
  

 

                                                                                 

                

Τίτλος CLLD – LEADER: «Συντήρηση, ανάδειξη και σήμανση πεζοπορικών 

διαδρομών (μονοπάτια) του Δήμου Βόλου» 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 

Φορέας λειτουργίας ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Προϋπολογισμός 217.000,00 € 

Ταμείο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

Περιγραφή-Στόχος-

Αποτελέσματα 

Η Πράξη περιλαμβάνει ήπιες παρεμβάσεις συντήρησης και σήμανσης σε ένα 

δίκτυο 21 πεζοπορικών διαδρομών στο Δήμο Βόλου. Οι διαδρομές που έχουν 

επιλεγεί είναι συνολικού μήκους περίπου 121 χιλιομέτρων από τα οποία  

περίπου τα 65 χιλιόμετρα είναι μονοπάτια, τα 31 χιλιόμετρα χωματόδρομοι και 

τα 26 χιλιόμετρα επιστρωμένοι δρόμοι. Οι συγκεκριμένες διαδρομές 

αποτελούσαν τα παλαιά χρόνια, όταν η μετακίνηση των ανθρώπων γινόταν με 

τα πόδια ή με τα ζώα, τη βασική οδό επικοινωνίας των κατοίκων των 

οικισμών. Με την πάροδο του χρόνου μεγάλα τμήματα του μονοπατιού 

σταμάτησαν να χρησιμοποιούνται, με αποτέλεσμα να γίνουν δύσβατα ή ακόμα 

και αδιάβατα. 

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν αφορούν σε: 

Α) Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της βατότητας 

- Διαπλάτυνση και καθαρισμός των μονοπατιών από θάμνους, κλαδιά, χόρτα 

σε πλάτος 2 μέτρων, έτσι ώστε  να γίνει δυνατή η διέλευση πεζοπόρων χωρίς 

εμπόδια. 

- Άρση των καταπτώσεων χωμάτων, λίθων και κορμών δένδρων κατά μήκος 

των μονοπατιών αποκαθιστώντας την ομαλότητα διέλευσης αυτών όπου 

χρειάζεται. 

- Κατασκευή λιθόστρωσης και πέτρινων σκαλοπατιών σε σημεία που 

χρειάζεται να δημιουργηθεί πιο ομαλή κλίση για την άνετη διέλευση των 

περιπατητών. 

- Κατασκευή νέας κινητής ξύλινης γέφυρας σε σημεία που προϋπάρχει και σε 

ρέματα καθώς και τοποθέτηση ξύλινων κιγκλιδωμάτων εφόσον αυτό είναι 

απαραίτητο για την ασφαλή διέλευση των πεζοπόρων. 

- Κατασκευή αναλημματικού τοίχου από ξηρολιθοδομή ανάντι του μονοπατιού 

προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές καταπτώσεις. 

 

Β) Σήμανση 

Θα γίνει σήμανση των μονοπατιών με ειδικές πινακίδες οι οποίες θα δείχνουν 

τη διαδρομή, θα επισημαίνουν τα ενδιαφέροντα σημεία και τοποθεσίες και θα 

παρέχουν κάθε πληροφορία που κρίνεται απαραίτητο να δοθεί στον επισκέπτη.    

- Κατασκευή πινακίδας Κατεύθυνσης (επιβεβαιωτικό σημάδι) 

- Κατασκευή πινακίδας Κατεύθυνσης σε πάσσαλο (επιβεβαιωτικό σημάδι) 

- Κατασκευή πινακίδας Κατεύθυνσης  



- Κατασκευή πινακίδας Διαδρομής  

- Κατασκευή πινακίδας Περιοχής 

 

Το έργο, μέσω της βελτίωσης και κατάλληλης σήμανσης περιπατητικών 

διαδρομών, στοχεύει στην ανάδειξη και αξιοποίηση περιοχών του Δήμου με 

υψηλή φυσική αξία και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εξυπηρετώντας τόσο τους 

τοπικούς αγροτικούς πληθυσμούς όσο και τους επισκέπτες. Επίσης, συμβάλλει 

στην προστασία της φυσικής κληρονομιάς, ευαισθητοποιεί την τοπική 

κοινωνία και βελτιώνει την ποιότητα ζωής, ενώ παράλληλα αυξάνει την 

προστιθέμενη αξία της περιοχής. 

 

 


