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Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 4370/499/19.2.2021 Ερώτηση και Αίτηση
Κατάθεσης Εγγράφων με θέμα: «Σχετικά με την αναφερόμενη ως “Σύμβαση δωρεάς”
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του κοινωφελούς ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ.
Ωνάσης” για την κατασκευή και λειτουργία του ανελκυστήρα πλαγιάς για την άνοδο
ατόμων με κινητικές δυσκολίες στην Ακρόπολη των Αθηνών»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 4370/499/19.2.2021 Ερώτησης και
Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων των Βουλευτών, κ.κ. Καλλιόπης Βέττα, Ελευθέριου
Αβραμάκη, Ειρήνης Αγαθοπούλου, Αθανάσιου Αθανασίου, Τρύφωνα Αλεξιάδη, Αθανασίας
(Σίας) Αναγνωστοπούλου, Δώρας Αυγέρη, Αλέξανδρου - Χρήστου Αυλωνίτη, Σωκράτη
Βαρδάκη, Βασίλη Βασιλικού, Γιάννη Γκιόλα, Θεόδωρου Δρίτσα, Κωνσταντίνου Ζουράρι,
Νικόλαου Ηγουμενίδη, Φρόσως Καρασαρλίδου, Νίνας Κασιμάτη, Μάριου Κάτση, Χαράς
Καφαντάρη, Κυριακής Μάλαμα, Κωνσταντίνου Μάρκου, Κωνσταντίνου Μπάρκα, Θάνου
Μωραΐτη, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, Αικατερίνης Νοτοπούλου, Θεόφιλου Ξανθόπουλου,
Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, Σάκη Παπαδόπουλου, Θεοπίστης (Πέτης) Πέρκα,
Παναγιούς Πούλου, Παναγιώτη Σκουρολιάκου, Μπέττυς Σκούφα, Ολυμπίας Τελιγιορίδου,
Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη, Σωκράτη Φάμελλου, Νίκου Φίλη, Θεανώς Φωτίου, Ραλλίας
Χρηστίδου και Γεώργιου Ψυχογιού, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι
αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η ανάγκη κατασκευής σύγχρονου ανελκυστήρα στην Ακρόπολη υπαγορεύθηκε από
την ανάγκη εξασφάλισης ασφαλούς πρόσβασης στα μνημεία του Βράχου για τα ΑμεΑ,
αλλά και γενικά για εμποδιζόμενα άτομα (π.χ. μεγάλης ηλικίας). Ήδη από το 2018 το
εργοταξιακό αναβατόριο, που εγκαταστάθηκε το 2004, παρουσίαζε συνεχείς βλάβες με
αποτέλεσμα η χώρα να εκτίθεται διεθνώς. Η ολιγωρία της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
κληροδότησε στη νυν ηγεσία ένα μείζον πρόβλημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, μόλις τον
Μάιο του 2019, προγραμματίστηκαν από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ οι
ενέργειες για την αντικατάσταση του ανελκυστήρα, οι οποίες περιορίστηκαν στον
εντοπισμό των προβλημάτων, που προέκυπταν για την υλοποίηση του έργου, στη
διαπίστωση της ανάγκης για ανασκαφή σε επίπεδο χαμηλότερο από αυτό της διαδρομής
των επισκεπτών για την διαμόρφωση της περιοχής όπου θα κατασκευαζόταν το φρεάτιο
του ανελκυστήρα, καθώς και στον προσδιορισμό των προδιαγραφών του ανελκυστήρα,
ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες για την μεταφορά των ΑμεΑ και φορείου σε περίπτωση
ανάγκης.
