
 

 

ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

Γενικά 

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΑΣΟΥΣ ΚΟΤΖΑ-ΟΡΜΑΝ είναι κυκλική, συνολικού μήκους 650 μ. και 

χαρακτηρίζεται «ΕΥΚΟΛΗ». Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ξεκινά από το Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου 

(Αρμόδιος φορέας: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και Θάσου) 

και εκτείνεται βορειοανατολικά μέσω του παρακείμενου δάσους. Πλέον, μετά τις παρεμβάσεις 

και την εξομάλυνση της διαδρομής η οποία ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο της Πράξης BIO2CARE, 

το μονοπάτι είναι τελείως ήπιο, έχει ίσια, σκληρή επιφάνεια, χωρίς ανωμαλίες και με σχεδόν 

μηδενικές εγκάρσιες κλίσεις καθώς και ελάχιστες κλίσεις τοπικά κατά μήκος της κατεύθυνσης 

κίνησης. 

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ περιλαμβάνει:  

• μονοπάτι καθαρού πλάτους 1,5μ. και άνω και καθαρού ύψους 2,3μ. και άνω 

• προσβάσιμα σημεία ανάπαυλας (παγκάκια) 

• προσβάσιμο σημείο θέασης (κιόσκι) 

• WC ΑμεΑ 

• Κάγκελα-χειρολισθήρες σε δύο ύψη (στην αριστερή πλευρά στα 90 εκ. για χρήση από 

τυφλά άτομα/άτομα με περιορισμένη όραση/άτομα με μειωμένη κινητικότητα και στη 

δεξιά πλευρά στα 75 εκ. για χρήση από επισκέπτες με αναπηρικό αμαξίδιο) 

• κάδους απορριμμάτων σε κατάλληλο ύψος για επισκέπτες με αναπηρικό αμαξίδιο 

• ενημερωτική σήμανση και σήμανση για ΑμεΑ. 

Στη ΔΙΑΔΡΟΜΗ επιτρέπεται η επίσκεψη με σκύλους-οδηγούς ή/και σκύλους-βοηθούς. 

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ είναι επισκέψιμη όλο τον χρόνο, εντούτοις οι συνθήκες πρόσβασης δύνανται να 

αλλάζουν δραματικά σε περιπτώσεις ισχυρών ανέμων, βροχής, χιονόπτωσης, παγετού, κ.λπ., 

οπότε και συνίσταται να μην επισκέπτεστε τη ΔΙΑΔΡΟΜΗ. 

Οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται για την προσβασιμότητα και τις συνθήκες της 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ κατά την άφιξή τους από το προσωπικό του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα 

Νέστου. 

Ο Δήμος Νέστου δεσμεύεται να καθιστά την οικεία του ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΑΣΟΥΣ ΚΟΤΖΑ-ΟΡΜΑΝ 

προσβάσιμη, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τους επισκέπτες με αναπηρία που 

περιλαμβάνονται στον «Οδηγό για Προσβάσιμες Διαδρομές στη Φύση – Κατευθυντήριες 

Γραμμές Σχεδίασης και Σύστημα Αξιολόγησης». 

  

http://www.fd-nestosvistonis.gr/
https://bio2care.eu/el/
http://nestos.gr/
https://bio2care.eu/el/results/14/guidebook-for-accessible-nature-trails
https://bio2care.eu/el/results/14/guidebook-for-accessible-nature-trails


 

 

Κατάσταση συμμόρφωσης 

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΑΣΟΥΣ ΚΟΤΖΑ-ΟΡΜΑΝ συνάδει μερικώς με τις Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές 

του ως άνω Οδηγού που αφορούν στο σύνολο των επισκεπτών με μειωμένη κινητικότητα, λόγω 

των παρακάτω εξαιρέσεων μη συμμόρφωσης: 

• Κοντά στην αφετηρία/τέλος της ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ δεν υπάρχουν κατάλληλες ειδικές θέσης 

στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ. Σημειώσεις: Υπάρχουν στο Κέντρο Πληροφόρησης, όμως 

οι διαστάσεις τους είναι μικρότερες από τις προβλεπόμενες (είναι 3,35x4,30 μ.) και δεν 

φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση.  

• Η διαδρομή από τις θέσεις στάθμευσης εντός του προαύλιου χώρου του Κέντρου 

Πληροφόρησης έως το σημείο της αφετηρίας/τέλους της ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ δεν είναι 

κατάλληλα διαμορφωμένη για άτομα με αναπηρία. Σημειώσεις: Δεν είναι κατάλληλη για 

χρήστες με αναπηρικό αμαξίδιο και δεν φέρει επί εδάφους «οδηγό τυφλών». 

Εναλλακτικά, μπορεί κανείς να σταθμεύσει προσωρινά (για αποβίβαση) στο σημείο της 

αφετηρίας της ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ. 

• Το προσωπικό του Κέντρου Πληροφόρησης δεν έχει λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση για 

την εξυπηρέτηση/ξενάγηση/πληροφόρηση ατόμων με αναπηρία. 

