση 
ψηφιακών εφαρμογών στους αρχαιολογικούς Χώρους 
και τα μνημεία Άμεση

Υπουργείο Πολιτισμού
Δήμος Αχαρνών
Destination Management and Marketing Organization

Εφαρμογή ενιαίου ηλεκτρονικού εισιτηρίου  Άμεση

Υπουργείο Πολιτισμού
Δήμος Αχαρνών
Destination Management and Marketing Organization

Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για ΑμεΑ στους 
οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους Άμεση

Υπουργείο Πολιτισμού
Destination Management and Marketing Organization

Σχεδίαση διαδρομών επισκεπτών εντός 
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων Μεσοπρόθεσμη

Υπουργείο Πολιτισμού
Destination Management and Marketing Organization

Χώροι υγιεινής / WC στους οργανωμένους 
αρχαιολογικούς χώρους Άμεση

Υπουργείο Πολιτισμού
Destination Management and Marketing Organization

Διάθεση φορτιστών κινητών τηλεφώνων στους 
οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους και τα 
μουσεία Άμεση

Υπουργείο Πολιτισμού
Destination Management and Marketing Organization

Φυλάκια εισόδων εξοπλισμένα με μέσα ψηφιακής 
παρακολούθησης του αρχαιολογικού χώρου  Άμεση

Υπουργείο Πολιτισμού
Destination Management and Marketing Organization

Ενημερωτική πινακίδα αφής και ήχου για άτομα με 
μειωμένη όραση στους οργανωμένους 
αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία Άμεση

Υπουργείο Πολιτισμού
Destination Management and Marketing Organization

Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (για 
νηπιαγωγείο, Δημοτικό) στους αρχαιολογικούς 
χώρους και τα μνημεία Μεσοπρόθεσμη

Υπουργείο Πολιτισμού
Δήμος Αχαρνών
Περιφέρεια / Δνση Α'/βάθμιας εκπαίδευσης
Destination Management and Marketing Organization

Διάθεση σε όλους τους επισκέπτες της Πολιτιστικής 
Διαδρομής ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια στην 
ελληνική, αγγλική και Braille) Άμεση

Υπουργείο Πολιτισμού
Destination Management and Marketing Organization

Λειτουργικές και Συμπληρωματικές 
Υποδομές που Συνθέτουν την 
Πολιτιστική Διαδρομή Αχαρνών



Κατηγορία Δράσης Περιγραφή Δράσης
Προτεραιότητα 
Εφαρμογής Φορέας υλοποίησης

Διαμόρφωση χώρων στάσης επισκεπτών Μεσοπρόθεσμη
Δήμος Αχαρνών 
Destination Management and Marketing Organization

Λόφος Αναλήψεως  – Σημείο Θέας  Μεσοπρόθεσμη
Δήμος Αχαρνών
Destination Management and Marketing Organization

Δημιουργία  Μουσείου Αχαρνών Μακροπρόθεσμη

Υπουργείο Πολιτισμού
Δήμος Αχαρνών
Destination Management and Marketing Organization

Αρχιτεκτονικές προτάσεις ανάπλασης της οδού 
Αρχαίου Θεάτρου και της Πλατείας Καράβου 
σύμφωνα με υπάρχουσα μελέτη. Άμεση

Υπουργείο Πολιτισμού
Δήμος Αχαρνών
Destination Management and Marketing Organization

Πιλοτικό Πρόγραμμα παρεμβάσεων σε αρχιτεκτονικές 
όψεις κτιρίων επί της οδού Αθανασίου Χειλίου.  Άμεση

Δήμος Αχαρνών
Destination Management and Marketing Organization

Πεζοδρομήσεις στην κεντρική περιοχή του Δήμου 
σύμφωνα με υπάρχουσα μελέτη. Μεσοπρόθεσμη

Δήμος Αχαρνών
Destination Management and Marketing Organization

Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων σε όλους του 
κόμβους της Πολιτιστικής Διαδρομής Άμεση

Υπουργείο Πολιτισμού
Δήμος Αχαρνών
Destination Management and Marketing Organization

Εκπόνηση κυκλοφοριακλής μελέτης για τη βελτίωση: 
α) των συνθηκών προσβασιμότητας στους 
αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τους πόλους 
της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών, και β) της 
τοπικής συγκοινωνίας Μεσοπρόθεσμη Δήμος Αχαρνών, ΟΑΣΑ

Εκπόνηση Marketing Plan της Πολιτιστικής Διαδρομής 
Αχαρνών Άμεση

Δήμος Αχαρνών
Destination Management and Marketing Organization

Περίγραμμα Ενδεικτικών Δράσεων του Marketing Plan Άμεση
Δήμος Αχαρνών
Destination Management and Marketing Organization

Διοργάνωση ενός συνεδρίου/ημερίδας ως Launch 
Event της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών  Άμεση Δήμος Αχαρνών

Κυκλοφορία και προσβασιμότητα 
σημείων Πολιτιστικής Διαδρομής 
Αχαρνών

Marketing της Πολιτιστικής Διαδρομής 
Αχαρνών



Κατηγορία Δράσης Περιγραφή Δράσης
Προτεραιότητα 
Εφαρμογής Φορέας υλοποίησης

Σχεδιασμός και εγκατάσταση του συστήματος 
σήμανσης  Άμεση

Υπουργείο Πολιτισμού
Δήμος Αχαρνών
Destination Management and Marketing Organization

Δημιουργία ειδικής (εκπτωτικής) κάρτας της 
Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών  Άμεση

Δήμος Αχαρνών
Destination Management and Marketing Organization, 
ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ

Αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών μέσων Άμεση
Δήμος Αχαρνών
Destination Management and Marketing Organization