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Η αντικατάσταση του αναβατορίου της Ακρόπολης με ανελκυστήρα πλαγιάς
σύγχρονων προδιαγραφών αποτέλεσε πρώτιστη προτεραιότητα ήδη από τον Ιούλιο του
2019. Στο πλαίσιο αυτό, με τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων Υπηρεσιών του
ΥΠΠΟΑ συντάχθηκαν οι προδιαγραφές για τη θέση και τα συνοδά έργα της εγκατάστασης
νέου ανελκυστήρα ΑμεΑ στην Ακρόπολη. Κατόπιν πρότασης της Διεύθυνσης
Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων αποφασίσθηκε η αντικατάσταση του υφιστάμενου
συστήματος ανελκυστήρα-μεταφορικής πλατφόρμας από το επίπεδο της διαδρομής
επισκεπτών με ανελκυστήρα μεταβλητής κλίσης (ανελκυστήρα πλαγιάς), το μεγαλύτερο
πλεονέκτημα του οποίου θα ήταν η επιβίβαση των επισκεπτών ΑμεΑ απ’ ευθείας από το
επίπεδο της διαδρομής επισκεπτών (επίπεδο αποκατεστημένου Περιπάτου). Επιπλέον,
πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών διερεύνηση των κατάλληλων εταιρειών, που θα πληρούσαν
τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την κατασκευή ενός νέου σύγχρονου ανελκυστήρα
υψηλών τεχνικών και αισθητικών προδιαγραφών, για τον αρχαιολογικό χώρο της
Ακρόπολης. Οι προδιαγραφές της νέας κατασκευής, η θέση και τα συνοδά έργα για την
εγκατάσταση εξετάστηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο στην 34η/1-10-2019
Συνεδρία
του
και
εγκρίθηκαν
με
την
υπ’
αρ.
πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/529910/55217/1946/677/3-10-2019 Υπουργική Απόφαση
(ΑΔΑ: 9ΒΚΘ4653Π4-30Ψ).
Προς το σκοπό κατασκευής του ανελκυστήρα υπεγράφη η από 28.02.2020
Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον
Υπουργό και τον Υφυπουργό Οικονομικών και την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,
του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ωνάση και της ανώνυμης εταιρείας “ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.”.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι, αφενός, η κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρα πλαγιάς
για την άνοδο ατόμων με κινητικές δυσκολίες στην Ακρόπολη των Αθηνών και, αφετέρου,
η αποκατάσταση του φωτισμού του βράχου της Ακρόπολης και των μνημείων που
βρίσκονται σε αυτόν. Το αντικείμενο της Δωρεάς ανήλθε στο συνολικό ποσό του 1.700.000
€ και για τα δύο έργα και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από πόρους του Ιδρύματος Ωνάση,
χωρίς ουδεμία συμμετοχή του Δημοσίου ή Ευρωπαϊκών Πόρων, με φορέα υλοποίησης την
“ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.”.
Η ανωτέρω σύμβαση καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3Α του ν.
4182/2013 (Α’ 185), το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4557/2018 (Α’ 139).
Επιπλέον, η αποδοχή της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ωνάση πραγματοποιήθηκε
με την υπ’ αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ /ΥΓ /ΓΔΟΥ /157199 /1806/10185/31.01.2020 κοινή
απόφαση του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών του
Υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του
ΥΠΠΟΑ. Σημειώνεται ότι, οι Συμβάσεις Δωρεάς που συνάπτονται με βάση το ν. 4182/2013
εξαιρούνται της υποχρέωσης ανάρτησης στη Διαύγεια, σε κάθε περίπτωση, όμως,
αντίγραφο της ανωτέρω σύμβασης τηρείται στο αρχείο της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ.
Ακολούθησε η εκπόνηση μελέτης από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων
Ακρόπολης,
κατά
τα
προβλεπόμενα
στην
υπ’
αρ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/529910/55217/1946/677/3-10-2019 Υπουργική Απόφαση,
με σκοπό τη διαπίστωση της στατικής επάρκειας των περιοχών αγκύρωσης της νέας
κατασκευής. Την εν λόγω μελέτη ανέλαβε η κοινοπραξία των μελετητικών γραφείων ΓΕΩ.
ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. και «ΔΟΜΟΣ» ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ και οι
σχετικές εργασίες εκτελέσθηκαν το διάστημα από τις 3-4-2020 έως τις 31-5-2020, από την
εταιρία ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ Α.Τ.Ε., με δαπάνες του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ωνάση, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην από 28.02.2020 Σύμβαση Δωρεάς.
