
 

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» σχεδιάζει ένα μεγάλο έργο Ο.Χ.Ε. για τη χώρα μας, την «Τριλογία 
της Αττικής: Ελευσίνα – Αθήνα - Λαύριο».Η «Τριλογία» είναι μία ισχυρή και πρωτότυπη 
αφήγηση που φωτίζει τη σύνθετη και την πολυεπίπεδη πραγματικότητα της κλασικής 
Αθήνας. Βασικός άξονας του προγράμματος θα είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας 
πολιτιστικής διαδρομής που θα αποκαθιστά τη σύνδεση που είχε η πόλη της αρχαίας Αθήνας 
με το Ιερό της Δήμητρας στην Ελευσίνα, το Λαύριο και τα ορυχεία αργύρου, καθώς και με το 
επίνειό της, τον Πειραιά. 

Σκοπός του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι να προετοιμαστεί, με τη συμβολή του, ένα ώριμο 
έργο για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027 ως 
μια Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση. Για το σχεδιασμό του παραπάνω προγράμματος το 
Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ήδη αναθέσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες (masterplan της 
διαδρομής, Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, Στρατηγικό σχεδιασμό marketing, 
Συγκοινωνιακή Μελέτη Διαδρομής, Παροχή τεχνικών υπηρεσιών). Περισσότερες 
πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ. 

Σε συνέχεια του Στρατηγικού Σχεδίου Μarketing του προγράμματοςτο Σωματείο μας 
προχώρησε τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 στην προκήρυξη του διεθνούς δημιουργικού 
διαγωνισμού για την εκπόνηση της εικαστικής ταυτότητας της διαδρομής. Το σχετικό υλικό 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Διαζώματος και είναι διαθέσιμο εδώ.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να αναπτύξει τρία (3) παραδοτέα: 

1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 (Τουριστικά λογότυπα), το οποίο θα πρέπει να 
παραδοθείμέχρι τη λήξη του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 
15 Απριλίου 2022,οπότε συμπληρώνεται η διορία της παράτασης που έχουμε 
δώσει. 

2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 (Εικαστικές εφαρμογές της τουριστικής ταυτότητα), το οποίο 
θα πρέπει να παραδοθεί έως και δύο μήνεςαπό την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού στους συμμετέχοντες. 

3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 (Εκπόνηση εγχειριδίου για την τουριστική ταυτότητα-
branding manual), το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί έως καιένα μήνα μετά την 
παραλαβή του παραδοτέου 2 από την Περιφέρεια Αττικής. 

Ο διαγωνισμός που προκηρύσσει το Σωματείο αφορά μόνο στο Παραδοτέο 1, για το οποίο 
θα χορηγήσει τρία βραβεία 5.000, 3.000 και 2.000 € στις προτάσεις που θα λάβουν κατά 
σειρά την υψηλότερη βαθμολογία. Εν συνεχεία, ο υποψήφιος ανάδοχος, που θα υποβάλει 
την πρόταση με την υψηλότερη βαθμολογία, θα πρέπει να κληθεί από την Περιφέρεια 
Αττικής να υλοποιήσει το Παραδοτέο 2 και το Παραδοτέο 3 στο πλαίσιο απευθείας 
ανάθεσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

https://diazoma.gr/cultural-routes/%ce%b7-%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd%ce%b1%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%af%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd/
https://diazoma.gr/routes-history/%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd%ce%b1%cf%82/nea-paratasi-tis-prosklisis-simetoxis-se-diathni-dimiourgiko-diagonismo-gia-tin-eikastiki-touristiki-taftotita-cultural-destination-brand-tia-politistikis-diadromis-trilogia-tia-attikis/


Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης του Διαζώματος, που περιλαμβάνει περιγραφή του 
τρόπου υλοποίησης του διαγωνισμού, αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων και γενικά 
των απαιτήσεων του έργου, μπορείτε να βρείτε εδώ. 

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@diazoma.gr . Το σχετικό e-mail θα αναγράφει ως 
θέμα: Πρόταση του / της ……. για το Διεθνή διαγωνισμό για την εικαστική τουριστική 
ταυτότητα (destination brand) της Πολιτιστικής Διαδρομής «Τριλογία της Αττικής: 
Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο». 

https://diazoma.gr/site-assets/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82_Branding-%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-1.pdf
mailto:info@diazoma.gr