Προβολή σε μέσα μεταφοράς και συγκοινωνιακούς 
κόμβους Μεσοπρόθεσμη

Δήμος Αχαρνών
Destination Management and Marketing Organization, 
ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΝΕΑ ΟΔΟΣ

Προβολή και προώθηση του πεζοπορικού και 
ποδηλατικού (βουνού) τουρισμού, εκδρομών και 
υπαίθριων δραστηριοτήτων Μεσοπρόθεσμη

Δήμος Αχαρνών
Destination Management and Marketing Organization

Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Άμεση
Δήμος Αχαρνών
Destination Management and Marketing Organization

Κινητοποίηση συμπληρωματικών δικτυώσεων και 
ιδιωτικής συμμετοχής Μεσοπρόθεσμη

Δήμος Αχαρνών
Destination Management and Marketing Organization

Εκπόνηση αυτοτελούς μελέτης δημιουργίας συστάδας 
επιχειρήσεων (cluster).  Μεσοπρόθεσμη

Δήμος Αχαρνών
Destination Management and Marketing Organization

Φορέας Διαχείρισης και Μάρκετινγκ Προορισμού Άμεση Δήμος Αχαρνών

Ενέργειες προσέλκυσης επιστημόνων και 
καλλιτεχνών, και συνεργασίας πολιτιστικών 
ιδρυμάτων και φορέων Μεσοπρόθεσμη

Δήμος Αχαρνών / Τμήμα Πολιτισμού
Destination Management and Marketing Organization 
Ιδωτικοί φορείς πολιτισμού & παράδοσης

Ερευνα και μελέτη προγραμμάτων χρηματοδότησης 
και υποβολή προτάσεων Μεσοπρόθεσμη

Δήμος Αχαρνών / Δ/νση Προγραμματισμού
Destination Management and Marketing Organization

Προώθηση της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών σε 
Tour Operators, τουριστικά γραφεία, γραφεία ΕΟΤ 
εξωτερικού κλπ Άμεση

Destination Management and Marketing Organization 
Τοπικά Τουριστικά Γραφεία 
Τουριστικά Γραφεία μεγάλων ελληνικών πόλεων

Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη του 
πεζοπορικού τουρισμού, εκδρομών στη φύση και 
υπαιθρίων δραστηριοτήτων Μεσοπρόθεσμη

Destination Management and Marketing Organization 
Ιδιώτες

Σύστημα διακυβέρνησης της 
Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών

Επιχειρηματικότητα



Κατηγορία Δράσης Περιγραφή Δράσης
Προτεραιότητα 
Εφαρμογής Φορέας υλοποίησης

Δημιουργία φορέα εποπτείας, συντήρησης και 
ανάδειξης πεζοπορικών διαδρομών Μακροπρόθεσμη

Δήμος Αχαρνών
Destination Management and Marketing Organization

Δημιουργία επισκέψιμων φυτωρίων / αγροτικών 
ανθοκομικών συνεταιρισμών Μακροπρόθεσμη

Ιδιώτες 
Συλλογικός φορέας εκπροσώπησης των παραγωγών
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 Αρχαίο θέατρο Αχαρνών1 
(Πλησίον κεντρικής πλατείας - Οδός Αρχαίου Θεάτρου 21) 
Η ύπαρξη θεάτρου στον αρχαίο δήμο των Αχαρνών ήταν γνωστή από επιγραφικές 
μαρτυρίες πολύ πριν την αποκάλυψη του το 2007. Σε αναθηματική επιγραφή που βρέθηκε 
από ξένους περιηγητές πιθανώς στον λόφο των Αγ. Σαράντα μαρτύρων αναφέρονται έσοδα 
από την μίσθωση του θεάτρου σε ιδιώτες.  Το 1987 κατά την ανασκαφή ρωμαϊκού λουτρού 
στην οδό Λιοσίων πίσω από την βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Νηστευτή (κοντά 
στην θέση ανακάλυψης του αρχαίου θεάτρου), η αρχαιολόγος Μαρία Πλάτωνος εντόπισε 
στήλη με δύο τιμητικά ψηφίσματα όπου αναφέρεται η ύπαρξη του θεάτρου του αρχαίου 
δήμου.  Η επιγραφή είχε επαναχρησιμοποιηθεί σαν κάλυμμα αγωγού που εξυπηρετούσε τα 
λουτρά. 
Η αποκάλυψη του θεάτρου είναι πολύ σημαντική για την ανασύσταση της αρχαίας 
τοπογραφίας των Αχαρνών, καθώς στην ευρύτερη περιοχή του μπορεί πλέον να 
τοποθετηθεί με ασφάλεια το κέντρο του αρχαίου δήμου. Όπως ήδη αναφέρθηκε, σύμφωνα 
με την Μαρία Πλάτωνος, οι δύο περιοχές που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ενδείξεις 
για την θέση του κέντρου του αρχαίου δήμου είναι η περιοχή των λόφων (εκκλησίες Αγ. 
Σαράντα Μαρτύρων και Προφήτη Ηλία) μέχρι την πλατεία του Αγίου Βλασίου και η περιοχή 
της Αυλίζας.  
Από τις σχετικές επιγραφές και την κεραμική, η χρονολόγηση της κατασκευής του θεάτρου 
τοποθετείται στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ.  Στα υποκείμενα στρώματα βρέθηκαν ευρήματα 
που μαρτυρούν κατοίκηση της θέσης από το 3000 π.Χ.  Η χρήση του χώρου συνεχίζεται 
τουλάχιστον μέχρι τον 13ο αιώνα.  Θέατρα σε άλλους αρχαίους δήμους της Αττικής έχουν 
μέχρι στιγμής αποκαλυφθεί στον Θορικό, στους Τράχωνες, στον Άλιμο, στο Αμφιάρειο 
Ωρωπού, στον Διόνυσο και στον Πειραιά. 
 