Η στατική μελέτη κατατέθηκε από την ανάδοχο εταιρία και την συνεργαζόμενη με
αυτήν εταιρία Invite Α.Ε., τον Μάρτιο του 2020. Εισήχθη στο ΚΑΣ (υπ’ αρ. 7/19-2-2020
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Συνεδρία) και εγκρίθηκε υπό όρους με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/
ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/109565/13362/414/160/23-3-2020
Κοινή
Απόφαση
των
Γενικών
Διευθυντριών Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αναστήλωσης, Μουσείων και
Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟΑ (ΑΔΑ:ΨΝΡΥ4653Π4-ΨΘΒ). Οι όροι αφορούσαν κυρίως την
προσθήκη στοιχείων για την πληρότητα της στατικής μελέτης, καθώς και στην εκπόνηση
άλλων απαραίτητων μελετών, όπως Η/Μ μελέτης και αρχιτεκτονικής μελέτης, στο πλαίσιο
της οποίας συμπεριλαμβανόταν και η εκπόνηση μελέτης διαμόρφωσης περιβάλλοντος
χώρου. Ακολούθησε η υποβολή της «Αναθεωρημένης στατικής μελέτης ως προς τις
εκσκαφές, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/294206/
33736/1076/464/16-6-2020 απόφαση, ενώ με τις υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/
ΤΜΑΜ/422483/47769/1555/682/7-8-2020 και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/506333/
57134/1907/882/17-9-2020 Αποφάσεις εγκρίθηκε η αναθεωρημένη στατική μελέτη του
νέου ανελκυστήρα, η οποία αφορούσε στο φρεάτιο βάσης και στη μελέτη δυναμικής
ανάλυσης.
Παράλληλα με την υλοποίηση του έργου (κατασκευή φρεατίου ανελκυστήρα και
εγκατάσταση του φορέα) εκπονήθηκε, με τις υποδείξεις και τη συνεργασία των
συναρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, η αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου περιοχής Περιπάτου και βάσης τοιχίου Μπαλάνου και θέσης άφιξης
(πλατφόρμα) νέου ανελκυστήρα, η οποία και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/512098/57788/1922/901/24-9-2020 (ΑΔΑ: 6Χ3Ρ465 3Π4ΤΒΤ) Απόφαση. Ακολούθησε η έγκριση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του
συστήματος
του
υπό
εγκατάσταση
ανελκυστήρα,
με
την
υπ’
αρ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/550743/62209/2052/964/09-10-2020 (ΑΔΑ: 691Ξ4653Π4ΞΝΦ) Απόφαση.
Επισημαίνεται ότι το έργο κατασκευής του ανελκυστήρα ολοκληρώθηκε στις 2-122020. Τον συντονισμό και την επίβλεψη του συνόλου του Έργου, σε όλα τα στάδια της
κατασκευής του, ανέλαβε Ομάδα Επίβλεψης, αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των
συναρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αρ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/267574/188199/5260/4-6-2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: Ω9ΑΑ4653Π4-9ΗΤ).
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαν προκύψει στον φωτισμό των
μνημείων της Ακρόπολης, που εγκαταστάθηκε το 2004 (ήτοι, αλλοιώσεις στο αποτέλεσμα
του φωτισμού, που οφείλονταν κυρίως σε φθορά από τις καιρικές συνθήκες, σε
προβλήματα συντήρησης του εξοπλισμού, καθώς και σε παρεμβάσεις στο πλαίσιο των
αναστηλωτικών έργων, πολύ μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση και χαμηλή χρωματική
απόδοση λόγω του τεχνολογικά πεπαλαιωμένου εξοπλισμού), αποφασίσθηκε η
πραγματοποίηση των αναφερόμενων έργων, τα οποία εκτελέσθηκαν με την ανωτέρω
δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, από την ανάδοχο εταιρία «Ελευθερία Ντεκώ και Συνεργάτες
(Δημήτρης Καπετανέλης & Απόστολος Παπαθανασίου)». Οι σχετικές μελέτες εξετάσθηκαν
από το ΚΑΣ και εγκρίθηκαν με τις υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/153777/
18809/620/257/27-3-2020 (ΑΔΑ: Π4494653Π4-ΩΨΣ) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/687027/
77992/2494/28-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΞΥ4653Π4-ΣΦΨ) Αποφάσεις, αντίστοιχα. Στην Α΄ φάση,
η νέα μελέτη περιελάμβανε, μάλιστα, όχι μόνο τα μνημεία που ήδη φωτίζονταν, αλλά και
αρκετά ακόμη, όπως το Ιερό του Ασκληπιού, τη Στοά Ευμένους και το Χορηγικό Μνημείο
του Θρασύλλου, στη Νότια Κλιτύ, ενώ, στην Β΄ φάση, περιελήφθησαν ο ναός του
Ηφαίστου στην Αρχαία Αγορά και το μνημείο του Φιλοπάππου.
