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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ  

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 

 

Σήμερα, Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με μεικτό σύστημα (τηλεδιάσκεψης και φυσικής παρουσίας), όπως 

προβλέπεται και στο άρθρο 15 του Καταστατικού του Σωματείου. 

 

Παρόντες - συνδεδεμένοι ήσαν οι κ.κ.: 

1. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος, παρών με φυσική παρουσία, 

2. Πέτρος Θέμελης, αντιπρόεδρος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης, 

3. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, γενικός γραμματέας, παρών με φυσική παρουσία, 

4. Παναγιώτης Νταής, ταμίας, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης, 

5. Γιώργος Κουρουπός, μέλος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης, 

6. Κωνσταντίνος Μπολέτης, μέλος, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης, 

7. Γεωργία Μανωλοπούλου, μέλος, παρούσα μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

Συμμετείχαν, επίσης, ο κ. Μάκης Τσάμης, αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς και τα στελέχη του Σωματείου κ.κ. Μαρία Σοφικίτου, 

Διευθύντρια, Ευδόκιμος Φρέγκογλου, Συντονιστής Προγραμμάτων και Μαρία Κουρασάνη, 

Υπεύθυνη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. 
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  

ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

1. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της 

Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρο Μπένο για 

την ολοκλήρωση της αποστολής του ως Επικεφαλής του Προγράμματος Ανασυγκρότησης 

της Βόρειας Εύβοιας. 

 

O πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής του προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε η εκπόνηση όλων των μελετών, ήτοι της μελέτης των Υποδομών, 

για τα Δίκτυα Υγείας και Πρόνοιας, για το Νέο Δάσος, για το Ανθρώπινο Δυναμικό, για τον 

Πολιτισμό, για την Αγροδιατροφή και για τον Τουρισμό, οι οποίες είχαν ανατεθεί στο πλαίσιο του 

προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, καθώς και η εκπόνηση του Στρατηγικού 

Σχεδίου – Masterplan  του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.  

 

«Τα παραπάνω, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, αποτελούν το σπουδαιότερο συλλογικό έργο του 

Διαζώματος. Στην εκπόνησή του συμμετείχαν όλες οι δυνάμεις του Διαζώματος. Εξαιρετική ήταν 

και η δουλειά των στελεχών του Σωματείου μας.  

 

Κάθε μελέτη δε ξεπερνά τις 50 σελίδες και έχει συγκεκριμένα κεφάλαια: 

Κεφάλαιο 1: Συνοπτική Παρουσίαση (Executive Summary), 

Κεφάλαιο 2: Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης, 

Κεφάλαιο 3: S.W.O.T. Analysis, 

Κεφάλαιο 4: Οριστικοποίηση Στρατηγικής, 

Κεφάλαιο 5: Τελικός Κατάλογος Έργων, Δράσεων και Δικαιούχων. 

 

Όπως βλέπετε, στα τελευταία κεφάλαια περιλαμβάνεται η νέα στρατηγική των εντάξεων, αλλά και 

τα συγκεκριμένα έργα και δράσεις που προτείνονται από τη μελέτη. Τα έργα και οι δράσεις έχουν 

υψηλό βαθμό ωριμότητας και φθάνουν μέχρι το επίπεδο εκπόνησης των τεχνικών δελτίων, τα οποία 

αποτελούν και το διαβατήριο για την ένταξη των έργων στο πρόγραμμα. 

 

Επιπλέον, σε κάθε μελέτη υπάρχει και μια έκθεση από τη Θερμοκοιτίδα D-HUB του Διαζώματος, η 

οποία έχει ως στόχο να εμπλουτίσει τη μελέτη με προτάσεις της για το Ψηφιακό κύμα, την Πράσινη 

μετάβαση και το Χώρο Καινοτομίας.  

 

Σε κάθε μελέτη προστέθηκε, επιπλέον, η εξειδίκευση των κεφαλαίων 4 και 5 από τη Θερμοκοιτίδα 

D-HUB, προκειμένου η μελέτη να είναι σε εναρμόνιση με τις διεργασίες συγκρότησης του Ε.Σ.Π.Α.  

2021-2027. 
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Τα επόμενα βήματα για την έγκριση του προγράμματος, όπως φαίνεται και στο παρακάτω 

χρονοδιάγραμμα που επιμελήθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Λέμας, προϊστάμενος Διαχειριστικής Αρχής 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, είναι τα εξής: 

• Προετοιμασία της πρόσκλησης Ο.Χ.Ε. Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας από τη 

Διαχειριστική Αρχή και έκδοση της πρόσκλησης. 

• Υποβολή της Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην παραπάνω 

πρόσκληση, με βάση το masterplan που υποβάλαμε. 

• Έγκριση της Ο.Χ.Ε. Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας από Διαχειριστική Αρχή.  

 

 
 

Ένα πολύ σημαντικό νέο είναι ότι πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 η συνεδρίαση 

της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2027, 

η οποία έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα για το Π.Ε.Π. Στη συνεδρίαση της παραπάνω επιτροπής είχα 

την τύχη να παραβρεθώ και να παρουσιάσω το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας». 

 

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος πρόβαλε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το video της 

παρουσίασής του (https://diazoma.gr/deltia-typou/evia-meta-mia-sinthesi-oneiron/) και συνέχισε 

αναφέροντας τα εξής: 

 

«Από την παραπάνω παρουσίαση πήρατε μια γεύση από το υπόβαθρο της δουλειάς μας. Σε όλο το 

πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας είναι πολύ έντονη η προίκα που κληροδοτείτε στο 

“ΔΙΑΖΩΜΑ” ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Την πνευματική δουλειά όλων μας τη 

μετατρέψαμε σε συγκεκριμένα έργα και δράσεις. Συνεπώς, το πρόγραμμα της Βόρειας Εύβοιας έχει 

ένα σπουδαίο αξιακό πνευματικό υπόβαθρο. Είναι, όμως, και ένα πρόγραμμα απολύτως 

https://diazoma.gr/deltia-typou/evia-meta-mia-sinthesi-oneiron/


4 
 

εφαρμόσιμο. Καθιερώσαμε τη νέα στρατηγική των εντάξεων, σύμφωνα με την οποία διαχωρίσαμε 

τα έργα σε απολύτως ώριμα, για τα οποία συντάχθηκαν μέχρι και συγκεκριμένα τεχνικά δελτία, 

καθώς και σε έργα λιγότερο ώριμα, τα οποία προτάθηκαν απλώς ως Γενικές Κατευθύνσεις. Το 

σύνολο της χρηματοδότησης που θα προέλθει από την Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας θα είναι τα 15 εκ. 

ευρώ. Όμως, η συνολική χρηματοδότηση των έργων και των δράσεων του προγράμματος αγγίζει τα 

400 εκ. ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να διπλασιαστεί και να φθάσει τα 800 εκ. ευρώ εάν προστεθούν 

και ωριμάσουν και τα υπόλοιπα έργα – που τώρα προτείνονται μόνο ως Γενικές Κατευθύνσεις.  

 

Από σήμερα βρισκόμαστε και πάλι στην 1η γραμμή, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την υλοποίηση 

των προτεινόμενων έργων και δράσεων του προγράμματος. Παρακολουθούμε στενά έργα 

κατεπείγοντα (όπως π.χ. νέος οδικός άξονας, Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, πρόγραμμα 

“ΠΟΛΙΤΗΣ”, πρόγραμμα Ενεργειακής Κοινότητας, Κοιν.Σ.Επ. - Οικονομία του Δάσους). 

 

Υπολογίζουμε ότι μέχρι το Μάρτη του 2023 θα έχει ολοκληρωθεί η έγκριση του προγράμματος 

Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας. Μετά από αυτό θα εκδοθούν οι προσκλήσεις των έργων και των δράσεων. 

Από τα 71 έργα και δράσεις του προγράμματος έχουν ξεκινήσει 20, αριθμός που αποτελεί μεγάλη 

επιτυχία. Για παράδειγμα βρίσκεται σε εξέλιξη η ανασκαφή του Απολιθωμένου Δάσους Κερασιάς, 

τα έργα πολιτισμού με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

και την Εθνική Λυρική Σκηνή, το EVIA NORTH PASS κ.α. 

 

Συνοψίζοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι όλα τα παραπάνω αντικατοπτρίζουν τη μεγάλη 

πνευματικότητα του Διοικητικού μας Συμβουλίου». 

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος ενημέρωσε τα μέλη πως με την ολοκλήρωση της εκπόνησης του 

Masterplan και των επιμέρους θεματικών μελετών του προγράμματος Ανασυγκρότησης της 

Βόρειας Εύβοιας, αλλά και την παράδοσή τους σε όλους τους αρμόδιους φορείς ολοκληρώνεται 

και η αποστολή του ως Επικεφαλής του παραπάνω Προγράμματος. «Συνεπώς, πρόσθεσε ο κ. 

Μπένος, από τώρα και στο εξής ως “ΔΙΑΖΩΜΑ” πλέον θα είμαστε σε διάταξη μάχης, προκειμένου 

να παρακολουθούμε την υλοποίηση και των υπολοίπων έργων και δράσεων. Σε αυτό θα συμβάλλει 

σημαντικά και η Θερμοκοιτίδα D-HUB με τη δράση της, η οποία θα φροντίζει για την ωρίμανση 

των έργων και την παροχή τεχνικής βοήθειας στους δικαιούχους των έργων και των δράσεων (όταν 

χρειάζεται). 

 

Ακολούθως, το λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Παναγιώτης Νταής, ταμίας του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», ο οποίος τόνισε ότι ήταν πραγματικός άθλος η τήρηση του χρονοδιαγράμματος. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την πρόοδο 

του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 
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2. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της 

Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρο Μπένο για 

την ολοκλήρωση του προγράμματος Crowdfunding «Τα Αγριολούλουδα της Βόρειας 

Εύβοιας». 

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής του προγράμματος 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου 

ότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Crowdfunding «Τα Αγριολούλουδα της Βόρειας Εύβοιας».  

 

«Στο πρόγραμμα αυτό, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, συναντήθηκαν δύο δρόμοι, αυτός της τοπικής 

κοινωνίας και των πολιτών και αυτός του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με τους χορηγούς και τα εταιρικά του 

μέλη. Πρόκειται για δύο όμορφα “ποτάμια” ομορφιάς και προσφοράς, που εμπνεύστηκαν από το 

γλυκό έργο των παιδιών της Βόρειας Εύβοιας. Για την επίτευξη του στόχου το Σωματείο 

“ΔΙΑΖΩΜΑ” διέθεσε το 50% του ποσού, ενώ το υπόλοιπο 50% καλύφθηκε από την Κοινωνία των 

Πολιτών. Συνολικά 150 πολίτες και θεσμοί κατέθεσαν τον οβολό τους, ενισχύοντας το πρόγραμμα 

Crowdfunding, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά. Με τον συνδυασμό των δύο παραπάνω 

δυνάμεων συγκεντρώθηκε 40 ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό όλο το ποσό των 

110.000 ευρώ που είχε τεθεί ως πρωταρχικός στόχος.  

 

Το παραπάνω ποσό χρηματοδοτεί μικρότερα έργα και δράσεις που διανθίζουν το ευρύτερο 

Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Οι δράσεις αφορούν τον πολιτισμό, τον 

τουρισμό, την παιδεία, την αγροδιατροφή και το “Νέο Δάσος”, που αποτελεί εξάλλου την “καρδιά” 

όλου του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Σας παραθέτω, για την ενημέρωσή 

σας, τον κατάλογο των παραπάνω δράσεων: 

1. Οργανωτική και Συμβουλευτική Υποστήριξη για τις “Γιορτές του Δάσους”. 

2. Δημιουργία Ψηφιακών Εφαρμογών και Πλατφορμών για την υποστήριξη του Προγράμματος 

EVIA – META και του Εκπαιδευτικού Προγράμματος “ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια”. 

3. Πιλοτική Μελέτη ενός τμήματος (2) της διαδρομής του “Μονοπατιού 21” της Βόρειας 

Εύβοιας. 

4. Έκθεση πορτραίτων  τοπικών παραγωγών της Βόρειας Εύβοιας στην Αιδηψό. 

5. Δράση “MEET YOUR MAKERS”: Γνωριμία με τοπικούς παραγωγούς και γευστική 

περιπλάνηση στη Βόρεια Εύβοια. 

6. Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων της Βόρειας Εύβοιας στο Μετρό του Συντάγματος. 

7. Έκδοση του Στρατηγικού Σχεδίου (Master Plan) του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της 

Βόρειας Εύβοιας. 