Το αρχαίο θέατρο των Αχαρνών αποκαλύφθηκε,όπως αναφέρθηκε ήδη, το 2007 σε 
οικόπεδο επί της τότε οδού Σαλαμίνος νυν Αρχαίου Θεάτρου,στο νούμερο 21,κοντά στην 
πλατεία Καράβου και την διασταύρωση με την οδό Λιοσίων, στο κέντρο του σύγχρονου 
δήμου, κατά την διάρκεια του ελέγχου των εκσκαφών για την ανέγερση πολυκατοικίας.Οι 
ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν από Β’ Εφορεία Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού 
υπό την εποπτεία της αρχαιολόγου Μαρίας Πλάτωνος. 
 
Το θέατρο είναι ημικυκλικό και προσανατολίζεται προς τα Β-ΒΔ.  Κατασκευάστηκε πάνω 
στο προς ανατολάς ελαφρώς επικλινές έδαφος (κατηφορικό προς τα δυτικά).    
Μέχρι στιγμής έχουν έρθει στο φως τμήμα του κοίλου και της ορχήστρας. Πιο 
συγκεκριμένα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρη η κεντρική κερκίδα του θεάτρου, η οποία 
αποτελείται από έντεκα  σειρές εδωλίων από εύθρυπτοασβεστόλιθο.  Σύμφωνα με την 
Μαρία Πλάτωνος οι ασβεστολιθικοί δόμοι πρέπει να προήλθαν από τοπικό λατομείο.  Η 

                                                        
1Η περιγραφή του μνημείου βασίστηκε στα ακόλουθα κείμενα: Μαρία Πλάτωνος, «Το Αρχαίο 
Θέατρο Αχαρνών», Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών: Χορηγικός Φάκελλος, ΥΠΠΟΑ-Διάζωμα-Επισκήνιο, 
Ιανουάριος 2011 (http://www.diazoma.gr/200-Stuff-06-Theatres/DataSheet_Axarnon.pdf); 
«Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών», Οδυσσέας, ΥΠΠΟΑ 
(http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=19834). 
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κεντρική κερκίδα έχει πλάτος 5μ. στα δυτικά και 22μ. στα ανατολικά. Έχουν αποκαλυφθεί 
τμήματα των δύο κερκίδων που πλαισίωναν την κεντρική. Προς βορρά το κοίλο εκτείνεται 
κάτω από σύγχρονο κτίσμα, ενώ προς νότο κάτω από το οδόστρωμα της οδού Αρχαίου 
Θεάτρου. Το υπόλοιπο θέατρο, δηλαδή οι πάροδοι, η ορχήστρα και το σκηνικό οικοδόμημα 
βρίσκονται κάτω από τις παρακείμενεςοικοδομές και τον δρόμο.   
 
Το πλάτος των εδωλίων είναι 0.22μ.-0,40μ. Γύρω από την ορχήστρα, δόμοι ακτινωτά 
διατεταγμένοι (καλυπτήριοι λίθοι) σκέπαζαν αποστραγγιστικό αγωγό. Τμήμα της 
ορχήστρας αποκαλύφθηκε σε βάθος 2,5μ. και πρέπει να ήταν πεταλόσχημη (διάμετρος 
13,50μ.-15μ.) και στρωμένη με χαλίκια. Στην περίμετρο της αποκαλύφθηκαν πέντε δόμοι 
διαφορετικού μεγέθους με κατάλληλη επεξεργασία προς την πλευρά των θεατών. 
Βρέθηκαν επίσης τμήματα των μαρμάρινων θρόνων της προεδρίας. Μεταξύ της δέκατης 
και της ενδέκατης σειράς βρισκόταν το διάζωμα, μικρό τμήμα του οποίου σώζεται στα 
βόρεια του μνημείου.  Από τις δύο κλίμακες ανάμεσα στις τρεις κερκίδες σώζονται μόνο οι 
δύο κατώτερες βαθμίδες από πατημένο χώμα και μικρούς λίθους της νοτιότερης. Δεν 
γνωρίζουμε αν οι βαθμίδες της βορειότερης καταστράφηκαν ή αν είχαν υποκατασταθεί με 
ράμπα. Το επιθέατρο μάλλον καταστράφηκε ολοσχερώς και σύμφωνα με την ανασκαφέα 
πιθανώς να ήταν κατασκευασμένο από ξύλο. Βρέθηκε μόνο η πρώτη βαθμίδα του. 
 
Κατά την αρχαιότητα το θέατρο των Αχαρνών πρέπει να χωρούσε 1700-2000 θεατές (χωρίς 
το επιθέατρο). Η αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου είναι εξαιρετικά σημαντική και η 
ανάδειξη του θα συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη του σύγχρονου δήμου των 
Αχαρνών. 
 
Σύμφωνα με επιγραφικές μαρτυρίες στην περιοχή του κέντρου του αρχαίου δήμου πρέπει 
να βρισκόταν και το ιερό της Αθηνάς Ιππίας.  Σύμφωνα με την Μαρία Πλάτωνος σπόνδυλοι 
του ναού πρέπει να έχουν επαναχρησιμοποιηθεί στην εκκλησία της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, ενώ θεμέλια κρηπίδας ναού (πιθανώς του Διονύσου) εντοπίστηκαν ανατολικά 
του αρχαίου θεάτρου και δυτικά της πλατείας Αχαρνών. Όπως αναφέρει η ανασκαφέας του 
θεάτρου “Παρά τον πυκνό πολεοδομικό ιστό της σύγχρονης πόλης, οι ελπίδες είναι αρκετές 
για την πλήρη αποκάλυψη του θεάτρου αλλά και των άλλων ναών και δημόσιων 
οικοδομημάτων των αρχαίων Αχαρνών, καθώς υπάρχουν ελεύθερα από οικοδομές 
οικόπεδα και παλιά κτίσματα της πόλης χωρίς υπόγεια.  
 
