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Ανοίγοντας τις πόρτες στη φύση 

Η παροχή καλύτερης πρόσβασης στη φύση δε 
σημαίνει απαραίτητα… να την «τσιμεντώσουμε»!

Στην πραγματικότητα, οι προτεινόμενες οδηγίες
για «υπαίθριους χώρους» παρέχουν μεγάλη 
ενσωματωμένη ευελιξία, ώστε να διασφαλιστεί ότι η 
προσβασιμότητα ισορροπεί με την προστασία 
περιβαλλοντικών, ιστορικών και πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παροχή εύλογης 
πρόσβασης - όπως γεφυρώσεις πάνω από έλη -
μπορεί ακόμη και να σημαίνει καλύτερη προστασία 
για εύθραυστα οικοσυστήματα
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Ανοίγοντας τις πόρτες στη φύση 

• Βελτίωση των οδεύσεων (επιφάνειες 
κίνησης) 

• Βελτίωση κλίσεων και γεφυρώσεις

• Εγκατάσταση χειρολισθήρων και 
κιγκλιδωμάτων ασφαλείας

• Δημιουργία σταθμών ανάπαυλας

• Εγκατάσταση προσβάσιμων 
εξοπλισμών

• Δημιουργία θέσεων στάθμευσης 
ΑμεΑ

• Κατασκευή/βελτίωση προσβάσιμων 
WC 
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Ανοίγοντας τις πόρτες στη φύση 

• Βελτίωση της προσβασιμότητας στα 
κέντρα πληροφόρησης

• Βελτίωση της πρόσβασης σε 
κιόσκια, καταστρώματα και 
παρατηρητήρια

• Κατασκευή προσβάσιμων σημείων 
θέασης και δραστηριοτήτων

• Προσβάσιμη πληροφόρηση, 
έντυπα, websites, κ.λπ.

• Σχεδιασμός & προβλέψεις για την 
αντιμετώπιση έκτακτων 
περιπτώσεων



ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης 
προσβάσιμων διαδρομών στη φύση

https://bio2care.eu/storage/app/uploads/public
/5da/ef7/7d8/5daef77d8981e728825650.pdf

https://bio2care.eu/storage/app/uploads/public/5da/ef7/7d8/5daef77d8981e728825650.pdf


Β. Προσβάσιμη 
οικοδιαδρομή

Β1 Μονοπάτια

Β2 Χώροι ανάπαυσης

Β3 Χώροι ελιγμών

Β4 Χώροι θέασης

Β5 Χώροι αναψυχής

Β6 Εξοπλισμοί



Γ. Εξυπηρετήσεις

Γ1 Παρατηρητήρια

Γ2 Κέντρα υποδοχής, ενημέρωσης, 
πληροφόρησης

Γ3 Χώροι στάθμευσης

Γ3 Στάσεις λεωφορείων

Γ3 Χώροι υγιεινής



Δ. Σήμανση

Δ1 Γενικά

Δ2 Κατευθυντήρια σήμανση

Δ3 Σήμανση προσβασιμότητας

Δ4 Σήμανση ενημέρωσης επισκεπτών

Δ5 Σήμανση ερμηνείας περιβάλλοντος



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Υπάρχουν πλέον πολλές!

Και στην Ελλάδα…

https://bio2care.eu/el/results/25/paradeigmata
-kalwn-praktikwn-sth-dhmioyrgia-
monopatiwndiadromwn-fyshs-gia-amea

https://bio2care.eu/el/results/25/paradeigmata-kalwn-praktikwn-sth-dhmioyrgia-monopatiwndiadromwn-fyshs-gia-amea


Υγρότοπος Βραυρώνας, Αττική



Εθνικός Δρυμός Πυρηναίων, Γαλλία (www.pyrenees-parcnational.fr)



Εθνικό Πάρκο Eifel, Γερμανία (www.nationalpark-eifel.de)



Εθνικό Πάρκο Eifel, Γερμανία (www.nationalpark-eifel.de)



Εθνικός Δρυμός Δολομιτών, Ιταλία (www.dolomitiunesco.info)



Μονοπάτια 
προσβάσιμου 
τουρισμού κληρονομιάς
Το έργο, προϋπολογισμού 1,29 εκατ. ευρώ, εντάσσεται 
στο πλαίσιο του INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 
2014 – 2020». 

Κύριος στόχος: Να επιτευχθεί η πλήρης 
προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία σε 
υποδομές και υπηρεσίες φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς



Προσβάσιμος 
τουρισμός
Υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg-IPA 
CBC Greece-Albania, με συνολικό προϋπολογισμό 
€601.279,10.

Κύριος στόχος: Η υποστήριξη της ανάπτυξης του 
προσβάσιμου τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή 
Ελλάδας-Αλβανίας και η εδραίωση της περιοχής ως 
διεθνή προορισμό προσβάσιμου τουρισμού για άτομα 
της τρίτης ηλικίας, για άτομα με αναπηρία και γενικά 
για άτομα με μειωμένη κινητικότητα και τις οικογένειές 
τους.