8. Επιμέλεια Κειμένων έντυπης έκδοσης του Στρατηγικού Σχεδίου (Master Plan) του 

Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας από εξειδικευμένη κειμενογράφο. 

9. Μελέτη για τα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα της Βόρειας Εύβοιας: “Superfast North Evia”-

Δράση επιδότησης της ευρυζωνικότητας για την Βόρεια Εύβοια.  

10. Παραγωγή και δημιουργία του “Κουΐζ του Νέου Δάσους”.  
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11. Μελέτη Καθολικής Προσβασιμότητας των ΑμεΑ στη ζώνη Ανάπλασης της Αιδηψού.  

12. Κάλυψη εξόδων των ζωοτροφών του Φιλοζωικού Σωματείου για την προστασία των 

ιπποειδών “Rancheros” στην Αγία Άννα. 

13. Υποστήριξη του “North Evia Festival”.  

14. Υποστήριξη Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού για κατασκηνωτική δράση στη Λίμνη Ευβοίας.  

15. Συνδιοργάνωση του 1ου Διεπιστημονικού Σχολείου για την Περιβαλλοντική Κρίση – ISEC 

στις 17-22 Δεκεμβρίου στα Λουτρά Αιδηψού. 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά το Εταιρικό Μέλος του Διαζώματος, τη Sales 

Promotion Center και την οικογένεια Ιμιρζιάδη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του 

προγράμματος επικοινωνίας του crowdfunding,  καθώς και όλα τα Εταιρικά Μέλη και τους φίλους 

του Διαζώματος που συμμετείχαν στην πατριωτική αυτή προσπάθεια». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την 

ολοκλήρωση του προγράμματος Crowdfunding «Τα Αγριολούλουδα της Βόρειας Εύβοιας» και 

ευχαρίστησαν θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην ενίσχυσή του. 

 

 

3. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της 

Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρο Μπένο για 

την ολοκλήρωση του έργου «Πιλοτική Μελέτη ενός τμήματος (2) της διαδρομής του 

“Μονοπατιού 21” της Εύβοιας» (Συν. 1: παραδοτέο). Παρουσίαση της μελέτης από την 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με την επωνυμία «Hellas Outdoor». 

 

Εισαγωγικά, ο κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της 

Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, ενημέρωσε τα μέλη ότι 

ολοκληρώθηκε το έργο «Πιλοτική Μελέτη ενός τμήματος (2) της διαδρομής του “Μονοπατιού 21” 

της Εύβοιας». 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Μπένος ανέφερε ότι το Μονοπάτι 21 είναι μια ολιστική πρόταση για τη 

δημιουργία μιας διαδρομής στο δάσος. «Το Μονοπάτι 21, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, διατρέχει όλη τη 

Βόρεια Εύβοια. Ωστόσο, η μελέτη που εκπονήθηκε αφορά ένα τμήμα του Μονοπατιού που βρίσκεται 

στο Δήμο Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι το έργο της 

ανάδειξης του Μονοπατιού 21 έχει εξασφαλισμένη υλοποίηση, καθώς πρόκειται εντός του 2023 να 

ενταχθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο πρόγραμμα “ANTINERO”, χρηματοδοτούμενο από 

το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ανάδειξη του Μονοπατιού 21 της Βόρειας Εύβοιας υιοθετήθηκε από το 

Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, καθώς έχει το ίδιο γενετικό υλικό με αυτό. Δεν πρόκειται για ένα έργο 

τεχνικό, αλλά για ένα έργο ολιστικό που συνδέεται με όλο το φαινόμενο του Δάσους και της ζωής 

της Βόρειας Εύβοιας. Αναδεικνύει την τοπική ιστορία, τα τοπικά δίκτυα και τις υποδομές, όλο το 
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φάσμα της τοπικής οικονομίας (τουριστικές δραστηριότητες, υπαίθριες - αθλητικές δραστηριότητες), 

αλλά και τα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού, από τα οποία διέρχεται». 

 

Εν συνεχεία, το λόγο έλαβε η κα Ήβη Αδαμακοπούλου, εκ μέρους της μελετητικής ομάδας, η 

οποία προέβη σε μια σύντομη παρουσίαση του έργου που εκπόνησαν, αναφέροντας περίπου τα 

εξής.  

 

«Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 σχεδιάστηκαν τα Ευρωπαϊκά μονοπάτια για τη διάσχιση όλης 

της Ευρώπης με τα πόδια. Στη χώρα μας έφθασαν το 1990, τα Ευρωπαϊκά μονοπάτια Ε6 και Ε4 που 

διασχίζουν την Ελλάδα από άκρη σε άκρη σε δύο άξονες (Β-Ν και Α-Δ). Συμπληρωματικά με τα 

Ευρωπαϊκά μονοπάτια σχεδιάστηκαν τα Εθνικά μονοπάτια. Ωστόσο η σηματοδότηση τόσο των 

Ευρωπαϊκών όσο και των Εθνικών μονοπάτια δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Μάλιστα κάποια από αυτά 

(όπως το Εθνικό μονοπάτι 21 της Εύβοιας) έμειναν χωρίς καν σχεδιασμό, χωρίς δηλαδή να υπάρχει 

έστω "χάραξη επί χάρτου" για την όδευση τους. 

 

Το μονοπάτι 21 ξεκινάει από του Ωρεούς της Βόρειας Εύβοιας και τελειώνει στην Κάρυστο. 

Διασχίζει σχεδόν όλα τα βουνά της Εύβοιας και με αυτόν τον τρόπο προσφέρει ένα πανόραμα όλων 

ορεινών τοπίων και της βιοποικιλότητας της Εύβοιας. Το συνολικό μήκος του Μονοπατιού 21 είναι 

200 χλμ. Το μονοπάτι είναι ένας συνεκτικός άξονας που φιλοδοξεί να ενώσει τα τοπικά δίκτυα γύρω 

από τον κάθε ορεινό όγκο και να δημιουργήσει ένα ορεινό συνεχές στην Εύβοια, ώστε να 

αναγνωριστεί ως προορισμός για την πεζοπορία στο σύνολο της. 

 

Η Πιλοτική Μελέτη που εκπονήσαμε εστιάζει στο Όρος Ξηρό και αφορά τμήμα του Μονοπατιού 21 

με μήκος 15 χλμ. Το Όρος Ξηρό, με υψόμετρο 990 μέτρα έχει θέα πανοραμική προς το Αιγαίο και 

τον Παγασητικό, μερικές φορές ως τον Όλυμπο και τον Άθω. Το τοπίο του Ξηρού αποτελείτο από 

πυκνά δάση κωνοφόρων και δρυών, ενώ στα πιο μεγάλα υψόμετρο κυριαρχούν γυμνά τοπία και 

ασβεστολιθικά πετρώματα. Μετά τις πυρκαγιές του 2021 έχασε τα περισσότερα δάση του. Από το 

Ξηρό πηγάζουν οι δύο σημαντικοί ποταμοί της Βόρειας Εύβοιας: ο Σηπιάς που εκβάλλει στον Βόρειο 

Ευβοϊκό Κόλπο, δυτικά της Λίμνης και ο Νηλέας Ποταμός που, αφού συμβάλλει με τον Κηρέα, 

χύνονται από κοινού στο Αιγαίο, στο σημείο που βρίσκεται η παραλία Μαντουδίου. Δυνατά σημεία 

της διάσχισης είναι οι καταρράκτες του Δρυμώνα και το Δίκτυο μονοπατιών γύρω από τη Λίμνη. 

 

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία: είναι ένα χρόνο μετά την πυρκαγιά του 2021, η οποία έκαψε 

520.000 στρέμματα δάσους και υποβάθμισε τα ορεινά τοπία της Βόρειας Εύβοιας. Με την 

πρωτοβουλία, όμως, της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) προτάθηκαν πολλές θετικές 

ιδέες για να βελτιωθούν οι υποδομές και η ποιότητα ζωής στη Βόρεια Εύβοια. Με αυτή την πρόταση 

για το Μονοπάτι 21, θέλουμε να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο που έχει σαν απώτερο στόχο, να 

ξαναδώσει ελπίδα στους ορεινούς τόπους, τα βουνά και τα μονοπάτια της Βόρειας Εύβοιας. 

Ταυτόχρονα θέλουμε μέσω του Μονοπατιού 21 να προσεγγίσουμε περιπατητικά τοπία που φθίνουν 

και αλλοιώνονται, και με την ευκαιρία αυτή να τα αναδείξουμε. 
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Η στενή σχέση μεταξύ της πεζοπορίας και του φυσικού περιβάλλοντος προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες 

για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη σε περιοχές με πεζοπορικές υποδομές, διασφαλίζοντας 

παράλληλα βιώσιμη χρήση και διατήρηση των πόρων για το φυσικό περιβάλλον. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα Μελέτη προτείνει μια συγκεκριμένη όδευση, η οποία καθορίστηκε με 

τη συνδρομή του Δασαρχείου. Ταυτόχρονα, όμως, προτείνει την ανάκτηση χιλιομέτρων υποδομών, 

είτε σηματοδοτημένων μονοπατιών από το Δασαρχείο, είτε υποδομών που είχαν πέσει σε αχρηστία, 

όπως κτηνοτροφικά μονοπάτια, παρατημένους αγροτικούς χωματόδρομους, παλιούς 

μουλαρόδρομους κ.λπ. και αλλάζοντας την αρχική τους χρήση, να τους δώσει μια «νέα πνοή», 

προσαρμόζοντάς τες στις απαιτήσεις των σημερινών πεζοπορικών μονοπατιών. 

 

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας ενιαίος άξονας, το Εθνικό Μονοπάτι 21, που θα αποτελεί μια 

νέα πηγή πλούτου, αρχικά για την περιοχή του Ξηρού Όρους, και μετά την υλοποίηση της Πιλοτικής 

Μελέτης, σε ολόκληρη την Εύβοια. Αυτή η μελέτη θα προτείνει τη σύνδεση της διαδρομής με τοπικά 

δίκτυα μονοπατιών, και με επιλογές για άλλες υπαίθριες δραστηριότητες (όπως cannoying, 

αναρρίχηση, ποδηλασία κ.λπ.) που διευρύνουν την παλέτα των εμπειριών του επισκέπτη. Πολλά 

τοπικά δίκτυα που είχαν φτιαχτεί από το τοπικό Δασαρχείο καταστράφηκαν από την πυρκαγιά του 

2021. Τώρα όμως ξαναφτιάχνονται και είναι μια ωραία ευκαιρία το Μονοπάτι 21 να αναδείξει την 

τοπική δουλειά και τα τοπικά δίκτυα. Ακόμη το Μονοπάτι 21 θα προβάλλει και τμήματα μικρά που 

διασώθηκαν και δεν καταστράφηκαν από την πυρκαγιά, χαρίζοντας μικρές νησίδες αισιοδοξίας. Η 

φιλοσοφία μας είναι γενικά το Μονοπάτι 21 να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες υποδομές και να 

προβούμε σε όσο το δυνατόν λιγότερες νέες επεμβάσεις. 

 

Συνοψίζοντας, το Μονοπάτι 21: 

• Θα αφηγηθεί την τοπική ιστορία. 

• Θα αναδείξει τα τοπικά δίκτυα και την τοπική δουλειά. 

• Θα αναδείξει τα μνημεία φύσης και πολιτισμού, από τα οποία διέρχεται». 

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το παραδοτέο του 

παραπάνω έργου (Συν. 1) και επισήμανε ότι η κεντρική χάραξη του Μονοπατιού 21 είναι 

πολυσυλλεκτική και δεν προβαίνει σε νέες χαράξεις, αλλά ότι αντίθετα αξιοποιεί τα «προικιά» της 

περιοχής. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συνεχάρησαν τους μελετητές για την ποιότητα της 

δουλειάς τους, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το περιεχόμενο της μελέτης και 

εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο, κ. Σταύρο Μπένο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες 

για την παραλαβή του έργου. 
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 

1. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρο Μπένο 

για την επίσκεψη εργασίας που θα πραγματοποιήσει στη Λάρισα στις 08 και 09 

Δεκέμβρη 2022, με στόχο την εφαρμογή στην πόλη αυτή της φιλοσοφίας του 

προγράμματος «ΠΟΛΙΣ».  

 

Ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το διήμερο, 

Πέμπτη 08-Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022 πρόκειται να πραγματοποιήσει  επίσκεψη εργασίας 

στην πόλη της Λάρισας, συνοδευόμενος από τους κ.κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου, Συντονιστή  

Προγραμμάτων του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Ελίνα Αγγέλη, αρχιτέκτονα – μηχανικό, 

συνεργάτη της Θερμοκοιτίδας D-HUB του Διαζώματος. 

