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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ &
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Μπουμπουλίνας 20-22

ΚΟΙΝ:

Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 106 82

Ως ο πίνακας αποδεκτών

Πληροφορίες : Γ. Ήβου, Ν. Νινής
Τηλ. : 213 1322 288
Fax. : 210 8201417
E-mail : dpkar@culture.gr

ΘΕΜΑ:Έγκριση μελέτης διαμόρφωσης διαδρομών στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης για
άτομα με δυσκολία στην κίνηση

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1)Τον Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7.8.2019) «Επιτελικό Κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2)Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9.7.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3)Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17.7.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
4) Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών ……… Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/22-9-2015),
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5) Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22.7.2019 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και
της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για το διορισμό Μετακλητού Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Φ.Ε.Κ. 485/Υ.Ο.Δ.Δ./26.7.2019),
6) Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»,
7) Τον Ν. 3028/2002 ‘’Περί Προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς’’ (Φ.Ε.Κ 153/Α/28.6.2002),
8) Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/16746/3393/13568/13322/4764/07-04-2020 Υ.Α.
“Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς”.
9)Το

υπ’

αρ.

πρωτ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/221872/153335/9570/2271/18-5-2020

έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών,
10)Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε
στην υπ’ αρ. 19/19-5-2020 Συνεδρία του (θέμα 11ο)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τη μελέτη διαμόρφωσης των διαδρομών στον αρχαιολογικό χώρο της
Ακρόπολης για άτομα με δυσκολία στην κίνηση, καθώς και τις αρχές για τη βελτίωση της
επισκεψιμότητας των μνημείων. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν, είτε συνολικά είτε σε
στάδια- φάσεις, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:
1.

Η τεκμηρίωση των αρχαιολογικών πληροφοριών επί του σχεδίου της πρότασης να

ακολουθεί τα σχέδια των Stevens και Κορρέ.
2.

Οι νέες διαδρομές/διαστρώσεις να ακολουθούν είτε πραγματικά είτε συμβατικά

περιγράμματα και να αναπτύσσονται σε ευθείες και τεθλασμένες γραμμές, ενώ να
αποφεύγονται καμπύλες κατά τον σχεδιασμό.
3.

Τόσο οι διάδρομοι των επισκεπτών όσο και τα πλατώματα να διαστρωθούν με το ίδιο

υλικό, το οποίο θα επιτρέπει στα αμαξίδια ΑμεΑ να κυκλοφορούν ελεύθερα και όχι γραμμικά,
προκειμένου να γίνεται αντιληπτός ο ελεύθερος κατά την αρχαιότητα χώρος. Η χρωματική
διαφοροποίηση να αξιοποιείται μόνο για τη δήλωση των αρχαίων οδεύσεων. Ως εκ τούτου, να
διακρίνεται χρωματικά μόνον η οδός Παναθηναίων (δηλαδή το τμήμα της διαδρομής από τα
Προπύλαια έως τη ΒΑ γωνία του Παρθενώνα) και αργότερα η βόρεια οδός, ενώ όλα τα
πλατώματα και οι συμβατικές διαδρομές να αποδίδονται με άλλη απόχρωση υλικού.
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4.

Να επισημανθούν με διαφοροποίηση υλικού, χρώματος ή χάραξη (χωρίς διαφοροποίηση

στάθμης) τα όρια σημαντικών - αλλά αθέατων μέχρι στιγμής- κτισμάτων επί του βράχου.
5.

Τα υλικά διάστρωσης που θα επιλεγούν θα πρέπει να είναι συμβατά με τα μνημεία και

το περιβάλλον τους, να έχουν επαρκή αντοχή για την κυκλοφορία των μηχανημάτων, να είναι
εύκολα επισκευάσιμα, αναστρέψιμα, να μην αποτρίβονται εύκολα προκαλώντας ανεπιθύμητη
παραγωγή σκόνης και να είναι πιστοποιημένα. Τα εν λόγω υλικά θα πρέπει να αποτελέσουν
αντικείμενο συμπληρωματικής έρευνας και ως προς τη σύσταση, την κοκκομετρία και την
απόχρωσής τους και η τελική επιλογή θα γίνει μετά από αξιολόγηση δοκιμαστικών
εφαρμογών, επί τόπου.
6.

