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ΘΕΜΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
              ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
              ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 
ΣΧΕΤ:    1. Η με Α.Π. 1513144/165/30.1.2017 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός τεχνικών    
 προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών-    
 πεζοπορικών μονοπατιών» (ΦΕΚ 206/Β΄/30-1-2017) και η με Α.Π. 169774/2784 (ΦΕΚ 2004/Β/ 
 4.6.18) τροποποιητική αυτής. 
 2. Το με Α.Π. οικ. 137171/11070/17.11.17 έγγραφο Δνσης Τουρισμού Πολιτισμού Αθλητισμού 
 Κυκλάδων της ΠΝΑΙ 
 3. Η από 4.3.19 επιστολή του Δικτύου Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ 

  
Ως κεντρικός φορέας της υπερτοπικής σημασίας δράσης σχεδιασμού και ανάδειξης των περιηγητικών 
δικτύων μονοπατιών (Διαδρομές Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος) στις Κυκλάδες, η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας της αναπροσαρμόζει το έργο της βάσει του υφιστάμενου 
θεσμικού πλαισίου και των νέων δεδομένων που προκύπτουν από αυτό. Κατά συνέπεια και με 
δεδομένη τη στενή συνεργασία που ανέκαθεν έχει καθιερωθεί με τους συναρμόδιους φορείς - 
πρωτοβάθμιους ΟΤΑ των Κυκλάδων, Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων και τους άλλους εμπλεκόμενους 
φορείς - είναι απαραίτητο στην παρούσα φάση να διατυπωθούν οι γενικές κατευθύνσεις και να 
δοθούν οι αναγκαίες διευκρινίσεις σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στην παραπάνω δράση. 
 

Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ: 
 

1. Όπως είναι γνωστό, ο σχεδιασμός των περιηγητικών - πεζοπορικών δικτύων στις Κυκλάδες έχει 
πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του συνόλου δράσεων της Περιφέρειας με το γενικό τίτλο "Χάραξη 
Αποκατάσταση και Ανάδειξη Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος", τα δε κατά νησί δίκτυα 
φέρουν τη γενική επωνυμία "Διαδρομές Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος".  



Στην παρούσα φάση, ο σχεδιασμός των κατά νησί δικτύων έχει τεθεί από την Περιφέρεια σε νέες 
βάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα δεδομένα (νεοσύστατο θεσμικό πλαίσιο, διεθνείς 
πρακτικές). Τα δίκτυα δεν επανασχεδιάζονται, αλλά διευρύνονται, εμπλουτίζονται και βελτιώνονται 
στους τομείς της βατότητας, της μεταξύ τους διασύνδεσης και της σήμανσης. Η διεύρυνση και 
βελτίωση των δικτύων παίρνει υπόψη της παρατηρήσεις - προτάσεις των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ και 
τοπικών συλλογικών φορέων. Πραγματοποιείται με επιτόπια έρευνα πεδίου από την υπηρεσία 
Πολιτισμού-Αθλητισμού Κυκλάδων της ΠΝΑΙ, σε συνεργασία με φορείς που παρέχουν συμβουλευτική 
τεχνική υποστήριξη, όπως το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ, καθώς και με συλλογικούς φορείς 
εντός και εκτός Κυκλάδων που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο. 
Κατά συνέπεια, δράσεις σχεδιασμού της διεύρυνσης και βελτίωσης των περιηγητικών-πεζοπορικών 
δικτύων συνιστούν προϊόν κοινής πρακτικής των εμπλεκομένων φορέων. 
Από τα δεδομένα που προκύπτουν από τις παραπάνω δράσεις με τη μορφή Εκθέσεων 
Αξιολόγησης, διαμορφώνεται από την ΠΝΑΙ ο επικαιροποιημένος τελικός πίνακας του δικτύου 
Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος κάθε νησιού και υποβάλλεται στην οικεία Σ.Ε.Π.Ο.Δ. για 
τη συγκρότηση του αντίστοιχου ανά δίκτυο Φακέλου Καταγραφής-Αξιολόγησης, σύμφωνα με τις 
τροποπ. διατάξεις (παρ. 2 και 3) του άρ. 16 της 1513144/165/30.1.17 ΥΑ.  
 