Μυκηναϊκός Θολωτός τάφος Αχαρνών2 
(Κόκκινος Μύλος-Οδός Λ. Φιλαδελφείας 217 και Κεφαλληνίας 1) 
Όπως αναφέρει η Μαρία Πλάτωνος, οι συνηθέστεροι τύποι τάφων στην Αττική κατά την 
μυκηναϊκή περίοδο είναι ο θαλαμοειδής και ο ατομικός λακκοειδής.3  Οι τάφοι των 

                                                        
2Η περιγραφή του μνημείου βασίστηκε στα ακόλουθα κείμενα: Πλάτωνος-Γιώτα 2004, 112-116;  
Πλάτωνος-Γιώτα 2013, 142; “Μνημεία: Μυκηναϊκός Θολωτός Τάφος”, Τμήμα Αρχαιολογίας και 
Ιστορικής Έρευνας Δήμου Αχαρνών 
(https://arxaiologikoacharnes.wordpress.com/category/μνημεία/μυκηναϊκός-θολωτός-τάφος/) 
3Πλάτωνος 2004, 110. 
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ανωτέρω τύπων λαξεύονταν κατά συστάδες στο μαλακό πέτρωμα (ή σκάβονταν στο χώμα 
στην περίπτωση του λακκοειδούς).  Το γεγονός αυτό καθιστά τον θολωτό τάφο των 
Αχαρνών, μαζί με αυτούς που έχουν ανασκαφεί στον Θορικό (Τάφος ΙΙΙ και Τάφος ΙV), 
ιδιαίτερα σημαντικούς στον αρχαιολογικό χάρτη της Αττικής.  Ο θολωτός μυκηναϊκός τάφος 
του Μενιδίου βρίσκεται στην θέση Λυκότρυπα, 3χλμ. νότια του κέντρου του σύγχρονου 
δήμου Αχαρνών, στην περιοχή του χαμηλού λόφου του Κόκκινου Μύλου. Όπως  αναφέρει ο 
Παπαχατζής ο τάφος κατασκευάστηκε σε χαμηλό ύψωμα πάνω στον αρχαίο δρόμο που 
συνέδεε την Αθήνα με τις Αχαρνές.4 
 
Ο μυκηναϊκός τάφος ανεσκάφη κατά τη διάρκεια του Β’ μισού του 19ου αιώνα (1879) από 
τον Γερμανό αρχαιολόγο H. G. Lolling στο πλαίσιο των ερευνών του Γερμανικού 
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Αθήνα σε συνεργασία με τον Γενικό Έφορο Αρχαιοτήτων Π. 
Σταματάκη. Ο τάφος ήταν σκεπασμένος από έναν τεχνητό τύμβο που δέσποζε στο πεδινό 
τοπίο της περιοχής.  Η κλίμακα, η αρχιτεκτονική και τα πλούσια κτερίσματα που βρέθηκαν 
στο εσωτερικό του οδήγησαν τους μελετητές στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για την ταφή 
σημαντικού προσώπου. Ο τάφος χρονολογείται στην Υστεροελλαδική ΙΙΙΑ2-ΙΙΙΒ περίοδο 
(14ος – 13ος αι. π.Χ.).   
 
Όπως οι περισσότεροι μυκηναϊκοί θολωτοί τάφοι το μνημείο αποτελείται από επιμήκη 
δρόμο, στόμιο και θάλαμο κτισμένα κατά το εκφορικό σύστημα και είναι σκεπασμένο με 
τεχνητό τύμβο.  Ο δρόμος έχει μήκος 27μ. και πλάτος 3μ. και η θόλος διάμετρο 8,35μ. και 
ύψος 8,74μ.  Η τοιχοδομή του μνημείου αποτελείται από αργούς λίθους αδρά 
επεξεργασμένους.  Το πλάτος του στομίου είναι σχεδόν το μισό του δρόμου και το μήκος 
του είναι 3,35μ.  Το υπέρθυρο έχει κατασκευαστεί από δόμους τιτανόλιθου ενώ αντί για 
ανακουφιστικό τρίγωνο, τέσσερις ογκώδεις λιθόδομοι, τοποθετημένοι παράλληλα και σε 
μικρή απόσταση μεταξύ τους, διαμορφώνουν την όψη του στομίου προς τον δρόμο.  Το 
υλικό κατασκευής του τάφου προέρχεται από λατομείο της περιοχής. 
 
Στο εσωτερικό του τάφου βρέθηκαν κεραμική, κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, χαλκό, 
υαλόμαζα, φαγεντιανή και ελεφαντόδοντο, σφραγιδόλιθοι από ημιπολύτιμους λίθους, 
τρεις ελεφάντινες λύρες με ανάγλυφη διακόσμηση, ελεφάντινο σύμπλεγμα με σφίγγες, 
ελεφάντινη ανάγλυφη κυλινδρική πυξίδα για κοσμήματα, χαυλιόδοντες κάπρου πιθανώς 
από μυκηναϊκό οδοντόφρακτοκράνος και όστρακα αγγείων της κλασικής  περιόδου που 
μαρτυρούν την άσκηση λατρείας ήρωα κατά τους ιστορικούς χρόνους.5 
 
Η θέση του μυκηναϊκού οικισμού, στον οποίο βρισκόταν το δίχως άλλο η έδρα του τοπάρχη 
που ενταφιάστηκε στον ταφικό θάλαμο, δεν έχει ακόμη εντοπιστεί με 
βεβαιότητα.Ευρήματα που υποδηλώνουν μυκηναϊκή κατοίκηση έχουν βρεθείστο 
Γεροβουνό, στην Αγ. Σωτήρα, στην Χαραυγή, στους Αγ. Αναργύρους και την Μεταμόρφωση. 
Η HopeSimpsonκαι η Θ. Αρβανιτοπούλου υπέθεσαν ότι ο μυκηναϊκός οικισμός βρισκόταν 

                                                        
4Παπαχατζής 2004, 411. 
5Πλάτωνος 2004, 113-114. 
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στον λόφο της Νεμέσεως στην Μεταμόρφωση και στον Δήμο της Δεκέλειας αντίστοιχα.6 Η 
Μαρία Πλάτωνος υποστηρίζει ότι οι δύο παραπάνω θέσεις βρίσκονται πολύ μακριά από 
τον θολωτό τάφο ώστε να ταυτιστούν με ασφάλεια με αυτήν της μυκηναϊκής ακρόπολης. 
 
