
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Reinforcing protected areas capacity through an innovative methodology for sustainability», 
με κωδική ονομασία «BIO2CARE», η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα Interreg V-A «Ελλάδα–Βουλγαρία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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Αυτοψίες προσβασιμότητας στη νέα οικοδιαδρομή 
στο Δάσος Parangalitsa, Μπλαγκόεβγραντ



Μόλις 3 ώρες από τη Θεσσαλονίκη (225 χλμ.)



Μέσα σε ένα από τα δύο μεγαλύτερα Εθνικά Πάρκα της Βουλγαρίας (Πάρκο Ρίλα)



Μια οικοδιαδρομή στις παρυφές μιας προστατευόμενης περιοχής απαράμιλλης ομορφιάς



Overview of the area and the new eco-trail
Фургон картала

https://www.google.com/maps/place/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0/@42.042757,23.3654481,1424m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNDLCsDAyJzI4LjAiTiAyM8KwMjInMTAuMCJF!3b1!8m2!3d42.0411111!4d23.3694444!3m4!1s0x14aafd911a861089:0x1c75dc0532089b2a!8m2!3d42.0422692!4d23.3668578


30 μ. μετά την πύλη για τα οχήματα, δεξιά ξεκινά το νέο μονοπάτι



Σημείο εισόδου: 42°2'28"N 23°22'10"E



Ξεκινάμε από το σημείο για αποβίβαση από Ι.Χ./βαν και τη νέα γέφυρα-ράμπα εισόδου



…υπάρχει σήμανση και σε Μπράιγ



…οδηγός τυφλών & κιγκλιδώματα ασφάλειας



…με επισημάνσεις σε Μπράιγ επί της χειρολαβής-οδηγού



…υπάρχει ισοδύναμη πληροφόρηση σε Μπράιγ



…διαμορφωμένη για ~200 μ. (πλάτους 2,20-2,50μ., ελαφρώς ανηφορική)



…επί εδάφους από πιεσμένο/σκληρό χώμα



…με σταθμούς στάσης/ανάπαυλας ανά ~35 μ.



…και με σημεία πληροφόρησης / ενημέρωση (πανίδα/χλωρίδα)



Μετά συνεχίζει το μονοπάτι χωρίς παρεμβάσεις/προβλέψεις



…και οδηγεί (χωρίς σημαντικά εμπόδια) σε μια παλαιότερη γέφυρα



...και μετά (για λιγότερους) σε μια ακόμα γέφυρα, με θέα το ποτάμι



…και μετά, οι αρκούδες…



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΑΥΤΟΨΙΑ)



Με τα φύλλα αξιολόγησης ανά χείρας…



..και τα κατάλληλα εργαλεία



…ξεκινήσαμε τις μετρήσεις



…κλίσεις, αποστάσεις…



…διαστάσεις, ύψη, κ.λπ.



ΜΕΡΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Εσείς μπορείτε να τα εντοπίσετε;

















Η πρόβλεψη για άτομα με χαμηλή όραση & χρήστες της νοηματικής είναι σημαντική!



Η συντήρηση είναι σημαντική!



Η γεφύρωση/επισήμανση ανωμαλιών είναι σημαντική!



Η αντιμετώπιση/πληροφόρηση για σημαντικές κλίσεις είναι σημαντική!



Επίσης, η βελτίωση της προσβασιμότητας υφιστάμενων σημάνσεων είναι σημαντική!



…και υφιστάμενων υποδομών που βρίσκονται κοντά



…και υφιστάμενων εξοπλισμών που βρίσκονται κοντά



…και η πρόβλεψη για WC ΑμεΑ (ειδικά όταν υπάρχει WC για το λοιπό κοινό)



ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Rila National Park Direction



GPS: 42°01'18.4"N 23°06'17.5"E







Εντούτοις, δεν έχει προβλεφθεί χώρος στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ



…ούτε WC ΑμεΑ