2. Έχοντας υπ' όψιν το άρθρο 4 της παραπάνω ΥΑ, στις Διαδρομές Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 
συμπεριλαμβάνονται αφ' ενός τα επιλεγμένα βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων Μονοπάτια Αναψυχής 
και αφ' ετέρου τα Εκπαιδευτικά-Θεματικά Μονοπάτια κάθε νησιού. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι 
το υπό ευρεία έννοια πολιτιστικό ενδιαφέρον, είτε αυτό αφορά στο φυσικό τοπίο είτε στο ιστορικό 
τοπίο είτε στις σύγχρονες ανθρώπινες δραστηριότητες με πολιτιστική διάσταση.  
Η επωνυμία "Διαδρομές Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος" συνοδεύεται από το λογότυπο ταυτότητας, 
κοινό για τα νησιά των Κυκλάδων στα οποία αντιστοιχούν τα παραπάνω δίκτυα. Το λογότυπο 
βρίσκεται ήδη σε χρήση στους αντίστοιχους πληροφοριακούς πίνακες- χάρτες που έχουν τοποθετηθεί 
στο πεδίο, σε κάθε νησί αναφοράς (άρθρο 10, παρ. Β4 της ΥΑ).  
 

3. Με τις δράσεις διεύρυνσης και βελτίωσης των δικτύων επιτυγχάνεται ήδη ο στόχος της 
διασύνδεσης των Διαδρομών μεταξύ τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό (συνδεσιμότητα), ούτως ώστε το 
δίκτυο να συναποτελείται από ευρύτερους περιηγητικούς κύκλους Διαδρομών με δυνατότητες 
διαμονής και οδικής πρόσβασης για τον πεζοπόρο. 
Στα δεδομένα επικαιροποίησης των Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος  περιλαμβάνονται τα 
στοιχεία υψομετρικών διαφορών και βαθμού δυσκολίας, όπως προβλέπει το άρ. 5 της ΥΑ.  
 

4. Εκτός από τη δασική υπηρεσία (άρθρα 3 και 16 του ν. 998/1979 και Π.Δ. 437/1981 και 146/1988), 
κύριος δικαιούχος για τη συντήρηση και σήμανση των Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 
(ΔΠΕ) στις Κυκλάδες είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το γεγονός αυτό απορρέει μεταξύ άλλων 
από δύο επί πλέον παράγοντες:  
α. Τα δίκτυα Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος στις Κυκλάδες στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία αποτελούν στο παλαιό επαρχιακό δίκτυο κάθε νησιού, φυσικός αντικαταστάτης του 
οποίου είναι το σύγχρονο επαρχιακό οδικό δίκτυο, με αρμοδιότητα - για τη συντήρηση και τη 
σήμανση - της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Πρόκειται ουσιαστικά για τα αντίστοιχα δίκτυα 
ημιονικών οδών διασύνδεσης με τους οικισμούς και επικοινωνίας με τις κύριες θέσεις κοινωνικών και 
οικονομικών δραστηριοτήτων σε κάθε νησί που υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων.  
β.  Ο σχεδιασμός, η κατάταξη και η διαμόρφωση των κατά νησί δικτύων αφ΄ ενός και η ενιαίας 
μορφής και ειδικών προδιαγραφών σήμανσή τους αφ΄ ετέρου, είναι έργο της Περιφερειακής 
Ενότητας Κυκλάδων. Αυτονόητη είναι λοιπόν η γενική εποπτεία της συντήρησης και της σήμανσης 
των κυκλαδικών δικτύων από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία έχει μεταξύ άλλων ως 
μακροπρόθεσμη προοπτική τη διαχείριση του πεδίου διεξαγωγής προγραμμάτων πεζοπορίας 
διανησιωτικού χαρακτήρα στην περιοχή. 
γ.  Τα παραπάνω επιβεβαιώνει η σαφής αναφορά στην τροποποιητική ΥΑ 169774/2784/10.5.18 με 
την τελική διαμόρφωση του άρ. 3 («Κατηγορίες ορειβατικών-πεζοπορικών μονοπατιών») της αρχικής 
ΥΑ, ως εξής: «Πρωτεύοντα και δευτερεύοντα μονοπάτια μπορούν να συνδυάζονται, συμπληρώνονται 
ή/και συνεχίζονται και να αποτελέσουν ένα ενιαίο δίκτυο ορειβατικών- πεζοπορικών  μονοπατιών σε 
μια ευρύτερη περιοχή (π.χ. Περιφέρεια, περιοχή αρμοδιότητας πέραν του ενός δήμου, νησί) και να 
φέρουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς την κατασκευή και τη σήμανσή τους». 