 

«Σκοπός του ταξιδιού μας, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, είναι να συναντηθούμε με όλους τους αρμόδιους 

θεσμικούς φορείς της πόλης και να συζητήσουμε για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός πιλοτικού 

ολιστικού προγράμματος στην πόλη. Δηλαδή να προτείνουμε ένα πρόγραμμα βιώσιμης και ολιστικής 

ανάπλασης της πόλης που θα επεμβαίνει, σύμφωνα με τους όρους της Χάρτας της Λειψίας, τόσο στον 

αστικό – δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό χώρο της πόλης. Επιλέξαμε τη Λάρισα για την εφαρμογή 

του πρώτου μας πιλοτικού προγράμματος “ΠΟΛΙΣ”, καθώς είναι μια πόλη με πλούσιο ιστορικό και 

πολιτιστικό υπόβαθρο, για την ανάδειξη των οποίων έχει ήδη γίνει πολλή δουλειά (π.χ. 

αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίων θεάτρων Λάρισας). Επιπλέον, για τη Λάρισα έχει υποβληθεί 

στο Πρόγραμμα Επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης πρόταση για “Στρατηγικές Αστικές 

Παρεμβάσεις Δήμου Λαρισαίων – Διαχρονικοί Βηματισμοί”, η οποία και έχει εγκριθεί. Βασικός 

άξονας της πρότασης είναι η ενοποίηση / διασύνδεση των αρχαίων θεάτρων, η ανάπτυξη 

πολιτιστικής διαδρομής και η σύνδεσή τους με τον προτεινόμενο Βοτανικό Κήπο του Ιπποκράτη». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την επίσκεψη 

εργασίας που θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος, κ. Σταύρος Μπένος στη Λάρισα στις 08 και 09 

Δεκέμβρη 2022.  

 

 

2. Ενημέρωση από τη Διευθύντρια, κα Μαρία Σοφικίτου για τη νέα στρατηγική 

του προγράμματος Πολιτιστικής Διαδρομής «Η Τριλογία της Αττικής». 

 

H κα Μαρία Σοφικίτου, Διευθύντρια του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ενημέρωσε τα μέλη για τη νέα 

στρατηγική του προγράμματος Πολιτιστικής Διαδρομής «Η Τριλογία της Αττικής», αναφέροντας 

τα εξής: 

 

«Το τελευταίο διάστημα, μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης των μελετών της Βόρειας Εύβοιας, 

σκεφτήκαμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει από το 

Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, η οποία μας δίδαξε όλους πολλά πράγματα και 



10 
 

μας ωρίμασε πνευματικά και επιχειρησιακά, και να την εφαρμόσουμε σε όλα μας τα Ολιστικά 

Προγράμματα Πολιτιστικού Τουρισμού. Συνεπώς, προχωρούμε και στην ωρίμανση του 

προγράμματος της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης “Η Τριλογία της Αττικής”. Σας υπενθυμίζω 

ότι τον Αύγουστο του 2022 εγκρίθηκε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αττικής, στο 

οποίο ονοματίζεται και το πρόγραμμα της “Τριλογίας της Αττικής”. 

 

Έχουμε, λοιπόν, ξεκινήσει έναν νέο κύκλο συνεργασίας με τους μελετητές της Α΄ φάσης και 

συγκεκριμένα με τις Εταιρείες PLAN E.E. και AVARIS, οι οποίες εκπόνησαν αντίστοιχα τη 

Στρατηγική Μελέτη (Masterplan) και τη Συγκοινωνιακή μελέτη του προγράμματος, προκειμένου να 

καταλήξουμε σε έναν κατάλογο συγκεκριμένων έργων, με προσδιορισμένο προϋπολογισμό και 

υψηλό επίπεδο ωριμότητας. Δίνουμε βάση στα συγκοινωνιακά κυρίως έργα, τα οποία θα βελτιώσουν 

τη σύνδεση μέσω των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς των πόλων της διαδρομής (Ελευσίνας, Λαυρίου) 

με το κέντρο και το εμβληματικό μνημείο της Ακρόπολης της Αθήνας, προσδίδοντας στη διαδρομή 

μας λειτουργικότητα. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Γιώργος Νέλλας έχει εκπονήσει ένα ειδικό σημείωμα, 

με θέμα την υλοποίηση συγκοινωνιακών παρεμβάσεων βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα. Τέλος, για το 

σκοπό αυτό κινητοποιούμε εκ νέου την ομάδα των χορηγών μας, προκειμένου να συμβάλουν στη Β΄ 

φάση του προγράμματος της Τριλογίας». 

 

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος ανέφερε στα μέλη ότι το Σωματείο 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει εξαιρετική συνεργασία α) με τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», η οποία 

θα είναι και ο φορέας Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού - DMMO (Destination 

Management & Marketing Organization) της Περιφέρειας Αττικής και άρα του προγράμματος της 

Τριλογίας, β) με τον κ. Άγγελο Σπηλιώτη, προϊστάμενο της Μονάδας Α΄ (προγραμματισμού και 

αξιολόγησης) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής. 

 

«Στόχος μας είναι, τόνισε ο πρόεδρος, να εξειδικεύσουμε τα έργα κυρίως στο κομμάτι της 

λειτουργικότητας των πόλων, καθώς δεν μπορεί να δημιουργηθεί διαδρομή, εάν δεν έχει 

εξασφαλιστεί πρώτα η σύνδεση των πόλων της Τριλογίας κυρίως μέσω του συστήματος οργάνωσης 

των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και η βελτίωση της προσβασιμότητάς τους». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τη νέα 

στρατηγική του προγράμματος Πολιτιστικής Διαδρομής «Η Τριλογία της Αττικής». 

  

 

3. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου 

για τη διακοπή της σύμβασης της κας Μαρίας Κουρασάνη, Αρχαιολόγου, Υπεύθυνης 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. 

 

Εισαγωγικά, ο κος Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ανέφερε στα μέλη 

ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Σωματείου για τα επόμενα έτη. «Το 2022 

πρόσθεσε ο κ. Μπένος, είχαμε πολλές έκτακτες δαπάνες, καθώς αναλάβαμε να υλοποιήσουμε το 

πολύ μεγάλο και απαιτητικό πρόγραμμα της Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Συνεπώς, το 

έτος 2023 θα πρέπει να είναι μια άσκηση βιώσιμου οικονομικά έτους. Προκειμένου, λοιπόν, να είναι 
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βιώσιμο το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», εισηγούμαι τη διακοπή της σύμβασης της κας Μαρίας 

Κουρασάνη, Αρχαιολόγου, Υπεύθυνης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Η κα Κουρασάνη ήταν 

εξαιρετική στη δουλειά της, αποτελεσματική και πάντα πρόθυμη για ό,τι τη χρειαζόμασταν. 

Προτείνω, λοιπόν, με την πρώτη ευκαιρία και μόλις το επιτρέψουν ξανά οι οικονομικές συνθήκες 

να επιστρέψει και πάλι στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”. Την ευχαριστούμε θερμά για ό,τι μας έχει προσφέρει μέχρι 

σήμερα». 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του 

προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για τη διακοπή της σύμβασης της 

κας Μαρίας Κουρασάνη, Αρχαιολόγου, Υπεύθυνης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του 

Σωματείου. Εν συνεχεία, ευχαρίστησαν την κα Μαρία Κουρασάνη για τη σπουδαία συνεισφορά 

της στο έργο του Σωματείου και εξέφρασαν ομόφωνα την επιθυμία να επιστρέψει η κα 

Κουρασάνη, αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες. Τέλος, εξουσιοδότησαν τον 

πρόεδρο να προβεί σε όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο. 

 

 

4. Εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου 

για την έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού της ΙΕ΄ Γενικής Συνέλευσης  του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», εισηγήθηκε στα μέλη την 

έγκριση του παρακάτω Οικονομικού Απολογισμού της ΙΕ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 2 

Οκτωβρίου 2022 στην Καλαμάτα και την Αρχαία Μεσσήνη: 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΕ΄ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΕΝΑΩΣ 22.622,22 € 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ-ΠΟΥΛΜΑΝ-CATERING-ΑΜΟΙΒΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 38.943,60 € 

ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ 13.649,99 € 

ΜΟΥΣΙΚΟΙ   5.393,64 € 

ΣΑΚΟΣ (ΕΝΤΥΠΑ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΚΑΠΕΛΑ, ΜΑΞΙΛΑΡΙ, ΤΕΣΤ, 11.040,10 € 

ΜΑΣΚΕΣ) 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ- ΓΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ   2.804,48 € 

ΦΥΛΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Π.ΘΕΜΕΛΗ (ΈΝΑ ΜΗΝΑ)   1.000,00 € 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ      347,20 € 

Σ  Υ  Ν  Ο   Λ  Ο 95.801,23 € 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 50 ΕΥΡΩ  11.800,00 €   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 84.001,23 € 
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Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του 

προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου για την έγκριση του Οικονομικού 

Απολογισμού της ΙΕ΄ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 

 

5. Αποδοχή της χορηγίας του Κτήματος Γεροβασιλείου, ύψους 6.200 ευρώ, ως 

ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι το Κτήμα Γεροβασιλείου, εταιρικό μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή του προς το Σωματείο, ύψους 6.200 

ευρώ, για το έτος 2022. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 6.200 ευρώ, του 

Κτήματος Γεροβασιλείου, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά το Κτήμα Γεροβασιλείου για τη συμβολή του στην 

ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

6. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», ύψους 5.000 

ευρώ, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», εταιρικό 

μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 

5.000 ευρώ, για το έτος 2022. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ, της 

Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», για τη 

συμβολή της στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

7. Αποδοχή της χορηγίας της Εταιρείας ZARA HELLAS, ύψους 5.000 ευρώ, ως 

ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρεία ZARA HELLAS, εταιρικό μέλος του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κατέθεσε την ετήσια συνδρομή της προς το Σωματείο, ύψους 5.000 

ευρώ, για το έτος 2022. 
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Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 5.000 ευρώ, της 

Εταιρείας ZARA HELLAS, ως ετήσιας συνδρομής Εταιρικού Μέλους για το έτος 2022. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την Εταιρεία ZARA HELLAS για τη συμβολή της 

στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες 

τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

8. Αποδοχή της χορηγίας διαφόρων καταθετών, ύψους 1.831,47 ευρώ, για την 

ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι διάφορα φυσικά πρόσωπα κατέθεσαν συνολικά το 

ποσό των 1.831,47 ευρώ, ως χορηγία για την ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ 

ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης 

της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 1.831,47 ευρώ, 

διαφόρων καταθετών για την ενίσχυση του προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ 

ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης 

της Βόρειας Εύβοιας. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά όλους όσους συμβάλλουν στην ενίσχυση του 

προγράμματος Crowd Funding «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» και 

εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της 

παραπάνω χορηγίας. 

 

 

9. Αποδοχή της δωρεάς της κας Αβράσογλου Ευγενίας, ύψους 4.000,00 ευρώ, εις 

μνήμη Αβράσογλου Νικολάου. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι η κα Αβράσογλου Ευγενία κατέθεσε χορηγία προς 

το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 4.000 ευρώ. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 4.000 ευρώ, της κας 

Αβράσογλου Ευγενίας. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά την κα Αβράσογλου Ευγενία, για τη συμβολή της 

στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες 

τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 
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10. Αποδοχή της δωρεάς του κου Αβράσογλου Αγγέλου, ύψους 2.000,00 ευρώ, εις 

μνήμη Αβράσογλου Νικολάου. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο κ. Αβράσογλου Άγγελος κατέθεσε χορηγία προς 

το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 2.000 ευρώ. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 2.000 ευρώ, του κου 

Αβράσογλου Αγγέλου. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά τον κ. Αβράσογλου Άγγελο, για τη συμβολή του 

στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες 

τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

11. Αποδοχή της δωρεάς του κου Αβράσογλου Δημητρίου, ύψους 2.000,00 ευρώ, 

εις μνήμη Αβράσογλου Νικολάου. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο κ. Αβράσογλου Δημήτριος κατέθεσε χορηγία 

προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 2.000 ευρώ. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 2.000 ευρώ, του κου 

Αβράσογλου Δημήτρη. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά τον κ. Αβράσογλου Δημήτρη, για τη συμβολή του 

στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες 

τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 

 

12. Αποδοχή της δωρεάς του κου Αβράσογλου Κωνσταντίνου, ύψους 2.000,00 

ευρώ, εις μνήμη Αβράσογλου Νικολάου. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο κ. Αβράσογλου Κωνσταντίνος κατέθεσε χορηγία 

προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 2.000 ευρώ. 