• Το υλικό πληροφόρησης που διατίθεται στους επισκέπτες του Κέντρου Πληροφόρησης 

δεν είναι διαθέσιμο σε προσβάσιμες μορφές, αλλά μόνο σε συμβατικές έντυπες 

εκδόσεις. 

• Η σήμανση του μονοπατιού είναι συμβατική, μη κατάλληλη για κάποιους τύπους 

αναγνωστών με αναπηρία, και τοποθετημένη σε ύψος που ενδεχομένως να δυσκολεύει 

τους επισκέπτες με αναπηρικά αμαξίδια. Επίσης δεν περιλαμβάνει απτική σήμανση (π.χ., 

ανάγλυφη ή σε Μπράιγ) για τυφλά άτομα και άτομα με προβλήματα όραση, ούτε 

σήμανση σε easy-to-read. 

• Δεν υπάρχουν προβλέψεις και έκτακτες περιπτώσεις και περιπτώσεις κινδύνου που να 

λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των επισκεπτών με αναπηρία. 

 

Επιπλέον, η ΔΙΑΔΡΟΜΗ συνάδει μερικώς με τις ειδικότερες κατευθυντήριες γραμμές του ως άνω 

Οδηγού που αφορούν ειδικά επισκέπτες με αναπηρικό αμαξίδιο, επισκέπτες με προβλήματα 

βάδισης και επισκέπτες με προβλήματα όρασης λόγω των παρακάτω εξαιρέσεων μη 

συμμόρφωσης: 

• Η επιφάνεια της ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ δεν είναι στρωμένη με πλάκες. Σημείωση: Πρόκειται για 

χαλίκι με ειδικό υπόστρωμα, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει, τουλάχιστον τοπικά, 

την κίνηση με κάποιους τύπους αναπηρικών αμαξιδίων. 

• Το κάγκελα-χειρολισθήρες παραπλέυρως της επιφάνειας κίνησης στη ΔΙΑΔΡΟΜΗ δεν 

φέρουν περίζωμα (π.χ., στα 10 εκ. από το έδαφος) για την ασφάλεια και διευκόλυνση 

των επισκεπτών με αναπηρικό αμαξίδιο ή με προβλήματα όρασης. 

• Κατά μήκος της ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ υπάρχουν μόνο λίγα σημεία με πλάτος άνω των 2,2μ. ώστε 

να διευκολύνεται η στροφή/αναστροφή με όλους τους τύπους αναπηρικών αμαξιδίων. 



 

 

• Στο κιόσκι (σημείο θέασης) που βρίσκεται επί της ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ, δεν υπάρχει επαρκής 

χώρος στο εσωτερικό του για τη στάση και περιστροφή με αναπηρικό αμαξίδιο. 

Σημείωση: Υπάρχει εντούτοις επαρκής χώρος στο υπόλοιπο ντεκ (μη σκεπαστός). 

• Το προσωπικό του Κέντρου Πληροφόρησης δεν γνωρίζει νοηματική γλώσσα. 

 

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας 

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 14.12.2020, κατόπιν αξιολόγησης που διενεργήθηκε από 

την EUROPRAXIS μΙΚΕ, εκ μέρους της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία 

(Ε.Σ.Α.μεΑ.), βάσει συστηματικού ελέγχου συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές του ως 

άνω Οδηγού. 

 

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας 

Για την υποβολή αιτημάτων παροχής πληροφοριών ή/και παρατηρήσεων για θέματα 

προσβασιμότητας, καθώς και για την ενημέρωση του Δήμου μας για περιπτώσεις μη 

συμμόρφωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία Δημάρχου (Τηλ.: 25913 

50102 και 25913 50103. E-mail: dimosnestou@gmail.com. Διεύθυνση: Οδός Πρεμέτη, 64200 

Χρυσούπολη, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη). 

Για την υποβολή αιτημάτων παροχής πληροφοριών σχετικά με το έργο της ανάπλασης της νέας 

διαδρομής, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

(Τηλ.: 25913 50106. E-mail: dimosnestou1@gmail.com). 

Για την υποβολή αιτημάτων παροχής πληροφοριών σχετικά με την Πράξη BIO2CARE, 

παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Δόμησης (Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα 

Μαρία Μπάκα. Τηλ.: 25913 50170. E-mail: mpakamaria@0937.syzefxis.gov.gr). 

Για τη διοργάνωση ξεναγήσεων, οργανωμένων επισκέψεων, κ.λπ. και για πληροφορίες/οδηγίες 

για την επίσκεψή σας στη ΔΙΑΔΡΟΜΗ, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Κέντρο 

Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου (Τηλ.: 25910 51831. E-mail: infonestos@fd-nestosvistonis.gr. 

Διεύθυνση: Κεραμωτή (πίσω από το Γυμνάσιο Κεραμωτής), 64200 Καβάλα). 

https://euro-praxis.com/el
https://www.esamea.gr/
https://www.esamea.gr/
mailto:dimosnestou@gmail.com
mailto:dimosnestou1@gmail.com
mailto:mpakamaria@0937.syzefxis.gov.gr
mailto:infonestos@fd-nestosvistonis.gr