 
Όπως προβλέπει το αρ. 13 παράγρ. 1β της ΥΑ (και η τροποποιητική της 154551/1839/13.7.2017), 
συνδικαιούχοι μπορούν να είναι οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς. 
Προϋπόθεση γι' αυτό είναι ο συντονισμός και η μόνιμη συνεργασία των φορέων αυτών με την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες κάθε συνδικαιούχου να 
είναι προϊόν κοινής πρακτικής και να μην δημιουργούνται επικαλύψεις και αντιφάσεις στο 
συντελούμενο έργο. Κατά συνέπεια, για όσες ενέργειες προγραμματίζονται ή εκτελούνται με 
πρωτοβουλία των συνδικαιούχων (συμβάσεις, εκθέσεις αξιολόγησης, μελέτες σκοπιμότητας κλπ.), με 
αντικείμενο τη συντήρηση, τη σήμανση και την ανάδειξη των Διαδρομών Πολιτιστικού 
Ενδιαφέροντος, προϋποτίθεται η διαβίβαση αντιγράφου του σχετικού φακέλλου στην αρμόδια 
υπηρεσία της Περιφέρειας και στη συνέχεια στην οικεία ΣΕΠΟΔ για τη κατά νόμο γνωμοδότηση κατά 
τα αναφερόμενα στην παράγρ. 1 του κεφ. Α του παρόντος. 
 

  
Β. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ - ΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ: 
 
Η αποκατάσταση ή η βελτίωση της διέλευσης των περιηγητικών δικτύων, λόγω της ανάγκης 
εντοπισμού και αντιμετώπισης σε ετήσια βάση των προβλημάτων βατότητας, διενεργείται κατά 
κύριο λόγο από τους συνδικαιούχους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ κάθε νησιού και, οσάκις υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις, με την εθελοντική συμμετοχή  ή συνεισφορές φορέων εντός και εκτός Κυκλάδων. Οι 
σχετικές εργασίες όσον αφορά στο κατάστρωμα προγραμματίζονται και εκτελούνται από τους 
παραπάνω συνδικαιούχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 4 (και ανάλογα αν 
εμπίπτουν στις περιπτώσεις των εδαφίων α ή β) της  ΥΑ.  
Η οριοθέτηση και οι καθαρισμοί του καταστρώματος από βλάστηση και φερτά υλικά καθορίζονται με 
μέσο όρο πλάτους της Διαδρομής το ένα (1) μέτρο, ανάλογα με τη διαμόρφωση του εδάφους και τα 
ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά κάθε μονοπατιού.   
 
 

Γ. ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ: 
 