Οι σχετικές εργασίες ξεκίνησαν στις 15 Μαΐου 2020 και ολοκληρώθηκαν στις 10
Φεβρουαρίου 2021 και την επίβλεψή τους ανέλαβε Ομάδα Επίβλεψης, αποτελούμενη από
εκπροσώπους όλων των συναρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, η οποία συγκροτήθηκε με
την υπ’ αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ 289675/203888/5670/12-6-2020 Υπουργική
Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΗΖΞ4653Π4-ΛΓ9). Η εργασία αυτή, παράλληλα με τη μείωση κατά
περίπου 40% του αριθμού των φωτιστικών σωμάτων και τον συνολικό περιορισμό των
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καλωδιώσεων, έχει σαν αποτέλεσμα την αισθητική αναβάθμιση και του περιβάλλοντος
χώρου των μνημείων.
Αναφορικά με τη διαμόρφωση διαδρομών στον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης
για άτομα με δυσκολία στην κίνηση σημειώνεται ότι η σχετική μελέτη, η οποία εκπονήθηκε
από την εταιρία ΝΑΜΑ Α.Ε., εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/225099/155875/4618/2547/2-9-2020 Απόφαση, μετά από ομόφωνη
γνωμοδότηση του ΚΑΣ. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης εφαρμογής, η οποία
εκπονήθηκε επίσης από την εταιρία ΝΑΜΑ Α.Ε., με το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/
ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/505842/57075/1903/885/22-9-2020 έγγραφο της ΔΑΑΜ.
Την υλοποίηση της Α΄ φάσης του εν λόγω έργου ανέλαβε η εταιρία Κ.Η.
Παπαδόπουλος Μ.Ε.Π.Ε., ενώ η προμήθεια του υλικού έγινε από την εταιρία
LafargeBetton. Στην πρώτη φάση υλοποιήθηκαν η διαδρομή 1 (νέα πλατφόρμα
ανελκυστήρα-Ερέχθειο-Παναθηναϊκή οδός), η διαδρομή 2-Παναθηναϊκή Οδός, το πλάτωμα
3-ΒΑ Παρθενώνα και η διαδρομή 4-Ναός Ρώμης και Αυγούστου-Παλαιό Μουσείο. Οι
εργασίες ξεκίνησαν στις 29-9-2020 και αποπερατώθηκαν στις 30-11-2020. Επιπλέον,
πραγματοποιήθηκαν εργασίες κατασκευής αποστραγγιστικών έργων στην διαδρομή 4
ανατολικά του Παρθενώνα και δυτικά του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης.
Η επίβλεψη όλων των προαναφερόμενων έργων έγινε από την ΥΣΜΑ, την ΕΦΑΠΑ
και την ΔΑΑΜ με την συγκρότηση ομάδας επίβλεψης, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/489684/346005/9674/4839/10-9-2020 Απόφαση και
αποτελείται από υπαλλήλους και των τριών Υπηρεσιών. Παράλληλα, με την υπ’ αρ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/742121/84122/2656/5-1-2021
(ΑΔΑ:
ΨΥΝ14653Π4-2Ι1)
Απόφαση, μετά από ομόφωνη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, εγκρίθηκε η Προμελέτη
διευθέτησης ομβρίων στην περιοχή της Βόρειας Κλιτύος της Ακρόπολης Αθηνών από την
ΔΑΑΜ. Σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης πραγματοποιήθηκαν οι πρόδρομες
εργασίες κατασκευής αποστραγγιστικού έργου στην διαδρομή 1 δυτικά του Ερεχθείου.