Σήμερα ο μυκηναϊκός τάφος βρίσκεται εντός φυλασσόμενου αρχαιολογικού χώρου. Έχει 
συντηρηθεί κατά τους νεότερους χρόνους  ενώ εκκρεμεί η εκπόνηση συνολικής μελέτης για 
την αποκατάσταση και ανάδειξή του. Ο τάφος του Μενιδίου αποτελεί χωρίς αμφιβολία 
έναν από τα εντυπωσιακότερα και καλύτερα διατηρημένα ταφικά μνημεία του ελλαδικού 
χώρου. 
 
«Τύμβος του Σοφοκλή»7 
(Βαρυμπόμπη – Θέση Παναγίτσα) 
Ο τύμβος της Καμβέζας ή αλλιώς «Τύμβος του Σοφοκλή» βρίσκεται στην περιοχή της 
Βαρυμπόμπης στη θέση Μεγάλη Βρύση ή Παναγίτσα.  Ανασκάφηκε το 1888 από τον 
διευθυντή των Βασιλικών Κτημάτων του ΤατοΐουL. Muenter.  Ο ταφικός τύμβος έχει 
διάμετρο 37μ. και ύψος 13μ.  Πάνω στον τύμβο βρίσκεται ταφικός περίβολος μέσα στον 
οποίο βρέθηκαν λίθινες σαρκοφάγοι με ταφικά κτερίσματα. Λέγεται ότι στον ένα τάφο 
βρέθηκε ένα κομμάτι ξύλο το οποίο διαλύθηκε αμέσως. Η ερμηνεία του ξύλου ως βακτηρία 
του Σοφοκλή, η γνωστή καταγωγή του τραγικού ποιητή από τον δήμο της Δεκέλειας και 
φιλολογικές μαρτυρίες από ανώνυμο βιογράφο που τοποθετούν τον τάφο 11χλμ από το 
«τείχος» οδήγησαν πολλούς μελετητές στο συμπέρασμα ότι στον τύμβο της Καμβέζας 
ενταφιάστηκε ο Σοφοκλής σε περίπτωση που το «τείχος» είναι αυτό της Δεκέλειας. 
 
 Έργα Υδροδότησης (Αχαρνικός Οχετός και Αδριάνειο Υδραγωγείο)8 
Κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας στην περιοχή των Αχαρνών κατασκευάστηκαν δύο 
σημαντικά υδρευτικά έργα που αντλούσαν και τα δύο νερό από τις πηγές της Πάρνηθας, ο 
Αχαρνικός Οχετός και το Αδριάνειο Υδραγωγείο, έργα της Ελληνικής και Ρωμαϊκής 
αρχαιότητας αντίστοιχα. Ο Αχαρνικός οχετός αποτελεί έργο του 4ου αιώνα π.Χ., 
τοποθετείται δηλαδή χρονικά ανάμεσα στο Πεισιστράτειο και το Αδριάνειο Υδραγωγείο. Το 
τελευταίο χρονολογείται στην περίοδο από το 125-140μ.Χ. 
 
To Αδριάνειο Υδραγωγείο αποτελεί, δίχως αμφιβολία, ένα από τα σημαντικότερα έργα που 
κληροδότησε ο φιλέλληνας αυτοκράτορας στην πόλη των Αθηνών. Όπως ήδη αναφέρθηκε 
το Υδραγωγείο κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 2ου αι. μ.Χ. και 
άλλαξε ριζικά την φυσιογνωμία της Αθήνας με τον πολλαπλασιασμό των δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων που σχετίζονταν με την χρήση και προβολή του νερού (θέρμες, βαλανεία, 

                                                        
6Πλάτωνος 2013, 142, σημ. 69. 
7Η περιγραφή του μνημείου βασίστηκε στο ακόλουθο κείμενο: “Μνημεία: Τάφος του Σοφοκλή”, 
Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας Δήμου Αχαρνών 
(https://arxaiologikoacharnes.wordpress.com/category/μνημεία/τύμβος-του-σοφοκλή/ 
8Η περιγραφή των μνημείων βασίστηκε στα ακόλουθα κείμενα: Πλάτωνος 2013, 139-140; 
“Μνημεία: Υδρευτικά και Αρδευτικά Έργα”, Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας Δήμου 
Αχαρνών (https://arxaiologikoacharnes.wordpress.com/category/υδρευτικά-και-αρδευτικά-
έργα/). 
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νυμφαία κοκ).  Κατασκευάστηκε από τον Αδριανό (117-138 μ. Χ.) και ολοκληρώθηκε από 
τον Αντωνίνο Πίο (138-161 μ. Χ.).Όπως είναι γνωστό ο ρωμαϊκος πολιτισμός υπήρξε ο κατ’ 
εξοχήν πολιτισμός του νερού.  Η πληθωρική χρήση του τεκμηριώνεται αρχαιολογικά και 
στον δήμο των Αχαρνών μέσω της αποκάλυψης δεξαμενών, δημόσιων βαλανείων και 
ιδιωτικών λουτρικών εγκαταστάσεων σε οικίες και αγροικίες.  Μέχρι την λειτουργία του 
Αδριάνειου Υδραγωγείου η Αθήνα υδρευόταν από το Πεισιστράτειο και άλλα υδραγωγεία 
που μετέφεραν νερό υπόγεια από τον Υμηττό και την περιοχή του Ιλισού καθώς επίσης από 
ένα σύνθετο δίκτυο κρηνών, φρεάτων και συλλεκτών βρόχινου νερού. 
 