1. Σήμανση κατεύθυνσης 
Η σήμανση κατεύθυνσης των περιηγητικών-πεζοπορικών δικτύων των Κυκλάδων εναρμονίζεται 
πλήρως προς τα προβλεπόμενα στο άρθ. 10 παρ. Β1 της 1513144/165/30.1.17 ΥΑ, καθώς επίσης στην 
υποπερίπτωση ii και στην τελική διαμόρφωση του άρ. 3 της 169774/2784/10.5.18 τροποποιητικής YA: 
«...ενιαίο δίκτυο ορειβατικών-πεζοπορικών  μονοπατιών σε μια ευρύτερη περιοχή (π.χ. Περιφέρεια 
..…) το οποίο φέρει κοινά χαρακτηριστικά ως προς την κατασκευή και τη σήμανσή τους».  
Η σήμανση κατεύθυνσης που ισχύει για τις Διαδρομές Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος στις Κυκλάδες 
συμπεριλαμβάνει δύο τύπους εφαρμογών: α. Τις ξύλινες πινακίδες προορισμού-κατεύθυνσης και β. 
Τα μεταλλικά πινακίδια προσανατολισμού-κατεύθυνσης. Οι προδιαγραφές κατασκευής του υλικού 
αυτού είναι γνωστές και δεδομένες (επισυνάπτεται σχετικό σημείωμα). Το πλεονέκτημα της 
συγκεκριμένης διπλής επιλογής σήμανσης κατεύθυνσης είναι ότι, εκτός από τα σημεία αφετηρίας και 
τερματισμού κάθε Διαδρομής, η τοποθέτηση των πινακίδων προορισμού-κατεύθυνσης σε ενδιάμεσες 
θέσεις κεντρικών διασταυρώσεων ή σε θέσεις ενδιάμεσων προορισμών, δημιουργεί τις καλύτερες 
προϋποθέσεις συνδεσιμότητας του δικτύου (επισυνάπτεται σχετικό παράδειγμα σε πίνακα από το 
δίκτυο ΔΠΕ της Νάξου). 
Η τοποθέτηση του υλικού σήμανσης πραγματοποιείται με την εποπτεία των υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από τις οποίες προκαθορίζονται επακριβώς οι αντίστοιχες θέσεις. 
1α. Μεταλλικά πινακίδια προσανατολισμού-κατεύθυνσης: Ως προς τα σημεία τοποθέτησης των 
πινακιδίων ισχύουν γενικά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. β της ΥΑ. Ιδιαίτερη προσοχή 
χρειάζεται ώστε το πινακίδιο να τοποθετείται κάθετα ως προς την κατεύθυνση του συρμού της 
Διαδρομής, σε σημείο που να προσδίδει βέβαιη ορατότητα στο χρήστη της. Η τοποθέτηση πρέπει να 
γίνεται λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για τη σταθερότητα και τη μονιμότητα της προσαρμογής του 
σήματος στην ενδεδειγμένη θέση. Το πινακίδιο - ανάλογα με το είδος της πέτρας - βιδώνεται στο 
αριστερό και δεξιό του άκρο με βίδες και ούπα, με χρήση επαναφορτιζόμενου τρυπανιού ή 



καρφώνεται με ειδικής χρήσης ατσαλόκαρφα. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιείται κόλλα ειδικών 
προδιαγραφών. Και στις δύο περιπτώσεις - ιδιαίτερα στη δεύτερη - η επιφάνεια κάθε είδους 
καθαρίζεται με συρμάτινη βούρτσα. Επιδιώκεται η τοποθέτηση σε λίθινη επιφάνεια και 
δευτερευόντως σε ξύλινη ή μεταλλική, ανάλογα με τις πρακτικές δυνατότητες της θέσης. Το πινακίδιο 
κατά την ενσωμάτωσή του προσαρμόζεται στο ανάγλυφο της επιφάνειας έτσι ώστε να μην εξέχουν τα 
άκρα του και να μην είναι εύκολα αποσπώμενο από εξωγενείς παράγοντες.  
Σε ορισμένες θέσεις των Διαδρομών είναι αναπόφευκτη η ενσωμάτωση στα πινακίδια πρόσθετης 
ένδειξης κατεύθυνσης με βέλος. Το βέλος μπορεί να είναι ενσωματωμένο μέσα στην επιφάνεια του 
πινακιδίου ή να είναι πρόσθετο στη δεξιά ή αριστερή πλευρά του ή το πινακίδιο να είναι κομμένο σε 
σχήμα βέλους προς την προβλεπόμενη κατεύθυνση (δείγματα σε χρήση παρατίθενται παρακάτω).  
 