Τέλος, στα πλαίσια του έργου των διαδρομών, πραγματοποιήθηκαν οι εξής
πρόσθετες εργασίες: α) Κατασκευή της εργοταξιακής οδού δυτικά του Παρθενώνα, με
απόφαση της ΕΣΜΑ και επίβλεψη της ΥΣΜΑ (28-1-2021 έως 5-2-2021) και β) η γεφύρωση
της πλάκας του ανασκαφικού μάρτυρα νότια του Παρθενώνα, με έγκριση της ΕΦΑΠΑ (αρ.
πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/32335/26-1-2021) και επίβλεψη από την ΕΦΑΠΑ (8-2-2021 έως 12-22021). Με την τελευταία αποδόθηκε μεγαλύτερο τμήμα διαδρομής στους επισκέπτες του
αρχαιολογικού χώρου, ενώ παράλληλα εξασφαλίσθηκε χώρος για την κίνηση των
εργοταξιακών μηχανημάτων της ΥΣΜΑ.
Η Β΄ φάση του έργου «Διαμόρφωση διαδρομών στον Αρχαιολογικό χώρο της
Ακρόπολης για άτομα με δυσκολία στην κίνηση», αφορά στο Πλάτωμα 5-άνδηρο δυτικά
Παρθενώνα, διαδρομή 6-νοτίως Παρθενώνα, διαδρομή 7-ανατολικό άνδηρο Ερεχθείου,
επίχωση μεταξύ διαδρομών 2 και 7.
Σε ο,τι αφορά την κινηματογράφηση και φωτογράφηση των έργων που αφορούν
μέρος της τεκμηρίωσης των εργασιών, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην από 28.02.2020 Σύμβαση Δωρεάς, όπως τροποποιηθείσα ισχύει, το Ίδρυμα Ωνάση
δύναται να κάνει χρήση του εν λόγω υλικού αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς και
σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 3028/2002 και την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ /ΔΙΠΚΑ
/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927 (ΦΕΚ Β’ 2812) Υπουργική Απόφαση, σε έντυπες
και ηλεκτρονικές εκδόσεις και στο διαδίκτυο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
www.onassis.org, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο κανάλι του youtube του
Ιδρύματος Ωνάση, μετά από αίτηση και σχετική έγκριση της ΕΦΑ Πόλης Αθηνών. Στο
πλαίσιο αυτό, τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, καθώς το Ίδρυμα Ωνάση και
οι εταιρείες ALASKA FILMS και YARD PROJECT υπέβαλαν στην ΕΦΑ Πόλης Αθηνών
σχετικές αιτήσεις που αφορούσαν στην κινηματογράφηση, αεροκινηματογράφηση,
φωτογράφηση και αεροφωτογράφηση, για τις ανάγκες παραγωγής βίντεο - ντοκιμαντέρ,
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για όλα τα έργα που εκτελέσθηκαν στην Ακρόπολη και τους άλλους χώρους (Αρχαία
Αγορά και Μνημείο Φιλοπάππου).
Σε συνέχεια των εν λόγω αιτημάτων, η ΕΦΑ Πόλης Αθηνών χορήγησε τις
αιτούμενες άδειες, στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης όλων των εργασιών (διαμόρφωση
διαδρομών, εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα ΑμεΑ στον αρχαιολογικό χώρο της
Ακρόπολης, εγκατάσταση νέου φωτισμού), με ισχύ έως την ολοκλήρωσή τους και με
αποκλειστικό σκοπό την χρήση του υλικού για την προβολή των μνημείων και την
ενημέρωση του κοινού, υπό τον όρο ότι για οποιαδήποτε άλλη χρήση μέρους ή όλου του
υλικού οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν νέο αίτημα προς την Εφορεία.