 

Εν συνεχεία, ο κος Μπένος εισηγήθηκε την αποδοχή της χορηγίας, ύψους 2.000 ευρώ, του κου 

Αβράσογλου Κωνσταντίνου. 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ευχαρίστησαν θερμά τον κ. Αβράσογλου Κωνσταντίνο για τη συμβολή 

του στην ενίσχυση των σκοπών του σωματείου και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. 

 



15 
 

13. Έγκριση του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 1 Ιανουαρίου 

έως την 31 Οκτωβρίου του 2022 (Συν. 2). 

 

Ο κ. Παναγιώτης Νταής, ταμίας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση 

του οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού του Σωματείου από 1 Ιανουαρίου έως την 31 

Οκτωβρίου του 2022  (Συν. 2). 

 

Τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τον οικονομικό και διαχειριστικό απολογισμό από 

1 Ιανουαρίου έως την 31 Οκτωβρίου του 2022. 

 

 

14. Άλλα θέματα: 

 

• Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής 

της Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. 

Σταύρο Μπένο για τη διοργάνωση Έκθεσης Τοπικών Παραγωγών στην 

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα στο 

διάστημα 05-08 Ιανουαρίου 2023. Εισήγηση του προέδρου για την έγκριση της 

σύναψης του ιδιωτικού συμφωνητικού δωρεάν παραχώρησης (Συν. 3). 

 

Εισαγωγικά, ο κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της 

Επιτροπής του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, ενημέρωσε τα μέλη ότι στο 

πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, «ΕΥΒΟΙΑ – ΜΕΤΑ» 

διοργανώνεται μια  Έκθεση Τοπικών Παραγωγών Βόρειας Εύβοιας, με τίτλο: «Οι τοπικοί 

παραγωγοί μας συστήνουν τα προϊόντα τους». 

 

«Η έκθεση αυτή, πρόσθεσε ο κ. Μπένος, θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 06 έως και την 

Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023 στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο σταθμό του Μετρό στο 

Σύνταγμα, η οποία παραχωρείται δωρεάν. Τα εγκαίνιά της θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 6 

Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18.00 - 21.00 μ.μ.  

 

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική χορηγία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία 

διαθέτει το ποσό των 13.000 ευρώ για τις ανάγκες διοργάνωσης της παραπάνω Έκθεσης, αλλά και 

του Σ.Π.Ε.Λ. - Συνδέσμου Παραγώγων και Εμπόρων Λιπασμάτων. Σας υπενθυμίζω ότι η έκθεση 

αυτή αποτελεί μια από τις δράσεις του προγράμματος Crowdfunding “Τα Αγριολούλουδα της 

Βόρειας Εύβοιας”. Μέσω του προγράμματος αυτού και αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της 

έκθεσης των Τοπικών Παραγωγών ο Σ.Π.Ε.Λ. - Σύνδεσμος Παραγώγων και Εμπόρων Λιπασμάτων 

διαθέτει ως χορηγία το ποσό των 10.000 ευρώ. Τέλος, η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα 

του Δήμου Αθηναίων». 

 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το σχέδιο του Ιδιωτικού 

Συμφωνητικού Δωρεάν Παραχώρησης που πρέπει να υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας  
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«ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και 

εισηγήθηκε στα μέλη την έγκριση του παραπάνω συμφωνητικού (Συν. 3). 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου, μετά από συζήτηση, εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τη διοργάνωση 

της Έκθεσης Τοπικών Παραγωγών στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο σταθμό του Μετρό 

στο Σύνταγμα στο διάστημα 05-08 Ιανουαρίου 2023. Επιπλέον, συμφώνησαν ομόφωνα με την 

εισήγηση του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Επικεφαλής της Επιτροπής του 

προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρου Μπένου για την υπογραφή του 

Ιδιωτικού Συμφωνητικού Δωρεάν Παραχώρησης μεταξύ της Εταιρείας «ΣΤΑΘΕΡΕΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ. Τέλος, ενέκριναν 

ομόφωνα το σχέδιο της σχετικής σύμβασης και εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο να προβεί σε όλες 

τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή του. 

 

 

• Έγκριση της διάθεσης του ποσού των 2.500 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων 

του γραφείου Somewhere We Know στο πλαίσιο της διοργάνωσης των 

γιορτών του Δάσους. 

 

Ο κος Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», εισηγήθηκε στα μέλη την 
έγκριση της διάθεσης του ποσού των 2.500 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων του γραφείου 

Somewhere We Know στο πλαίσιο της διοργάνωσης των γιορτών του Δάσους. 
 

Τα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου για τη διάθεση 
του ποσού των 2.500 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων του γραφείου Somewhere We Know στο 
πλαίσιο της διοργάνωσης των γιορτών του Δάσους. 

 

  

Επιμέλεια πρακτικών: 

 

Μαρία Σοφικίτου 

 

 

 

Ο πρόεδρος                                                             Ο γενικός γραμματέας 

 

 

 

 

 

 

Σταύρος Μπένος                                                    Βασίλης Λαμπρινουδάκης  
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Επισυναπτόμενο 1ο  / pdf μελέτη 
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Επισυναπτόμενο 2ο / excel Οικονομικά  
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Επισυναπτόμενο 3ο / συμφωνητικό pdf 

 

 



1 

 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

Στην Αθήνα σήµερα την 9η  ∆εκεµβρίου 2022 
 
Οι κάτωθι υπογράφοντες  κ. Κοτταράς Αθανάσιος ως νόµιµος εκπρόσωπος της Ανώνυµης 
Εταιρίας µε την επωνυµία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής η 
«ΣΤΑ.ΣΥ.»), µε ΑΦΜ 099939745 και ∆ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 
Αθηνάς, αριθ. 67,  ΤΚ 105 52 
 
και αφετέρου ο κ. Μπένος Σταύρος ως νόµιµος εκπρόσωπος του ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «∆ΙΑΖΩΜΑ» εφεξής ο «Χρησάµενος» (εν προκειµένω δικαιούχος δωρεάν 
παραχώρησης), µε ΑΦΜ: 998191496 και ∆ΟΥ: ∆ ΑΘΗΝΑΣ που εδρεύει στη διεύθυνση: 
Μπουµπουλίνας 30 Αθήνα 10682, Αττική 
 
συµφωνούν κι αποδέχονται τα ακόλουθα: 
 
Η ΣΤΑ.ΣΥ. έχει στην κατοχή της στεγασµένο χώρο πολλαπλών χρήσεων, επιφανείας µέτρων 
τετραγωνικών πεντακοσίων (500 τ.µ.), ο οποίος βρίσκεται στο Σταθµό του Μετρό  
«ΣΥΝΤΑΓΜΑ» και συγκεκριµένα στον ηµιώροφο του εν λόγω Σταθµού και όπως αυτός 
εµφαίνεται στην κάτοψη που επισυνάπτεται στο παρόν συµφωνητικό και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος αυτού (εφεξής η «Αίθουσα Συντάγµατος»). Ο «Χρησάµενος» οφείλει 
πάντοτε να µην εµποδίζει την πρόσβαση στην έξοδο κινδύνου και φέρει την απόλυτη ευθύνη 
για αυτήν. Η χρήση της πλαϊνής πόρτας δίπλα από την έξοδο κινδύνου εναπόκειται στην 
ανάγκη ή µη του «Χρησάµενου». Η παραχώρηση αποθηκευτικού χώρου από τη ΣΤΑ.ΣΥ στο 
«Χρησάµενο» δεν είναι δυνατή, ενώ δεν επιτρέπεται η αποθήκευση αντικειµένων από το 
«Χρησάµενο» πίσω από το εικαστικό έργο σε πλευρά της αίθουσας του Σταθµού του Μετρό 
«Σύνταγµα», που απεικονίζει την «Πύλη των Αθηνών».    
   
Ο «Χρησάµενος» επιθυµεί να χρησιµοποιήσει την Αίθουσα Συντάγµατος για συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα και για συγκεκριµένο σκοπό, ήτοι για την πραγµατοποίηση έκθεσης  
προώθησης αγροτικών προϊόντων από την Πέµπτη 5 Ιανουαρίου 2023 µέχρι και την Κυριακή 
8 Ιανουαρίου 2023. Για τις ανάγκες της έκθεσης, η Αίθουσα Συντάγµατος θα διαµορφωθεί 
ανάλογα.   
 
1. Με το παρόν η ΣΤΑ.ΣΥ παραδίδει την Αίθουσα Συντάγµατος στο «Χρησάµενο» απολύτως 
κατάλληλη για τη µεταξύ τους συµφωνηµένη στο παρόν αποκλειστική χρήση, όπως αυτή 
περιγράφεται ανωτέρω. 
 
2. Η παρούσα συµφωνία µεταξύ των µερών διέπεται από τους όρους του παρόντος 
συµφωνητικού καθώς κι από τους όρους που αναφέρονται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ», ο οποίος 
επισυνάπτεται στο παρόν συµφωνητικό, συνυπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη κι 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτού. Ο «Χρησάµενος» δηλώνει ρητώς και δεσµεύεται ότι 
αποδέχεται µε το παρόν τυχόν τροποποιήσεις του ως άνω Κανονισµού που θα 
πραγµατοποιηθούν µονοµερώς από τη ΣΤΑ.ΣΥ. κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 
συµφωνητικού. Σε περίπτωση µη τήρησης του ως άνω Κανονισµού, η αίθουσα Συντάγµατος 
δε θα διατίθεται στο «Χρησάµενο» για διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών. 
 
3. Ο «Χρησάµενος» θα χρησιµοποιήσει την Αίθουσα Συντάγµατος για τέσσερις (4) ηµέρες, 
ειδικότερα: από ώρα 00:00 π.µ. της 5/1/2023 και µέχρι ώρα 24:00 µ.µ. της 8/1/2023.  Ο 
«Χρησάµενος» δύναται να προβεί σε εργασίες σχετικές µε την προετοιµασία της εκδήλωσης 
κατά τη διάρκεια της 4/1/2023 πριν την ώρα έναρξης της εκδήλωσης κι από ώρα 00:30 π.µ. 
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µέχρι 04:30 π.µ., καθώς επίσης δύναται να προβεί σε σχετικές εργασίες αποχώρησης κατά τη 
διάρκεια της 9/1/23 και ώρα από 00:30 π.µ. έως 04:30 π.µ., υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα 
προκαλεί ουδεµία ενόχληση στο επιβατικό κοινό ή στη λειτουργία του συστήµατος του 
Μετρό. Η αποκοµιδή των απορριµάτων θα πρέπει να γίνεται από ώρα 04:30 π.µ. µέχρι 05:00 
π.µ. στη γωνία Όθωνος και πλατεία Συντάγµατος. Επιπλέον, τα ογκώδη αντικείµενα, όπως 
κούτες και υλικά συσκευασίας πρέπει να είναι συµπιεσµένα, ώστε να καταλαµβάνουν το 
µικρότερο δυνατό χώρο. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε το ως άνω ωράριο ή µη 
τήρησης του σχετικού όρου 3.6 του Κανονισµού Λειτουργίας, η Αίθουσα Συντάγµατος δε θα 
διατίθεται στο «Χρησάµενο» για διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών. 
 
4. O «Χρησάµενος» υποχρεούται να τηρεί τις διαδικασίες και τους κανονισµούς λειτουργίας 
του συστήµατος του Μετρό της Αθήνας, τον Κανονισµό Λειτουργίας της Αίθουσας 
Συντάγµατος και την κείµενη νοµοθεσία, δηλώνει δε ότι το αντικείµενο, ο χαρακτήρας κι η 
λειτουργία της εκδήλωσης είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτών. Επίσης, οφείλει να 
εφαρµόζει και να πληρεί όλες τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από 
τη νοµοθεσία, για τη διενέργεια εκδηλώσεων (σχετικές άδειες των αρµοδίων αρχών κλπ), ενώ 
για όποιες τυχόν αγορανοµικές, φορολογικές, διοικητικές παραβάσεις ή σχετικές παραλείψεις 
επί της ισχύουσας νοµοθεσίας, ευθύνεται αποκλειστικά ο «Χρησάµενος». Ο «Χρησάµενος» 
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζηµιά η οποία µπορεί να προκληθεί σε 
τρίτους, σε σχέση µε τα είδη που εκθέτει στο χώρο.  
 