Το Αδριάνειο υδραγωγείο αποτελείται από έναν κύριο υπόγειο αγωγό υδροδότησης σε 
βάθος 10-40μ. κατασκευασμένο από οπτόπλινθους ή λαξευμένο στον φυσικό βράχο, 
εγκάρσιους αγωγούς τροφοδότησης που διοχέτευαν νερό προς διάφορες κατευθύνσεις, 
φρεάτια εξαερισμού του κύριου αγωγού, δεξαμενές καθαρισμού και ένα σύνθετο δίκτυο 
δευτερευόντων αγωγών για την κυκλοφορία του νερού. Η υπόγεια σήραγγα είναι υπόγειας 
διατομής με πλάτος 0,7μ. και ύψος 1,6μ. Ο πυθμένας και τα τοιχώματα του κύριου αγωγού 
είναι επιχριμένα με υδραυλικό κονίαμα. 
 
Το Υδραγωγείο αντλούσε νερό από τις πηγές της Πάρνηθας μέσω δύο κλάδων που 
συνδέονταν στο Μενίδι στην περιοχή Σουνά Αχαρνών. Ο πρώτος κλάδος τροφοδότησης 
ακολουθεί την χάραξη «Μετόχι» αγίας Τριάδας – πηγές και φαράγγι Άμπουλθι κοντά στα 
όρια της Βασιλικής Έπαυλης. Ο δεύτερος κλάδος ακολουθεί την διαδρομή Κτήματα 
Βαρυμπόμπης - Πάτημα Μουστακάτου - κτήμα Δημόγλη. Μετά την συνάντηση των δύο 
κλάδων στις Αχαρνές το υδραγωγείο περνά κάτω από την Μεταμόρφωση, το Νέο Ηράκλειο, 
την Λεωφόρο Κηφισίας, την κυκλική δεξαμενή Χαλανδρίου, τις υπώρειες του Υμηττού και 
τους Αμπελόκηπους για να καταλήξει στην Δεξαμενή του Λυκαβηττού. Το συνολικό μήκος 
του υδραγωγείου ήταν σχεδόν 26χλμ.Κατά την αρχαιότητα αλλά και κατά τους νεότερους 
χρόνους κατασκευάστηκαν συμπληρωματικοί κλάδοι για την καλύτερη υδροδότηση της 
πόλης. Στις Αχαρνές έχει ανασκαφεί πλήθος αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης και πολλές 
δεξαμενές.   
Στο Ολυμπιακό χωριό αναδείχθηκε τμήμα επίγειου αγωγού. 
 
Αρχαία Οδός Ιππίου9  
Πρόκειται για κύριο οδικό άξονα που συνέδεε την Αθήνα με την περιοχή των Αχαρνών. 
Αποκαλύφθηκε την περίοδο 2000-2002 κατά τις εργασίες κατασκευής της Αττικής Οδού και 
του Προαστιακού Σιδηροδρόμου. Η αρχική φάση κατασκευή του αρχαίου δρόμου 
τοποθετείται στην κλασσική εποχή (5ος αι, π.Χ.). Η χρήση του συνεχίστηκε κατά τους 
επόμενους αιώνες μέχρι την εποχή μας. Αποκαλύφθηκε σε συνολικό μήκος 210 μέτρων, 
κάτω από το κατάστρωμα της οδού Ιππίου (δυτικά της οδού Φιλαδελφείας). Είχε 
κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ. Σήμερα είναι ορατά μόνο 43 μέτρα από το νότιο τμήμα του αρχαίου 
δρόμου. Το πλάτος του οδοστρώματος κυμαίνεται από 2,60 έως 3,10 μέτρα. Διακρίνονται 
έξι επάλληλα οδοστρώματα των κλασσικών, ελληνιστικών, ρωμαικών και νεώτερων 

                                                        
9 Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού  



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

6 
Σίσσυ Ηλία & Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

χρόνων. Σποραδικά διασώθηκαν ίχνη αρματοτροχιών. Την οδό συγκρατούσαν εκατέρωθεν 
λίθινα κτιστά αναλήμματα, ενώ μικρά τοιχάρια, κάθετα προς το δρόμο, αποτελούσαν 
πιθανότητα όρια ιδιοκτησιών (αμασιές).  
Στο σημείο όπου σήμερα διέρχεται ο σιδηρόδρομος, αποκαλύφθηκε διακλάδωση της οδού 
προς τα Β-ΒΑ. Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε παρόδιο ιερό κλασικής εποχής με πολλά κινητά 
ευρήματα όπως ειδώλια, μικρογραφικά αγγεία, κέρνους κ.ά. με τον αρχαίο δρόμο φαίνεται 
να συνδέεται λίθινος αγωγός στα ΝΔ της οδού. Δυτικά της αρχαίας οδού αποκαλύφθηκε 
μεγάλος αγωγός κλασικής εποχής (4ου αι, π.Χ.), μήκους 101 μέτρων λαξευμένος εν μέρει 
στο φυσικό βράχο και καλυμμένος από μεγάλες πήλινες πλάκες.  
 