           
 

1β.  Ξύλινες πινακίδες προορισμού-κατεύθυνσης:  Η τοποθέτηση γίνεται στην προβλεπόμενη θέση, 
σε λάκκο που διανοίγεται σε βάθος τουλάχιστο 40 εκατοστών για την είσοδο του πασσάλου στήριξης 
της πινακίδας. Το τμήμα του πασσάλου μέσα στο έδαφος βάφεται με προστατευτικό υλικό σε πυκνή 
σύσταση και χτίζεται με λίθους και οπλισμένο σκυρόδεμα.  
Το πλαίσιο της πινακίδας προσαρμόζεται στον αντίστοιχο πάσσαλο με ανοξείδωτα στριφόνια. Η 
πινακίδα τοποθετείται με βάση τις ειδικές μορφολογικές συνθήκες της προβλεπόμενης θέσης της, με 
κλίση που υπαγορεύεται από τους αναγραφόμενους προορισμούς και τα αντίστοιχα βέλη 
κατεύθυνσης. Στις διασταυρώσεις με αμαξιτές οδούς αποφεύγεται κατά το δυνατό η τοποθέτηση 
περισσότερων της μιας πινακίδων. Επιδιώκεται αλλά δεν απαιτείται η τοποθέτηση των πινακίδων 
κάθετα στον άξονα του μονοπατιού (σε αντίθεση με την περίπτωση των πινακιδίων 
προσανατολισμού-κατεύθυνσης, όπου η κάθετη τοποθέτηση είναι επιβεβλημένη). 
Στις περιπτώσεις που επιλέγεται για συγκεκριμένους πρακτικούς και ουσιαστικούς λόγους η 
τοποθέτηση των πινακίδων σε τοίχο ή λιθοδομή, προτιμάται σημείο δημόσιας χρήσης. Δυνητική 
τοποθέτηση σε κτίσμα ιδιωτικής χρήσης γίνεται μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη. Σε καμία 
περίπτωση δεν τοποθετούνται πινακίδες προορισμού-κατεύθυνσης σε στύλους ηλεκτροδοτικής ή 
τηλεπικοινωνιακής χρήσης. 
Η ειδική σχέση και διασύνδεση των δύο τύπων σήμανσης κατεύθυνσης της ΠΝΑΙ αποτυπώνεται στην 
ενσωμάτωση των πινακιδίων στις ξύλινες πινακίδες προορισμού-κατεύθυνσης, σε θέση αντίστοιχη με 
τον αναγραφόμενο σε αυτές προορισμό. Εάν στην πινακίδα αναγράφονται περισσότεροι από ένας 
διαδοχικοί προορισμοί που σηματοδοτούν το πέρασμα από μια Διαδρομή σε άλλη, τα πινακίδια 
τοποθετούνται στην πινακίδα στις αντίστοιχες θέσεις (δείγματα παρατίθενται παρακάτω). 
 

    
 

1γ. Συντήρηση σήμανσης κατεύθυνσης: Το παλαιότερο υλικό σήμανσης αντικαθίσταται ή 
συντηρείται, ανάλογα με το βαθμό φθοράς του. Η συντήρηση γίνεται τουλάχιστον ανά διετία και σε 
κάθε περίπτωση όταν υπάρχει αιφνίδια καταστροφή υλικού. Τυχόν υλικό από άλλες σημάνσεις που 
δεν εναρμονίζεται με τις παρούσες προδιαγραφές, αφαιρείται με κάθε τρόπο για ευνόητους λόγους. 
Τα υλικά συντήρησης είναι της ίδιας ποιότητας με τα υλικά ειδικών προδιαγραφών προστασίας της 
πρώτης χρήσης. Η συντήρηση της σήμανσης κατεύθυνσης διενεργείται από τους συνδικαιούχους 
πρωτοβάθμιους ΟΤΑ κάθε νησιού και με την εθελοντική συμμετοχή φορέων εντός και εκτός 
Κυκλάδων μετά από σχετικές οδηγίες. 



2. Πινακίδες υποδοχής - θέσης - επισήμανσης - ενημέρωσης:   
Με το νέο θεσμικό πλαίσιο (άρ. 9 της ΥΑ), συμπληρώνεται ο βασικός κορμός της υφιστάμενης 
σήμανσης κατεύθυνσης των περιηγητικών-πεζοπορικών δικτύων με το παραπάνω υλικό σήμανσης. Οι 
πινακίδες υποδοχής - θέσης - επισήμανσης - ενημέρωσης σχεδιάζονται αξιοποιώντας την 
τεχνογνωσία των συνεργαζόμενων φορέων επιστημοτεχνικής υποστήριξης με εμπειρία στο 
αντικείμενο. Τοποθετούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, με ευθύνη των 
συνδικαιούχων πρωτοβάθμιων ΟΤΑ σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, για 
την επίτευξη της πλέον ενδεδειγμένης διάταξής τους στο πεδίο, σε σχέση με το ήδη τοποθετημένο 
υλικό σήμανσης (πινακίδες προορισμού-κατεύθυνσης και Γενικοί Πληροφοριακοί Πίνακες).  
 