Ο «Χρησάµενος» είναι επίσης υπεύθυνος έναντι των αρχών και των ιδιωτών για κάθε θέµα, 
όπως και για κάθε ζηµιά που θα προκληθεί σε τρίτα άτοµα ή πράγµατα από την εκ µέρους 
του χρήση της Αίθουσας Συντάγµατος από τον ίδιο ή τυχόν προστηθέντες αυτού. Αν τυχόν 
υποχρεωθεί η ΣΤΑ.ΣΥ να καταβάλει σε κάποιον τρίτο κάποιο ποσό για την ως άνω αιτία, ο 
«Χρησάµενος» είναι υποχρεωµένος να αποζηµιώσει τη ΣΤΑ.ΣΥ, εφ’ όσον αυτή έχει 
ανακοινώσει εγγράφως στο «Χρησάµενο» την κατ’ αυτής προβληθείσα τοιαύτη αξίωση του 
τρίτου ή έχει προσεπικαλέσει το «Χρησάµενο» στη σχετική δίκη κι έχει συµµορφωθεί προς τις 
οδηγίες του «Χρησάµενου», ως προς την εν γένει διεξαγωγή της δίκης αυτής. Συµφωνείται 
επίσης ότι η ΣΤΑ.ΣΥ δεν έχει καµία υποχρέωση ή ευθύνη για εργατικά ατυχήµατα του 
προσωπικού του Αντισυµβαλλόµενου εφόσον αυτό συνδέεται αποκλειστικά µε αυτόν, ούτε 
για εισφορές του ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών φορέων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία για τα 
οποία υπεύθυνος ορίζεται αποκλειστικά και µόνο ο «Χρησάµενος».  Πνευµατικά δικαιώµατα 
υπέρ τρίτων που προκύπτουν ή σχετίζονται µε την παρουσία και τις δραστηριότητες του 
«Χρησάµενου» της Αίθουσας Συντάγµατος βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν.  
 
Ο «Χρησάµενος» υποχρεούται κατά τη χρήση της Αίθουσας να συµµορφώνεται µε τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισµό 2016/679 (GDPR) για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωµάτων και των ελευθεριών των φυσικών 
προσώπων και ιδίως του δικαιώµατος προστασίας προσωπικών δεδοµένων και φέρει την 
αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση παραβίασής του, ακόµα και µετά τη λήξη του παρόντος.  
 
Σχετικά µε τα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού SARS-COV-2, ο «Χρησάµενος» καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της χρήσης της 
Αίθουσας θα πρέπει να εφαρµόσει την ΚΥΑ που θα έχει εκδοθεί και θα εµπίπτει στο χρονικό 
διάστηµα χρήσης της. 
 
Ο «Χρησάµενος», καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της χρήσης της Αίθουσας, χωρίς να 
περιορίζονται οι ευθύνες και υποχρεώσεις του, οφείλει  να ασφαλίσει την Αστική του Ευθύνη 
µε δικές του δαπάνες, µε βάση τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας και των όρων που 
αναφέρονται κατωτέρω ως συµβατική του υποχρέωση, σε αξιόπιστη Ασφαλιστική Εταιρεία. 
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Ο «Χρησάµενος» πρέπει να παραδώσει αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου 5 ηµέρες 
πριν την έναρξη χρήσης της Αίθουσας. 
 
Αντικείµενο της ασφάλισης αυτής είναι η κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για 
απαιτήσεις συνεπεία σωµατικών βλαβών και υλικών ζηµιών που τυχόν συµβούν καθ’ όλη τη 
διάρκεια χρήσης της Αίθουσας, εξ αιτίας ή εξ αφορµής αυτής. 
 
Τα όρια αποζηµίωσης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο τα 
ακόλουθα: 
Σωµατικές Βλάβες κατ’ άτοµο:                  250.000,00 € 
Σωµατικές Βλάβες οµαδικό ατύχηµα:    400.000,00 € 
Υλικές Ζηµίες κατά γεγονός:                       250.000,00 € 
Ανώτατο Όριο Ευθύνης Εταιρείας:          650.000,00 € 
 
Ο «Χρησάµενος» υποχρεούται να ζητήσει από την ασφαλιστική του εταιρεία να 
συµπεριληφθούν στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο οι εξής ειδικοί όροι: 
 Βάση ασφάλισης: Κάλυψη Ζηµιών που θα συµβούν κατά την διάρκεια της περιόδου 

ασφάλισης (Loss occurrence based policy) 
 Αστική ευθύνη κατά τη διάρκεια των εργασιών διαµόρφωσης των εγκαταστάσεων. 
 Αστική ευθύνη συνεπεία τροφικής δηλητηρίασης (εφόσον υφίσταται διάθεση τροφίµων / 

ποτών).  
 Αστική ευθύνη συνεπεία φωτιάς, έκρηξης, βραχυκυκλώµατος. 
 Εργοδοτική Ευθύνη έναντι υπαλλήλων:   

 Σωµατικές βλάβες κατ’ άτοµο:       150.000 € 
 Σωµατικές βλάβες κατ’ ατύχηµα:   300.000 €  

 Η ΣΤΑΣΥ, οι εγκαταστάσεις της, το εν γένει προσωπικό της και οι τυχόν σύµβουλοι 
θεωρούνται τρίτοι. 

 Στην έννοια του ασφαλιζόµενου θα περιλαµβάνονται η ΣΤΑΣΥ καθώς και οι υποµισθωτές / 
εκθέτες.  

 ∆ιασταυρούµενη ευθύνη. 
 Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά 

του ασφαλιζόµενου ή της ΣΤΑΣΥ και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη 
και η ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζηµιά που καλύπτεται από 
το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων. 

 Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωµα αγωγής ή ανταγωγής κατά της 
ΣΤΑΣΥ, των υπαλλήλων, συµβούλων και συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, σε 
περίπτωση που η βλάβη ή ζηµία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των 
προσώπων αυτών. 

 
Ο «Χρησάµενος» µετά το πέρας της εκδήλωσης οφείλει να επαναφέρει την Αίθουσα 
Συντάγµατος στην προτέρα κατάσταση και όπως ακριβώς την παρέλαβε από τη ΣΤΑ.ΣΥ µε 
δικές του αποκλειστικά δαπάνες κι έξοδα και να παραδώσει αυτήν στη ΣΤΑ.ΣΥ στην άριστη 
κατάσταση που την παρέλαβε. Ο «Χρησάµενος» επιβαρύνεται µε τα έξοδα φύλαξης ή 
καθαριότητας της Αίθουσας του σταθµού του µετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» που προκύπτουν από την 
εν λόγω δωρεάν παραχώρηση. 
Ο «Χρησάµενος» υποχρεούται κατά τη λήξη ή τη µε οποιοδήποτε τρόπο λύση της σύµβασης 
δωρεάν παραχώρησης να παραδώσει στη ΣΤΑ.ΣΥ εµπρόθεσµα και χωρίς όχληση την 
Αίθουσα του σταθµού του µετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ελεύθερη και στην κατάσταση που την 
παρέλαβε, διαφορετικά χρεώνεται µε το διπλάσιο του ηµερησίου τιµήµατος για κάθε ηµέρα 
καθυστέρησης της απόδοσης της Αίθουσας Συντάγµατος, καθώς και στην άµεση 
αποκατάσταση θετικής ή αποθετικής ζηµίας την οποία τυχόν υποστεί η ΣΤΑ.ΣΥ από τη µη 
έγκαιρη απόδοση της Αίθουσας Συντάγµατος.   



4 

 

  
5.   Η παραχώρηση της Aίθουσας στο «Χρησάµενο» γίνεται άνευ τιµήµατος, βάσει της 
Απόφασης 4692/10.11.22 του ∆.Σ. της ΣΤΑ.ΣΥ. Τα έξοδα υλοποίησης της εκδήλωσης 
επιβαρύνουν τον «Χρησάµενο». Η δωρεάν παραχώρηση της Αίθουσας Συντάγµατος έχει 
προκύψει µετά την εκτίµηση του κοινωφελούς χαρακτήρα της εκδήλωσης.  
 
Ως εκ τούτου συµφωνείται ρητός από τον αντισυµβαλλόµενο ότι κατά τη διάρκεια της 
ανωτέρω εκδήλωσης απαγορεύεται η διαφήµιση και προβολή µε κάθε τρόπο (άµεσο ή 
έµµεσο) οποιουδήποτε τρίτου, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι χορηγοί, 
διαφηµιστές κλπ. 
 
Επίσης, συµφωνείται ρητώς από τον αντισυµβαλλόµενο ότι κατά τη διάρκεια της ανωτέρω 
εκδήλωσης απαγορεύεται η παραχώρηση ή η υπενοικίαση σε πολλαπλούς εκθέτες (ιδιώτες ή 
εταιρίες), καθώς και κάθε είδους πώληση προϊόντων. 
 
6.  Η ΣΤΑ.ΣΥ διατηρεί το δικαίωµα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος και σε 
οποιαδήποτε φάση να καταγγείλει το παρόν Ιδιωτικό Συµφωνητικό ∆ωρεάν Παραχώρησης, 
εφόσον ο «Χρησάµενος» παραβαίνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις και δεν τηρεί τους 
όρους αυτού και του Κανονισµού Λειτουργίας της Αίθουσας, χωρίς ο «Χρησάµενος» να έχει 
δικαίωµα αποζηµίωσης. 
 
Σε περίπτωση σύγκρουσης µεταξύ Ιδιωτικού Συµφωνητικού ∆ωρεάν Παραχώρησης & 
Κανονισµού Λειτουργίας του Χώρου Πολλαπλών Χρήσεων υπερισχύει το Ιδιωτικό 
Συµφωνητικό. 
 
7. Για οιοδήποτε θέµα, το οποίο απορρέει από το παρόν και δεν ρυθµίζεται ισχύουν 
συµπληρωµατικά οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
 
8. Αρµόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από το παρόν ορίζονται 
τα ∆ικαστήρια Αθηνών. 
 
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συµφωνητικό κι αφού διαβάσθηκε, 
βεβαιώθηκε κι υπογράφηκε από τους συµβαλλόµενους, σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα, το ένα 
από τα οποία παραδόθηκε στο «Χρησάµενο», ενώ τα άλλα τρία (3) επιστράφηκαν στη 
ΣΤΑ.ΣΥ. 
 

                                                                                                   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ                                  ΓΙΑ ΤΗ ΜΚΟ                                 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»                                                                       ∆ΙΑΖΩΜΑ                                 

 

              ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                      ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 
 
 
                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΚΟΤΤΑΡΑΣ                                               ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ                 
 



Εσοδα  ΧΡ 2008-21 ΧΡΗΣΗ 2022 31/10/2022 Έξοδα ΧΡ 2008-21 ΧΡΗΣΗ 2022 31/10/2022

Τακτικές Εισφορές Μελών 519.181,64 € 31.100,00 € 550.281,64 € Έξοδα Ίδρυσης 139,02 0,00 139,02

Εισφορές Τακτικών Μελών 519.181,64 € 31.100,00 € 550.281,64 € Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 139,02 139,02

Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ 62.566,93 € 10.114,00 € 72.680,93 € Πάγια 22.155,34 0,00 22.155,34

Δωρεές Μελών-Φίλων 62.566,93 € 114,00 € 62.680,93 € Η/Υ και Εξοπλισμός 20.643,90 20.643,90

Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα 10.000,00 € 10.000,00 € Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων 1.511,44 1.511,44

0,00 € Έξοδα μίσθωσης ακινήτων 107.899,63 6.824,99 114.724,62

Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή  Εταιρικών Μελών-Χορηγίες 2.254.376,31 € 168.120,00 € 2.422.496,31 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα )

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 551.716,31 € 551.716,31 € Ενοίκια 96.272,20 6.000,00 102.272,20

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 102.150,00 € 102.150,00 € Κοινόχρηστα ,Εγγυήσεις (Ενοικίων ,ΔΕΔΗΕ) 11.627,43 824,99 12.452,42

ΚΟΣΜΟΤΕ 126.600,00 € 18.600,00 € 145.200,00 € 'Εξοδα λειτουργίας 312.445,20 19.301,59 331.746,79

ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 121.500,00 € 10.000,00 € 131.500,00 € Εξοδα λειτουργίας 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 62.000,00 € 12.400,00 € 74.400,00 € Δ.Ε.Η 21.917,00 2.055,00 23.972,00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 102.000,00 € 12.400,00 € 114.400,00 € Ο.Τ.Ε 32.788,52 1.444,50 34.233,02