Ρωμαϊκές αγροικίες (villaerusticae)10 
Στην περιοχή των Αχαρνών έχουν εντοπιστεί τα κατάλοιπα αρκετών αγροικιών της 
ρωμαϊκής περιόδου.  Οι αγροικίες αποτελούσαν, κατά την διάρκεια της ρωμαϊκής και της 
υστερορωμαϊκής περιόδου, την βασική παραγωγική μονάδα της αγροτικής υπαίθρου. Εκτός 
από τις αγροτικές εκτάσεις που διαχειρίζονταν οι ιδιοκτήτες τους, οι αγροικίες 
περιλάμβαναν συχνά πλήθος λειτουργιών και εγκαταστάσεων όπως συγκροτήματα 
κατοικίας, βιοτεχνικές μονάδες, αποθηκευτικούς χώρους, εγκαταστάσεις υδροδότησης, 
λουτρά, στάβλους κοκ.  Στις Αχαρνές παράδειγμα τέτοιων συγκροτημάτων αποτελεί το 
αρχιτεκτονικό σύμπλεγμα που έχει ανασκαφεί στην Αυλίζα-Γεροβουνό11. 
 
Στην Αγροικία Α της Αυλίζας-Γεροβουνού (οδός Ι. Ρίτσου και Χαλκιδικής) βρέθηκε μία 
υπαίθρια, ορθογώνια δεξαμενή, διατάσεων 30μ.Χ15μ. για την συλλογή του νερού της 
βροχής. 
 
Βυζαντινοί και Μεταβυζαντινοί ναοί12 
Δυτικά του κέντρου των Αχαρνών, πολύ κοντά στο αρχαίο θέατρο και επί της οδού Λιοσίων 
βρίσκεται ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ο νηστευτής, ναός του τέλους του 13ου αιώνα.  
Είναι τετρακιόνιος εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο με διαστάσεις 5,20μ. x 6,25μ. 
Αξιόλογες είναι οι τοιχογραφίες της εκκλησίας, οι οποίες έχουν χρονολογηθεί στους 15ο-16ο 
αιώνα.  Με την αφαίρεση των επιζωγραφίσεων αποκαλύφθηκαν τοιχογραφίες του 13ου 
αιώνα. Στον περιβάλλοντα χώρο του ναού έχουν ανασκαφεί τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 
ρωμαϊκού βαλανείου και έχει εντοπιστεί επιγραφή με ψηφίσματα του Δήμου Αχαρνών με 
αναφορά στα κατ΄ αγρούς Διονύσια. Το τελευταίο εύρημα είναι πολύ σημαντικό γιατί 
συνδέεται με τον αγροτικό χαρακτήρα της περιοχής, με έμφαση στην αμπελουργία, και με 
το θέατρο.   
 

                                                        
10Η περιγραφή των μνημείων βασίστηκε ακόλουθα κείμενα: Πλάτωνος-Γιώτα 2004, 160-171 και 
Πλάτωνος-Γιώτα 2013, 140-141. 
11Πλάτωνος-Γιώτα 2004, 165-171 και 418-420; Πλάτωνος-Γιώτα 2013, 140. 
12Η περιγραφή των μνημείων βασίστηκε στα ακόλουθα κείμενα: “Μνημεία: Βυζαντινά και 
Μεταβυζαντινά μνημεία”, Συντάκτης: Βασίλης Αβραμίδης, Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής 
Έρευνας Δήμου Αχαρνών 
(https://arxaiologikoacharnes.wordpress.com/2014/01/20/βυζαντινά-και-μεταβυζαντινά-
μνημεία/). 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

7 
Σίσσυ Ηλία & Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

 
Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σχετίζεται επίσης με τον αγροτικό χαρακτήρα των Αχαρνών, 
καθώς είναι ο προστάτης του τρύγου. Βρίσκεται στην κεντρική πλατεία των Αχαρνών 
πλησίον του Άγ. Βλασίου, το Λαογραφικό Μουσείο και το αρχαίο θέατρο, χρονολογείται 
στον16ο-17ο αιώνα και είναι καμαροσκεπής με ημιεξαγωνική αψίδα ιερού. Στην εκκλησία 
έχουν εντοιχιστεί αρχαία μέλη. 
 