Δεδομένου ότι, τόσο η κινηματογράφηση, όσο και η φωτογράφηση αφορούσαν στην
τεκμηρίωση εγκεκριμένου έργου του ΥΠΠΟΑ και στην παραγωγή υλικού για την
επικοινωνία του έργου στο ευρύ κοινό, και όχι για εμπορικό σκοπό, οι άδειες χορηγήθηκαν
ατελώς με Αποφάσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (υπ’ αριθμ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΜ/383054/269095/15344/3777/22-7-2020, ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/
518234/366441/19739/5074/23-9-2020, ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/593774/420683/22163/5790/211-2020, ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/594892/421463/22206/5795/5-11-2020, ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/
ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/675815/479214/24576/6431/1-12-2020 και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/679646/
482007/ 24725/6474/2-12-2020 αποφάσεις).
Σε απάντηση του αιτήματός σας για την κατάθεση εγγράφων επισυνάπτεται: 1) Η
από 28/2/2020 σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του κοινωφελούς
ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης” και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΑΡΙΟΝΑ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.”, μαζί με την από 22.03.2021 τροποποίησή της, καθώς και με τα
παραρτήματά της, 2) το σύνολο των αποφάσεων του ΥΠΠΟΑ που αφορούν στην έγκριση
μελετών στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας με το Ίδρυμα Ωνάση, καθώς και 3) το
σύνολο των εγγράφων που αφορούν την αδειοδότηση εκ μέρους του ΥΠΠΟΑ για την
οποιαδήποτε παραγωγή, αναπαραγωγή, διάδοση, εκμετάλλευση και χρήση απεικονίσεων
και οπτικοακουστικού υλικού από τα μνημεία της Ακρόπολης για την προβολή του έργου
του ΥΠΠΟΑ στο πλαίσιο της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Συν: τα ανωτέρω
Πίνακας Αποδεκτών:
1.
Βουλευτή κα Καλλιόπη Βέττα
2.
Βουλευτή κ. Ελευθέριο Αβραμάκη
3.
Βουλευτή κα Ειρήνη Αγαθοπούλου
4.
Βουλευτή κ. Αθανάσιο Αθανασίου
5.
Βουλευτή κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη
6.
Βουλευτή κα Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου
7.
Βουλευτή κα Δώρα Αυγέρη
8.
Βουλευτή κ. Αλέξανδρο - Χρήστο Αυλωνίτη
9.
Βουλευτή κ. Σωκράτη Βαρδάκη
10. Βουλευτή κ. Βασίλη Βασιλικό
11. Βουλευτή κ. Γιάννη Γκιόλα
12. Βουλευτή κ. Θεόδωρο Δρίτσα
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Ζουράρι
Βουλευτή κ. Νικόλαο Ηγουμενίδη
Βουλευτή κα Φρόσω Καρασαρλίδου
Βουλευτή κα Νίνα Κασιμάτη
Βουλευτή κ. Μάριο Κάτση
Βουλευτή κα Χαρά Καφαντάρη
Βουλευτή κα Κυριακή Μάλαμα
Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Μάρκου
Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Μπάρκα
Βουλευτή κ. Θάνο Μωραΐτη
Βουλευτή κ. Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο
Βουλευτή κα Αικατερίνη Νοτοπούλου
Βουλευτή κ. Θεόφιλο Ξανθόπουλο
Βουλευτή κα Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Βουλευτή κ. Σάκη Παπαδόπουλο
Βουλευτή κα Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα
Βουλευτή κα Παναγιού Πούλου
Βουλευτή κ. Παναγιώτη Σκουρολιάκο
Βουλευτή κα Μπέττυ Σκούφα
Βουλευτή κα Ολυμπία Τελιγιορίδου
Βουλευτή κ. Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
Βουλευτή κ. Σωκράτη Φάμελλο
Βουλευτή κ. Νίκο Φίλη
Βουλευτή κα Θεανώ Φωτίου
Βουλευτή κα Ραλλία Χρηστίδου
Βουλευτή κ. Γεώργιο Ψυχογιό

Εσωτερική Διανομή:
1.
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
2.
ΓΔΑΠΚ
3.
ΓΔΑΜΤΕ
4.
ΔΑΑΜ
5.
ΔΜΕΕΜΠΚ
6.
ΕΦΑ Πόλης Αθηνών
7.
ΥΣΜΑ

6