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ 94.800,00 € 12.400,00 € 107.200,00 € COSMOTE 6.476,23 372,09 6.848,32

ΤΕΜΕS-COSTA NAVARINO  Α.Ε. 70.000,00 € 70.000,00 € Ε.Υ.Δ.Α.Π 649,00 27,00 676,00

FOURLIS A.E 60.000,00 € 5.000,00 € 65.000,00 € Επισκευές Συντήρησεις-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα 46.522,91 1.139,52 47.662,43

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 48.480,00 € 48.480,00 € ΄Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας 17.661,39 427,49 18.088,88

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  Α.Ε. 15.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά 30.722,33 1.901,41 32.623,74

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  Α.Ε. 43.350,00 € 43.350,00 € Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες 31.329,74 1.200,07 32.529,81

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 61.940,00 € 6.200,00 € 68.140,00 € Ταχυδρομικά -Μεταφορικά 28.661,49 1.749,35 30.410,84

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 60.800,00 € 5.000,00 € 65.800,00 € Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές 5.352,25 928,36 6.280,61

ΒΙΚΟΣ Α.Ε 45.000,00 € 5.000,00 € 50.000,00 € Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή 6.591,05 431,52 7.022,57

ZARA  Α.Ε. 45.000,00 € 5.000,00 € 50.000,00 € Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 71.488,34 7.625,28 79.113,62

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε. 49.000,00 € 5.000,00 € 54.000,00 € Συνδρομές σε συλλόγους 12.284,95 12.284,95

ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ.ΛΑΤΣΗ 50.000,00 € 10.000,00 € 60.000,00 € 0,00

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 33.400,00 € 3.000,00 € 36.400,00 €  Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων 999.967,56 101.317,94 1.101.285,50

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 40.000,00 € 5.000,00 € 45.000,00 € Κόστος μισθοδοσίας 732.603,75 69.265,37 801.869,12

INTERAMERICAN  Α.Ε. 27.000,00 € 27.000,00 € Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ) 267.363,81 32.052,57 299.416,38

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 49.840,00 € 5.000,00 € 54.840,00 €  Φ.Π.Α. 117.599,92 56.603,96 174.203,88

ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ 65.000,00 € 65.000,00 € Φ.Π.Α. 56.603,96 56.603,96

ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. 49.600,00 € 6.200,00 € 55.800,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 101.180,00 300,00 101.480,00

ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 37.800,00 € 37.800,00 € Καταθέσεις Διαζώματος σε Κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων 101.180,00 300,00 101.480,00

Σ.Ε.Β. 30.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 1.246.507,27 648.916,02 1.895.423,29

ΣΑΝΗ Α.Ε. 18.000,00 € 3.000,00 € 21.000,00 € Μεταβιβαστικές πληρωμές 769.723,84 769.723,84

ΤΡΑΠΕΖΑ  EUROBANK 26.200,00 € 5.000,00 € 31.200,00 € Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού 43.400,00 43.400,00

ΣΕΤΕ 15.000,00 € 3.000,00 € 18.000,00 € Ελληνικά πετρέλαια,ενοποίηση Αρχ.Χώρου Ερέτριας 11.160,00 11.160,00

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  Α.Ε. 26.600,00 € 720,00 € 27.320,00 € Νέα Οδός,Ψηφιακές εφαρμογές Τριλογίας της Αττικής 9.654,89 9.654,89

ADVANCED KOSMESIS IKE 15.000,00 € 15.000,00 € Unisystems A.E.,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας 12.400,00 12.400,00

ΟΜΙΛΟΣ QUEST 25.000,00 € 25.000,00 € Εθνική Τράπεζα,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας 24.800,00 24.800,00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ  Α.Ε. 14.000,00 € 2.000,00 € 16.000,00 € Κεντρική Οδός,Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 16.508,44 16.508,44

ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 18.600,00 € 6.200,00 € 24.800,00 € Ίδρυμα ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 60.000,00 50.000,00 110.000,00

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ A.E. 21.000,00 € 3.000,00 € 24.000,00 € Ίδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης 21.017,99 2.064,00 23.081,99

ΓΣΕΒΕΕ 15.000,00 € 3.000,00 € 18.000,00 € Τσιμέντα Τιτάν Α.Ε.,για το Πρόγραμμα 'Η Τριλογία της Αττικής' 12.400,00 12.400,00

SYMBEEOSIS  AE 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € Αεροπορία Αιγαίου,Marketing Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου 14.000,00 14.000,00

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 6.000,00 € 3.000,00 € 9.000,00 € Ιδρυμα J M Kaplan,Πρόγραμμα ''Τριλογία της Αττικής'' 53.320,00 9.920,00 63.240,00

0,00 € Νέα Οδός,μελέτη  ''Φύση &Πολιτισμός'' 12.400,00 12.400,00 24.800,00

0,00 € Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας 15.718,04 15.718,04

0,00 € Αθηναική Ζυθοποιία,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Β.Εύβοιας 30.576,00 60.564,00 91.140,00

0,00 € Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,μελέτες αγροδιατροφής Β.Εύβοιας 36.020,02 66.280,00 102.300,02

0,00 € ΕΛΠΕΝ Α.Ε.μελέτη για τα Ειδικά Πολ/μικά Σχέδια Β.Εύβοιας 50.344,00 31.000,00 81.344,00

Μεταβιβαστικές εισροές 1.678.536,58 € 619.621,02 € 2.298.157,60 € Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας 28.000,00 12.000,00 40.000,00

Μεταβιβαστικές εισροές 950.870,59 € 950.870,59 € Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.,μελέτη για τα Έργα Φωτοδότες Β.Εύβοιας 5.580,00 13.020,00 18.600,00

ΕθνικήΤράπεζα,χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 49.600,00 € 49.600,00 € Ιντεραμέρικαν Α.Ε.,μελέτη για το Πολιτισμό Β.Εύβοιας 4.960,00 19.840,00 24.800,00

Κεντρική Οδός,Δράσεις για τη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας 18.600,00 € 18.600,00 € Ο.Τ.Ε.,Έξοδα μετακινήσεων,ημερίδων για Βόρεια Εύβοια 30.242,09 9.757,91 40.000,00

Ίδρυμα j m Kaplan,Πρόγραμμα ΄΄Τριλογία της Αττικής΄΄ 81.665,99 € 81.665,99 € ΙΚΕΑ House Market,μελέτη για το Νέο Δάσος Βόρειας Εύβοιας 100.000,00

Unisystems A.E. για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 12.400,00 € 12.400,00 € Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος,Τουρισμός Β.Εύβοιας 30.000,00

Ίδρυνα Ι.Λάτσης,για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 60.000,00 € 70.000,00 € 130.000,00 € Ζάρρα Ελλάς,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Βόρειας Εύβοιας 75.516,00

Νέα Οδός,Έξοδα Εταιρικών Μελών,Μελέτη Φύση&Πολιτισμός 37.200,00 € 37.200,00 € Ελ.Βενιζέλος Α.Ε. ,Διαγωνισμός για το λογότυπο Τριλογίας Αττικής 11.960,00

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,Κάλυψη εξόδων Γεν.Συνέλευσης 40.000,00 € 40.000,00 € Ελβάλ Χαλκόρ,μελέτη ωρίμανσης έργων Βόρειας Εύβοιας 21.700,00

Ελβάλ Χαλκόρ ΑΕ,μελέτη ωρίμανσης έργων στη Βόρεια Εύβοια 31.000,00 € 31.000,00 € Κτήμα Γεροβασιλείου,έξοδα 8ης συνάντησης των Εταιρικών 20.000,00

Αιγέας ΑΜΚΕ,Μελέτη Marketing Τριλογίας Αττικής 10.000,00 € 10.000,00 € Growdfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια 47.176,07

IKEA House Market,μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας 100.000,00 € 100.000,00 € Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,Έξοδα ΙΕ΄Γενικής Συνέλευσης 40.000,00

ΕΛΠΕΝ Α.Ε.,μελέτη για τα Ειδικά Πολ/μικά Σχέδια Β.Εύβοιας 50.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος 90.738,22 785,50 91.523,72

Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.,μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας 43.400,00 € 43.400,00 € Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος 785,50 785,50

Ελβάλ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.,μελέτη για Τα Έργα Φωτοδότες Β.Εύβοιας 18.600,00 € 18.600,00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης 33.851,04 1.514,98 35.366,02

Ιντεραμέρικαν Α.Ε.,μελέτη για το Πολιτισμό Β.Εύβοιας 6.200,00 € 18.600,00 € 24.800,00 € Διαδραστικές εφαρμογές 0,00

Αθναική  Ζυθοποιία,μελέτες Ειδ.Πολ.Σχεδίων Β.Εύβοιας 124.000,00 € 124.000,00 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας 528,20 528,20

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,μελέτες αγροδιατροφής  Β.Εύβοιας 36.000,00 € 144.080,00 € 180.080,00 € Προβολή Διαζώματος 986,78 986,78

ΟΤΕ,  Έξοδα μετακινήσεων ,ημερίδων για Βόρεια Εύβοια 40.000,00 € 40.000,00 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 476.872,48 24.728,95 501.601,43

Ιδρυμα Μποδοσάκη,Ειδικά Πολ/κά Σχέδια Βόρειας Εύβοιας 50.000,00 € 50.000,00 € Γενικές Συνελεύσεις εως και 2021 458.600,20 458.600,20

Ζάρρα Ελλάς,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Β.Εύβοιας 124.000,00 € 124.000,00 € ΙΕ΄Γεν.Συνέλευση 18.272,28 24.728,95 43.001,23

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος,Τουρισμός Β.Εύβοιας 30.000,00 € 30.000,00 € Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις 347.199,39 35.788,71 382.988,10

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας 20.000,00 € 20.000,00 € Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις 200.833,31 200.833,31

Κτήμα Γεροβασίλείου, εξόδα 8ης συνάντησης Εταιρικών 20.000,00 € 20.000,00 € 1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών 29.418,53 84,32 29.502,85

Ελ.Βενιζέλος Α.Ε., διαγωνισμός λογότυπου Τριλογίας Αττικής 12.400,00 € 12.400,00 € 2.Εκδόσεις Διαζώματος(Αρχ. Θέατρο Δωδώνης) 79.145,44 1.000,00 80.145,44

Growdfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια 49.541,02 € 49.541,02 € 3.Μεταφράσεις κειμένων 6.520,00 1.603,07 8.123,07

0,00 € 4.Ψηφιακές εφαρμογές Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης 500,01 500,01

Διάφορα έσοδα 6.278,11 € 0,00 € 6.278,11 € 5.Μελέτη ΟΧΕ Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας 11.000,00 1.400,00 12.400,00

Τόκοι καταθέσεων 0,00 € 6.Μισθοδοσία Θερμοκοιτίδας Διαζώματος 18.842,11 0,00 18.842,11

Επιστροφές διαθεσίμων 25.903,38 € 663,34 € 26.566,72 € 7.Master Plan  Τριλογίας Αττικής 1.440,00 0,00 1.440,00

663,34 € 8.Έξοδα μετακινήσεων, ημερίδων για τη Βόρεια Εύβοια 17.814,21 17.814,21

Σύνολο Εσόδων 4.546.842,95 € 829.618,36 € 5.376.461,31 € 9.Μελέτη τουριστικής ταυτότητας Μάνης 5.000,00 5.000,00

Χρηματικά Διαθέσιμα Υπόλοιπο 454,96 € 10.Υπηρεσίες υποστήριξης Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 8.387,10 8.387,10

Ταμείο στο Διάζωμα 454,96 €      Στερεάς Ελλάδας 0,00

Λογαριασμοί Καταθέσεων 0,00 € 428.912,09 € 0,00

Τράπεζα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ 0,00

ΑLPHA BANK               208.161,56 € 208.161,56 € Λοιπές Εκδηλώσεις 171.282,81 14.768,98 186.051,79

Eurobank Ergasias         11.683,38 € 11.683,38 € Εκδηλώσεις 171.282,81 171.282,81

Εθνική Τράπεζα              20.487,41 € 20.487,41 € Όγδοη συνάντηση του Διαζώματος με τα Eταιρικά του Μέλη 14.768,98 14.768,98

Τράπεζα Αττικής           27.710,69 € 27.710,69 € Έβδομη συνάντηση Άνω Διαζώματος 0,00

Τράπεζα Πειραιώς          160.583,20 € 160.583,20 € Διάφορα Έξοδα 7.862,90 541,86 8.404,76

PAY PAL 285,85 € 285,85 € Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα 541,86 541,86

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  429.367,05 € Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών 0,00

To μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2021 ανέρχεται στο ποσό των  ευρώ . 511.142,17 € Σύνολο Εξόδων 4.035.700,78 911.393,48 4.947.094,26

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/10/2022



Μελέτες Αδιάθετο

Ύψος κατάθεσης Εξοδα Θεάτρων Υπόλοιπο

1 Αρχαίο Θέατρο Σικυώνος 13.000,00 € 12.914,40 85,60

2 Αρχαίο Θέατρο Αρκαδικού Ορχομενού 49.278,76 € 49.133,85 144,91

3 Αρχαίο Θέατρο Δήλου 105.492,28 € 96.745,39 8.746,89

4 Αρχαίο Θέατρο Δελφών 106.004,79 € 104.861,15 1.143,64

5 Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης 22.905,56 € 21.796,88 1.108,68

6 Αρχαίο Θέατρο Αβδήρων 780,00 € 550,00 230,00

7 Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης 101.469,61 € 99.894,23 1.575,38

8 Αρχαίο Θέατρο Καρθαίας Κέας 17.500,00 € 16.824,61 675,39

9 Αρχαίο Θέατρο Χερσονήσου 200,00 € 200,00

10 Αρχαίο Θέατρο Γόρτυνας 1.464,90 € 0,00 1.464,90

11 Αρχαίο Θέατρο Απτέρας 700,00 € 700,00

12 Αρχαίο Θέατρο Βεργίνας 420,00 € 420,00

13 Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας 22.360,00 € 21.156,97 1.203,03

14 Αρχαίο Θέατρο Καλυδώνας 19.580,00 € 19.495,91 84,09

15 Αρχαίο Θέατρο Νέας Πλευρώνας 350,00 € 350,00

16 Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων 400,00 € 400,00

17 Αρχαίο Θέατρο Στράτου 346,00 € 346,00

18 Αρχαίο Θέατρο Αμφιλοχικού Άργους 320,00 € 320,00

19 Ωδείο Ηρώδου του Αττικού 102,00 € 102,00

20 Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου 100,00 € 100,00

21 Ρωμαϊκό Ωδείο Επιδαύρου 2.500,00 € 2.470,32 29,68

22 Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών 8.612,00 € 6.416,00 2.196,00

23 Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων 3.070,00 € 2.460,00 610,00

24 Αρχαίο Θέατρο στο Κουφονήσι / Λεύκης 200,00 € 200,00

25 Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης 885,00 € 885,00

26 Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών 30.557,56 € 26.737,93 3.819,63

27 Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης 1.400,00 € 1.400,00

28 Αρχαίο Θέατρο Θήρας 400,00 € 400,00

29 Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας 198.767,75 € 198.710,62 57,13

30 Αρχαίο Θέατρο Θορικού 715,00 € 715,00

31 Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης 21.890,80 € 21.564,19 326,61

32 Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας 240,00 € 240,00

33 Αρχαίο Θέατρο Τραχωνων 1.370,00 € 1.370,00

34 Ελληνιστικό Θέατρο Αργους 3.293,00 € 2.640,40 652,60

35 Αρχαίο Θέατρο Μήλου 3.000,00 € 2.152,50 847,50

36 Αρχαίο Θέατρο Φερών 3.110,00 € 3.110,00

37 Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας 33.780,00 € 33.751,00 29,00

38 Αρχαίο Θέατρο Νικοπόλης 26.218,60 € 23.608,60 2.610,00

39 Αρχαίο Θέατρο Αμφιαρείου 1.520,10 € 1.520,10

40 Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης 2.160,00 € 1.734,80 425,20

41 Αρχαίο Θέατρο Διονύσου 4.890,61 € 300,00 4.590,61

42 Αρχαίο Θέατρο Λευκάδας 200,00 € 200,00

43 Αρχαίο Θέατρο Αμφίπολης 6.210,00 € 5.842,53 367,47

44 Αρχαίο Θέατρο Ικαρίας Αττικής 5.364,69 € 2.406,67 2.958,02

45 Αρχαίο Θέατρο Πλατιάνας 4.600,00 € 4.600,00

46 Αρχαίο Θέατρο Μιεζας 350,00 € 350,00

47 Αρχαίο Θέατρο Λίνδου 350,00 € 350,00

48 Αρχαίο Θέατρο Καβιρείου 3.690,00 € 3.690,00

49 Αρχαίο Θέατρο Γυθείου 1.320,00 € 1.320,00

50 Αρχαίο Θέατρο Σάμου 400,00 € 400,00

51 Αρχαίο Θέατρο  Ιεράπετρας 100,00 € 100,00

52 Αρχαίο Θέατρο  Λάρισας (Μικρό). 100,00 € 100,00

53 Αρχαίο Θέατρο Σαμοθράκης 5.365,00 € 4.982,00 383,00

54 Μικρό Θέατρο Αμβρακίας 100,00 € 100,00

55 Αρχαίο Θέατρο Λάρισας Α΄ 54.397,10 € 54.242,26 154,84

56 Aρχαίο Θέατρο Δημητριάδος 1.340,00 € 1.109,00 231,00

57 Αρχαίο Θέατρο Ασκληπιείου Επιδαύρου 49.600,00 € 49.200,00 400,00

58 Τελεστήριο Ελευσίνας 188,00 € 188,00

59 Αρχαίο Ωδείο Πάτρας 100,00 € 100,00

60 Αρχαίο Ωδείο Κορίνθου 125,00 € 125,00

61 Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας 1.000,00 € 1.000,00

62 Αρχαίο θέατρο Τανάγρας 150,00 € 150,00

63 Αρχαίο θέατρο Λεωντίου 100,00 € 100,00

64 Αρχαίο θέατρο Άσκρης 50,00 € 50,00

Τόκοι καταθέσεων-φόρος,τραπεζικά έξοδα 5.996,43 € 5.545,04 451,39

Αδιευκρίνιστες καταθέσεις 839,00 € 760,00 79,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ 953.389,54 € 890.007,25 63.382,29

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΑ

ALPHA BANK 11.562,82 11.562,82

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ 17.551,94 17.551,94

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.819,85 22.819,85

EUROBANK 883,79 883,79

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10.563,89 10.563,89

0,00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΑΣΗ ΥΕΑΘ 63.382,29 0,00 63.382,29

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΓΙΑ ΤH ΔΡΑΣΗ Υ.Ε.Α.Θ ΤΗΝ  31/10/2022
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ΕΥΒΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 21 
ΤΜΗΜΑ 2
ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΟΡΟΥΣ ΞΗΡΟΥ
Ανάπτυξη διαδρομής 

Παρουσίαση
Η πεζοπορία είναι η υπαίθρια δραστηριότητα με τους περισσότερους συμμετέχοντες και με το υψηλότερο
ποσοστό γυναικών. Η πεζοπορία σε σηματοδοτημένα μονοπάτια φέρνει το σύγχρονο άνθρωπο κοντά στη φύση
και στο βουνό. 

Αυτό θέλει να εξυπηρετήσει και το μονοπάτι 21, το οποίο επιπλέον παρουσιάζεται σε μια περίοδο όπου
παρατηρείται θεαματική αύξηση του αριθμού των περιπατητών στην Ελλάδα και αυξημένο ενδιαφέρον για την
δημιουργία Μεγάλων Διαδρομών. 

Ας δούμε όμως λίγο το ιστορικό της ανάπτυξης των Μεγάλων Διαδρομών Πεζοπορίας.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 σχεδιάστηκαν τα Ευρωπαϊκά μονοπάτια για τη διάσχιση όλης της Ευρώπης με
τα πόδια. Στη χώρα μας έφθασαν το 1990, τα Ευρωπαϊκά μονοπάτια Ε6 και Ε4 που διασχίζουν την Ελλάδα από
άκρη σε άκρη σε δύο άξονες (Β-Ν και Α-Δ). Συμπληρωματικά με τα Ευρωπαϊκά μονοπάτια σχεδιάστηκαν τα
Εθνικά μονοπάτια. Ωστόσο η σηματοδότηση τόσο των Ευρωπαϊκών όσο και των Εθνικών μονοπάτια δεν
ολοκληρώθηκαν ποτέ. Μάλιστα κάποια από αυτά (όπως το Εθνικό μονοπάτι 21 της Εύβοιας) έμειναν χωρίς κάν
σχεδιασμό, χωρίς δηλαδή να υπάρχει έστω "χάραξη επί χάρτου" για την όδευση τους.

Η ανάπτυξη σήμερα του μονοπατιού 21 έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος για την πεζοπορία
αλλά και μια περίοδο με ολοένα αυξανόμενη εργήγορση για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Όταν αρχικά σχεδιάστηκαν δίκτυα πεζοπορίας ήταν για να φέρουν τον κόσμο κοντά στη φύση και να
καλλιεργηθεί η δραστηριότητα της πεζοποριας ως αξονας τουριστικής αναπτυξης. 
Πλέον και μεσα σε λιγα μόνο χρονια, χωρίς να έχει υλοποιηθεί το πλάνο της τουριστική ανάπτυξης μεσω του
πεζοπορικού τουρισμού, το τοπίο άλλαξε. Η φύση γυρω μας φέρει όλο και περισσότερο τα σημάδια της
κλιματικής κρίσης. 

Η προσέγγιση μας οφείλει επίσης να αλλάξει και να αναζητήσει τη γνώση για να καταλάβουμε τις συνέπειες των
φαινομένων που πολλαπλασιάζονται γύρω μας. Η δραστηριότητα της πεζοπορίας να συνδυαστεί με
την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για τις αλλαγές που έρχονται.

Το μονοπάτι 21 ξεκινάει από του Ωρεούς της Βόρειας Εύβοιας και τελειώνει στην Κάρυστο.
Διασχίζει σχεδον όλα τα βουνά της Εύβοιας και με αυτόν τον τρόπο προσφέρει ένα πανόραμα όλων ορεινών
τοπίων και της βιοποικιλότητας της Εύβοιας. Το μονοπάτι είναι ένας συνεκτικός άξονας που φιλοδοξεί να ενώσει
τα τοπικά δίκτυα γύρω απο τον καθε ορεινό όγκο και να δημιουργήσει ένα ορεινό συνεχές στην Εύβοια, ώστε να
αναγνωριστεί ως προορισμός για την πεζοπορία στο σύνολο της.

Η Πιλοτική Μελέτη θα εστιάσει στο Όρος Ξηρό.
Το Όρος Ξηρό, με υψόμετρο 990 μέτρα έχει θέα πανοραμική προς το Αιγαίο και τον Παγασητικό, μερικές φορές
ως τον Όλυμπο και τον Άθω.
Το τοπίο του Ξηρού αποτελείτο από πυκνά δάση κωνοφόρων και δρυών ενώ στα πιο μεγάλα υψόμετρο
κυριαρχούν γυμνά τοπία και ασβεστολιθικά πετρώματα. Μετά τις πυρκαγιές του 2021 έχασε τα περισσότερα
δάση του.
Απο το Ξηρό πηγάζουν οι δύο σημαντικοί ποταμοί της Βόρειας Εύβοιας: ο Σηπιάς που εκβάλλει στον Βόρειο
Ευβοϊκό Κόλπο, δυτικά της Λίμνης και ο Νηλέας Ποταμός που, αφού συμβάλλει με τον Κηρέα, χύνονται από
κοινού στο Αιγαίο, στο σημείο που βρίσκεται η παραλία Μαντουδίου.

Δυνατά σημεία της διάσχισης είναι οι καταρράκτες του Δρυμώνα και το Δίκτυο μονοπατιών γύρω
από τη Λίμνη.



Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία: είναι ένα χρόνο μετά την πυρκαγιά του 2021 έκαψε 520 000
στρέμματα δάσους και υποβάθμισε τα ορεινά τοπία της Βόρειας Εύβοιας. Με την πρωτοβουλία όμως
της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) (και την εντολή του πρωθυπουργού προς την επιτροπή
Μπένου), προτάθηκαν πολλές θετικές ιδέες για να βελτιωθούν οι υποδομές και η ποιότητα ζωής στη
Βόρεια Εύβοια. Με αυτή την πρόταση για το Μονοπάτι 21, θέλουμε να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο που
έχει σαν απώτερο στόχο, να ξαναδώσει ελπίδα στους ορεινούς τόπους, τα βουνά και τα
μονοπάτια της Βόρειας Εύβοιας.