Στην ίδια περιοχή, στην οδό Χειλίου, βρίσκονται και οι Άγιοι Θεόδωροι, μία μικρή, 
μονόκλιτη, καμαροσκεπής βασιλική που χρονολογείται στον 10ο – 13ο αιώνα. Είναι πιθανώς 
η αρχαιότερη εκκλησία της περιοχής. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Γιώτας Γ. Δ., Σεισμόπληκτες εκκλησίες του Δήμου Αχαρνών, Αχαρνές 2004.  
Γιώτας, Δ. Γ., 1937, Συμβολή στην ιστορική έρευνα της Αττικής, 1821-1833: Μενίδι-Χασιά. 
Γιώτας, Δ., 1990, Οι Μενιδιάτες κατά τον 18ο αιώνα και την Επανάσταση του ΄21, Ιστορική 
και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών, Αχαρνές. 
Καλογράνης, Χ. Ι., 1990, Οι Mενιδιάτες: Σταχυολόγημα από όσα είδε, άκουσε και έζησε στο 
περιβάλλον του χωριού του ο εκπαιδευτικός Χρήστος Ι. Καλογράνης 
Λαζαρίδης Π., 1973, «Βυζαντινά και Μεσαιωνικά Μνημεία Νομών Αττικής και Πειραιώς», 
ΑΔ 28, Β’ 1, 53-79. 
Μανόλης Κορρές, 2002, «Το Αδριάνειο Υδραγωγείο», Η Καθημερινή, 7 Ημέρες, 24/ 3/2002. 
Ορλάνδος Α., 1933, Μεσαιωνικά μνημεία της πεδιάδος των Αθηνών και των κλιτύων 
Υμηττού-Πεντελικού-Πάρνηθος και Αιγάλεω, Ευρετήριον Μεσαιωνικών Μνημείων της 
Ελλάδας, τεύχ. Γ΄, Εν Αθήναις. 
Πάλλης Γ., 2009, Τοπογραφία του Αθηναϊκού πεδίου κατά την μεταβυζαντινή περίοδο. 
Οικισμοί, οδικό δίκτυο και μνημεία, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη. 
Παπαχατζής, Ν., 2004, Παυσανίου Ελλάδος Περιηγησις, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα. 
Πλάτωνος –Γιώτα, Μ., 2013, «Οι αρχαιότητες του Δήμου των αρχαίων Αχαρνών και η 
αποκάλυψη του θεάτρου», Αρχαιολογικές Συμβολές, Τόμος Α’, Εκδόσεις Μουσείου 
Κυκλαδικής Τέχνης. 
Πλάτωνος-Γιώτα, Μ., 2005, Ανασκαφές, Ευρήματα, Νέα Μουσεία, Αρχαιολογική Συλλογή 
Αχαρνών, Αττική 2004, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής, Αθήνα. 
Πλάτωνος-Γιώτα, M., 2004,  Αχαρναί: Ιστορική και Τοπογραφική Επισκόπηση των Αρχαίων 
Αχαρνών, των γειτονικών Δήμων και των οχυρώσεων της Πάρνηθας, Δήμος Αχαρνών 2004. 
Πλάτωνος, Μ, 2005, «Αρχαίοι Δήμοι και Οχυρά», Η Καθημερινή, 7 Ημέρες Αφιέρωμα: 
Περπατώντας στην Πάρνηθα. 
Στριφτού- Βάθη, Σ., 2009, Αχαρναί: Από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα, Αχαρνές 2004. 
Lolling, H. G., 1880, “Das KuppelgrabbeiMenidi, DeutschesArchaeologischesInstitut in 
Athen”, ΠίνακεςΙ-ΙΧ. 
Lolling, H. G., 1887, “ZumKuppelgrabbeiMenidi”, AM 12, 139-140. 
 
 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 

42 
 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 
 

Φωτογραφική τεκμηρίωση των πόλων της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών 
 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

1 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

Αρχαίο θέατρο Αχαρνών 

 
 

 
 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

2 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

Μυκηναϊκός Θολωτός τάφος  

 
 

 
 
 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

3 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

 
 
 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

4 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

 
 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

5 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

6 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

 
 
  



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

7 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

Τύμβος του Σοφοκλή 

 
 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

8 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

 
 
 
  



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

9 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

Έργα Υδροδότησης /Τμήμα επίγειου αγωγού ύδρευσης στο Ολυμπιακό Χωριό



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

10 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

 
 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

11 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

12 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

 
 
 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

13 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

14 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

 
 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

15 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

 
 
  



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

16 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

Αρχαία Οδός Ιππίου 

 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

17 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

18 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

 
  



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

19 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

Αγροικία Α (Αυλίζας-Γεροβουνού) -Δεξαμενή Υστερης Ρωμαικής εποχής 

 
 

 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

20 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

 
  



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

21 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ο νηστευτής 

 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

22 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

 
 
  



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

23 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος  

 
  



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

24 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

Άγιοι Θεόδωροι 

 
  



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

25 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών 

 
  



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

26 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών στην κεντρική πλατεία 

 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

27 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

  



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

28 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

Κτίριο 1ου Δημ. Σχολείου 

 
 

 
  



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

29 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

Πλατεία Αγ. Νικολάου 

 
  



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

30 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

Πλατεία Αγ. Βλασίου (Κεντρική Πλατεία) 

 
 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

31 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

 
 
  



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

32 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

Πλατεία Καράβου 

 
 

 
 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

33 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

Δίκτυο υφιστάμενων πεζόδρομων στην κεντρική περιοχή του Δήμου (πλησίον 
κεντρικής πλατείας) 

 
 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

34 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

 
 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

35 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

 
 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

36 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

 
 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

37 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



πολιτιστική διαδρομή Αχαρνών 
 

 

38 
Σίσσυ Ηλία &Τζούλη Μωυσιάδη, πολεοδόμοι – χωροτάκτες μηχανικοί 

Αποψη τη οδού Αρχαίου Θεάτρου σήμερα 

 


	Εισαγωγή
	Προοίμιο
	Συμβατικό πλαίσιο της μελέτης και χαρακτήρας του παρόντος
	Ομάδα μελέτης
	Ευχαριστίες

	Πολιτιστική διαδρομή Δήμου Αχαρνών
	Στόχοι στρατηγικής
	Περιγραφή της Διαδρομής
	Οικοδόμηση του προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή Αχαρνών»
	Σύνοψη προτάσεων παρούσας μελέτης

	Υποδομές της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών
	Μάρκετινγκ και Ψηφιακές Υποδομές
	Εκπόνηση Marketing plan της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών
	Περίγραμμα Ενδεικτικών Δράσεων του Marketing Plan

	Επιχειρηματικότητα - Σύμφωνο Ποιότητας
	Σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας

	Σύστημα Διακυβέρνησης –DMMO
	Σκοπιμότητα Δημιουργίας Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης Αχαρνών
	Δραστηριότητες του Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης Αχαρνών – DMMO
	Δομή Διοίκησης του DMMO
	Πηγές Χρηματοδότησης του DMMO

	ΒΙΒΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
	Συγκεντρωτικός πίνακας προτεινόμενων δράσεων της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών
	Συνοπτική Περιγραφή των αρχαιολογικών χώρων & μνημείων της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών
	Φωτογραφική τεκμηρίωση των πόλων της Πολιτιστικής Διαδρομής Αχαρνών