Όλα τα είδη του υλικού σήμανσης τοποθετούνται σε θέσεις στις οποίες η παρουσία τους δεν 
επηρεάζει την οπτική επαφή με μνημεία ή μνημειακές κατασκευές ή σύνολα ιστορικού και 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που συναντώνται στα δίκτυα Διαδρομών.  
 

3. Γενικοί Πληροφοριακοί Πίνακες: 
Από την Περιφέρεια έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και τοποθετηθεί το σύνολο σχεδόν του υλικού 
ανάδειξης των περιηγητικών δικτύων στο πεδίο, που αποτελείται από τους ειδικών προδιαγραφών 
Γενικούς Πληροφοριακούς Πίνακες κατά νησί (επισυνάπτεται σχετικό σημείωμα). Στους πίνακες 
αποτυπώνεται αναλυτικά σε λεπτομερή χάρτη με τετράγλωσσο υπόμνημα το δίκτυο κάθε νησιού, 
στοιχεία μήκους και διάρκειας κάθε Διαδρομής, οι θέσεις όλων των μνημείων πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος και οι συντελεστές του έργου. 
 

Σημειωτέο ότι μόνο κατά την τελευταία τριετία 2016-2018, έχει παραχθεί βάσει σχεδιασμού της ΠΝΑΙ 
υλικό σήμανσης και προβολής στο πεδίο των Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος για 14 νησιά 
των Κυκλάδων, με δαπάνη κατά κύριο λόγο της Περιφέρειας. 
 
 

Γ. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ - 
    ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ: 
 
Η καταγραφή και η εθνική πιστοποίηση των δικτύων Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 
ακολουθεί τις τροποποιημένες διατάξεις των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 16 της ΥΑ. Συγκεκριμένα, οι  
Σ.Ε.Π.Ο.Δ. των Κυκλάδων αναλαμβάνουν να συλλέξουν "τις απαραίτητες πληροφορίες και υλικό ώστε 
για κάθε μονοπάτι ή δίκτυο μονοπατιών να συνταχθεί σχετικός Φάκελος Καταγραφής-Αξιολόγησης". 
Προϋπόθεση γι' αυτό είναι η σύνταξη αντίστοιχης Έκθεσης Αξιολόγησης και Κατάταξης.  
 

Σε τρία νησιά των Κυκλάδων, οι Διαδρομές - ως δίκτυα - εκτιμάται ότι βρίσκονται σε κατάσταση 
ετοιμότητας στο πεδίο, από άποψη βατότητας, διασύνδεσης και σήμανσης και άρα κατατάσσονται 
στην Κατηγορία Α. Τα δεδομένα των δικτύων αυτών μπορούν να τεθούν στη διάθεση των οικείων 
Σ.Ε.Π.Ο.Δ., προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης των αντίστοιχων Φακέλων 
Καταγραφής - Αξιολόγησης. 
 

Στη φάση της σύνταξης των Εκθέσεων Αξιολόγησης και Κατάταξης για κάθε δίκτυο που έχει 
συγκροτηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων και στη βάση των αναφερόμενων στο κεφ. Α 
παράγρ. 1 και 4 της παρούσας, η παγιωμένη συνεργασία φορέων υπερτοπικού χαρακτήρα με 
διαπιστωμένη εμπειρία και την απαιτούμενη τεχνογνωσία, όπως το Δίκτυο Αειφ. Νήσων "Δάφνη" 
με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κρίνεται πρωταρχική και απαραίτητη. 
  

Με εκτίμηση 
    Ο Συντάξας Εισηγητής              Η Προϊσταμένη της Δνσης
                        
      Τάσος Αναστασίου                  Μαρία Ζωίδου 
           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 