Για τις νέες διαστρώσεις εκτιμάται ότι είναι επαρκές ένα μέσο πάχος 8 εκ. Στα όρια

(σκάρπες) των διαδρομών τα υλικά θα πρέπει να απλωθούν σε μεγαλύτερες επιφάνειες και να
έχουν πιο ομαλές κλίσεις από τις προτεινόμενες στη μελέτη. Να προβλεφθούν αρμοί διαστολής
για να αποφευχθούν οι ρηγματώσεις, σε θέσεις που θα υποδείξει η ΕΣΜΑ. Η μόνωση του
φυσικού βράχου έναντι των υλικών διάστρωσης να επιτευχθεί με επάλειψη αργίλου και όχι με
γεωύφασμα, για να αποφευχθεί το δυσάρεστο αισθητικό αποτέλεσμα που προκαλεί η
παρεμβολή γεωυφασμάτων.
7.

Να μην διαμορφωθεί το πλάτωμα νοτίως του Ναού της Ρώμης και του Αυγούστου για

τεχνικούς λόγους. Η προτεινόμενη από την Εφ. Α. πόλης Αθηνών κατασκευή τοιχίου στη νότια
πλευρά του ναού της Ρώμης και του Αυγούστου για την περαιτέρω αποφυγή διάβρωσής του, να
αποτελέσει αντικείμενο ειδικής μελέτης, ανεξάρτητο από την παρούσα πρόταση.
8.

Να διατηρηθεί η δυνατότητα κίνησης ΑμεΑ στην περιοχή νοτίως του Παρθενώνα, με

διάστρωση ίδιας σύστασης με τους διαδρόμους και τα πλατώματα του αρχαιολογικού χώρου, η
οποία θα διασφαλίζει την απαραίτητη στεγανοποίηση για την προστασία του νοτίου τείχους.
9.

Να αποτραπεί η διέλευση των επισκεπτών στο εσωτερικό της Χαλκοθήκης και του Ιερού

της Βραυρωνίας Αρτέμιδος. Σε επόμενο στάδιο διαμορφώσεων, να προβλεφθεί πρόσβαση στο
Ιερό, σύμφωνα με την αρχαία.
10.

Επειδή δεν εξασφαλίζεται η πρόσβαση των ΑμεΑ, λόγω των έντονων κλίσεων, σε

τμήματα του προτεινόμενου δικτύου διαδρομών, να ληφθεί μέριμνα και να αποτυπωθούν επί
σχεδίου οι δυνατότητες αυτόνομης κίνησης των επισκεπτών ΑμεΑ σε βασικούς άξονες και
μνημεία του αρχαιολογικού χώρου.
11.

Δεδομένου ότι οι προς διαμόρφωση επιφάνειες θα είναι μεγάλης έκτασης και μη

διαπερατές, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες ρύσεις σε συνάρτηση με το υπάρχον ή το
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προβλεπόμενο σύστημα παροχέτευσης του Ιερού Βράχου. Προς τούτο, να εκπονηθεί σε εύλογο
χρόνο, υδραυλική μελέτη για την οργανωμένη παροχέτευση των ομβρίων από τον Ιερό Βράχο.
12.

Οι προδιαγραφές των υλικών διάστρωσης, ο σχεδιασμός κατάλληλων συνθέσεων, η

επιλογή τους μετά από αξιολόγηση σχετικών δοκιμαστικών εφαρμογών καθώς και η έκταση
του έργου να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης υπό την επιστημονική εποπτεία του Προέδρου
της ΕΣΜΑ, με τη συνεργασία των συναρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ (ΥΣΜΑ, ΔΑΑΜ,
ΔΣΑΝΜ, ΕΦΑ πόλης Αθηνών). Η μελέτη εφαρμογής της α’ φάσης αυτού να υποβληθεί για
έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. Σε αυτήν να συμπεριληφθεί χρονοδιάγραμμα
του έργου, λαμβάνονται υπόψη τις προγραμματιζόμενες εργασίες της ΥΣΜΑ και τις ανάγκες
επισκεψιμότητας του αρχαιολογικού χώρου.

Η Γενική Διευθύντρια Αναστήλωσης,
Μουσείων & Τεχνικών Έργων

Η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων &
Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Αμαλία Ανδρουλιδάκη

Πολυξένη Αδάμ-Βελένη

Πίνακας αποδεκτών:
1.

Γραφείο Υπουργού

2.

Γραφείο Γεν. Γρ. Πολιτισμού

3.

ΓΔΑΠΚ

4.

ΓΔΑΜΤΕ

5.

ΔιΠΚΑ

6.

ΔΑΑΜ

7.

ΔΣΑΝΜ

8.

ΕΦΑ πόλης Αθηνών

9.

Τμήμα Γραμματείας ΚΑΣ

10.

ΥΣΜΑ

11.

Ίδρυμα Ωνάση

12.

ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.
Περρίκου 32, Αθήνα
e-mail: nama@namanet.gr