Η αυξανόμενη κοινωνική ζήτηση για άμεση επαφή με τη φύση πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η στενή
σχέση μεταξύ της πεζοπορίας και του φυσικού περιβάλλοντος προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες για
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη σε περιοχές με πεζοπορικές υποδομές, διασφαλίζοντας παράλληλα
βιώσιμη χρήση και διατήρηση των πόρων  για το φυσικό περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα  Μελέτη θα προτείνει την ανάκτηση χιλιομέτρων υποδομών, είτε
σηματοδοτημένων μονοπατιών από το Δασαρχείο, είτε υποδομών που είχαν πέσει σε αχρηστία,
όπως κτηνοτροφικά  μονοπάτια, παρατημένους αγροτικούς χωματόδρομους, παλιούς
μουλαρόδρομους κ.λπ. και αλλάζοντας την αρχική τους χρήση, να τους δώσει μια «νέα πνοή»
προσαρμόζοντάς τες στις απαιτήσεις των σημερινών πεζοπορικών μονοπατιών, 

Ο στόχος είναι να δημιουργήθει ένας ενιαίος άξονας, το Εθνικό Μονοπάτι 21, που θα αποτελεί μια
νέα πηγή πλούτου, αρχικά για την περιοχή του Ξηρού Όρους, και μετά την υλοποιήση της
Πιλοτικής Μελέτης, σε ολόκληρη την Εύβοια

Αυτή η μελέτη θα προτείνει τη σύνδεση της διαδρομής με τοπικά δίκτυα μονοπατιών,
και με επιλογές για άλλες υπαίθριες δραστηριότητες (όπως canyoning, αναρρίχηση,
ποδηλασία κλπ) που διευρύνουν την παλέτα των εμπειρίων του επισκέπτη.
 
Η μελετη θα υπογραμμίσει την ανάγκη μιας αποτελεσματικής προβολής της διαδρομής, με
σχετικά ενημερωτικά έντυπα και ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά και την ανάγκη να πλαισιωθεί η
διαδρομή από εταιρίες που ασχολούνται με υπαίθριες δραστηριότητες. 

Η Μελέτη θα προτείνει πιθανά σενάρια αξιοποιήσης της διαδρομής για τη δημιουργία
τουριστικού πακέτου δομημένου γυρω απο τις δραστηριότητες. 

Η Μελέτη θα περιγράψει την ανάγκη αξιολόγησης, μέτρησης και εξαγωγής έγκυρων δεδομένων
χρηστών για τη λήψη αποφάσεων και για την αξιολόγηση των υποδομών, με βάση τη συστηματική
ανάλυση της εμπειρίας των χρηστών. Οι φορείς που εμπλέκονται σε υποδομές για
δραστηριότητες και στη σήμανση της διαδρομής θα ενδιαφέρονται να διαπιστώσουν τον
πραγματικό αντίκτυπο που έχουν τέτοιες δραστηριότητες στις περιοχές απ'όπου διέρχονται. 

Σε αυτή τη μελέτη, η ΚΟΙΝΣΕΠ  Hellas Outdoor προσφέρει μια εις βάθος ανάλυση μιας όδευσης
μέσω υφιστάμενων μονοπατιών στην περιοχη του Ορους Ξηρού μαζί με τον
κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπό τους, και παρουσιάζει μια σειρά από συμπεράσματα και συστάσεις,
που σχεδόν σίγουρα θα αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για όλους όσους εμπλέκονται στο
έργο του συνδυασμού της οικονομικής ανάπτυξης με την αποτίμηση των φυσικών πόρων.
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Η διαδρομή 21 είναι το όχημα για να μπει κανείς μέσα στο τοπίο και στην προβληματική του.

Το τοπίο λόγω της πυρκαγιάς έχει αλλάξει. Δεν είναι πια το ίδιο. Το πιο απλοϊκό και ταυτόχρονα το
χειρότερο σενάριο θα ηταν να προσεγγιστεί η διαδρομή με αισθητικά κριτήρια και να θεωρηθει
προβληματική. Το τοπίο στην περιοχή του Όρους Ξηρού δεν μπορεί να γινει αντιληπτό απλά και με
νοσταλγικό τρόπο και να αναχθεί στο πώς ήταν πριν τις Πυρκαγιές.

Η Μελέτη θα λάβει υπόψη της τις έννοιες που εισάγουν οι παρακάτω εργασίες* για να υπογραμμίσει
τη σημασία που έχει το τμήμα 2 του Εθνικού μονοπατιού 21 στην ευαισθητοποιήση για τις πυρκαγιές
και την κλιματική κρίση για το φυσικό και το κοινωνικό οικοσύστημα.

*Η οικολογική ψυχολογία (Gibson:1979) εισήγαγε την έννοια μιας βαθύτερης σύνδεσης με το περιβάλλον που
ξεκινάει από την οπτική πρόσληψη του τοπίου.
*Το μετατραυματικό στρες (Αδαμιδου -Παπανικολάου:2007) που συνδέεται με τις Πυρκαγιές.
 
Η κλιματική κρίση έχει πάρα πολλές εκφάνσεις αλλά οι δασικές πυρκαγιές είναι πολύ άμεσα ορατές
στο μεσογειακό τοπίο.

Η μελέτη για τη διαδρομή του Εθνικού μονοπατιού 21 φιλοδοξεί να αναδείξει την ταυτότητα της
ορεινής Εύβοιας για να δημιουργήσει έναν συνεκτικό άξονα. Η αναζήτηση των σημείων "ορό-σημων"
είναι σημαντικοί κόμβοι της ταυτότητας καθώς αποκρυσταλλώνουν την ουσία του ίδιου του τόπου και
επιτρέπουν την ανάδειξη της ιδιαίτερης αισθητικής του.
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Με την υπουργική απόφαση 151344/165/18-1-2017  (ΦΕΚ 206 Β΄) με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών
προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών
μονοπατιών» μπήκε το νομικό πλαίσιο για κάτι που θεωρείται πλέον ως ανάγκη στις αρχές του 21ου αιώνα.
 Το άρθρο 2 ορίζει τους γενικούς σκοπούς των μονοπατιών ως εξής:
α) Τα ορειβατικά - πεζοπορικά μονοπάτια εξυπηρετούν τη δασική αναψυχή, τον ορεινό τουρισμό και
οικοτουρισμο καθώς και την προσέγγιση δύσβατων περιοχών ή σημείων στην ύπαιθρο, παραδοσιακών
οικισμών  κλπ
 β) ταυτόχρονα συμβάλουν στην προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, και
γ) στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την καλύτερη προστασία τους. 
Εκτός από ορεινές, ημιο- ρεινές και πεδινές περιοχές μπορούν να διασχίζουν, παραλίμνια, παραθαλάσσια
και παραποτάμια φυσικά τοπία  καθώς και να διασχίζουν προστατευόμενες περιοχές ή και κάθε τύπο
οικοτόπου πλην όσων είναι ευαίσθητοι και πιθανώς επικίνδυνοι για τους περιπατητές (π.χ. ενεργοί
τυρφώνες) ή φιλοξενούν ευαίσθητα είδη χλωρίδας και πανίδας (π.χ. σπήλαια με χειρόπτερα/νυχτερίδες σε
φάση διαχείμασης, ξεκούρασης ή θηλασμού).

Τo 2021, καταστροφικές πυρκαγιές σε μεγάλη κλίμακα εκδηλώθηκαν στη Βόρεια Εύβοια. Η φωτιά έκαψε
520 000 στρέμματα δάσους και υποβάθμισε τα ορεινά τοπία της Βόρειας Εύβοιας.
Η καταστροφή έφερε σταδιακή μείωση του αριθμού των κατοίκων στις αγροτικές περιοχές. Και
καθίσταται αναγκαία τη λήψη μέτρων για να γίνει πιο ελκυστική η περιοχή και να δημιουργηθούν
μελλοντικές δυνατότητες για τη Βόρεια Εύβοια. Για το λόγο αυτό, είναι επιτακτική ανάγκη να
αποκατασταθούν οι ανισορροπίες που έχουν δημιουργηθεί, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα ζωής, ώστε
να δημιουργηθούν σταδιακά αντίστοιχες ευκαιρίες που μπορεί να βρει κανείς σε μια πόλη. Για να γίνει
αυτό, χρειάζονται πολύπλοκες, πολυτομεακές, ενεργές πολιτικές που συνδυάζουν μικρές δράσεις που
συνδέονται με την περιοχή με ένα ευρύτερο, ολοκληρωμένο όραμα, σε συνεργασία με τους οργανισμούς
που υποστηρίζουν τον κοινωνικό ιστό. Ενώ οι αποφάσισεις σε αυτόν τον τομέα ανήκουν στις
περιφερειακές αρχές, εναπόκειται στην κεντρική διοίκηση και τους οργανισμούς να συμβάλλουν με
όραμα, συντονισμό και σχεδιασμό σε μεγάλη κλίμακα ώστε να προωθήσουν τις υπαίθριες
δραστηριότητες.
Με την πρωτοβουλία της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) (και την εντολή του πρωθυπουργού
προς την επιτροπή Μπένου), προτάθηκαν πολλές θετικές ιδέες για να βελτιωθούν οι υποδομές και η
ποιότητα ζωής στη Βόρεια Εύβοια. Με αυτή την πρόταση για το Μονοπάτι 21, θέλουμε να προτείνουμε,
με τη συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, της Περιφέρειας, του Δασαρχείου και της τοπικής
κοινωνίας, ένα έργο που έχει σαν απώτερο στόχο, να ξαναδώσει ελπίδα για τους ορεινούς τόπους, τα
βουνά και τα μονοπάτια της Βόρειας Εύβοιας.

εισαγωγή 

1. Ιστορικό
Ανάθεσης

Το  νομικό
πλαίσιο της

Μελέτης 
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Απώτερος στόχος για την ύπαρξη των μονοπατιών πρέπει να είναι η αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής, η βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων και του περιβάλλοντος της κάθε περιοχής, η διαφύλαξη
της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης τους από
όλους, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση και των ατόμων με αναπηρία. 

Στο Άρθρο 11 του νόμου περί Χωροθέτησης και χάραξης ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών
αναφέρει ότι προτεραιότητα αποτελεί η αξιοποίηση των υπαρχόντων μονοπατιών, των
διαπιστωμένων τάσεων του κοινού να πορεύεται στο χώρο (π.χ. παρακάμψεις) και να αποφεύγονται
οι πολλές χαράξεις.
 

Σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 3 για τις Κατηγορίες ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών,
επιλογές για την χάραξη και σήμανση αποτελούν τα μονοπάτια μεγάλων διαδρομών: Είναι
διαδρομές μεγάλου μήκους που διασχίζουν ορεινές και όχι μόνο περιοχές. Εν μέρει δύνανται να
συμπίπτουν με επαρχιακούς, αγροτικούς και δασικούς δρόμους ή με παλιά μονοπάτια. Περνούν
από βουνά, δάση, ποτάμια, φαράγγια, πηγές, λίμνες, σπήλαια, παραδοσιακούς οικισμούς,
γεωλογικούς σχηματισμούς, αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους, αλλά και από καταλύματα και
συγκοινωνιακούς κόμβους και έχουν κατά τμήματα με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. 
Αποτελούν άξονες επικοινωνίας και χρησιμοποιούνται για πολυήμερες εκδρομές. Σε αυτά
περιλαμβάνονται τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά μονοπάτια. Τα εθνικά μονοπάτια διαγράφουν
διαδρομές αποκλειστικά εντός της χώρας οι οποίες συνδέονται τις περισσότερες φορές με τα
ευρωπαϊκά. Τα Εθνικά μονοπάτια 01, 02, 03, 11, 22, 31, 32 και 33 είναι τα μόνα που έχουν κάποιο
βαθμό ολοκλήρωσης και σήμανσης.
Για την Εύβοια είχε προβλεφθεί ένα μονοπάτι με αριθμό 21 που δεν χαράχτηκε ούτε
σηματοδοτήθηκε ποτέ.

Τι είναι οι διαδρομές μεγάλων αποστάσεων
Η ιδέα είναι παλιά, από τις εκστρατείες μέχρι τα προσκυνήματα, οι άνθρωποι από παλιά διέσχιζαν
μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια. Στη χώρα μας, από πολύ παλιά οι μετακινήσεις των νομάδων
κτηνοτρόφων όπως αυτές των Σαρακατσάνων από την Τύμφη στην περιοχή της Ηγουμενίτσας ή από
τα Άγραφα στην Κωπαίδα, ή το Διάβα των Βλάχων από το Σμόλικα στις πεδιάδες της θεσσαλίας
γίνονταν δυό φορές το χρόνο, ενώ μεγάλες πορείες ενίοτε και πολυήμερες έκαναν προσκυνητές από
τα χωριά για να μεταβούν σε κάποιο μεγάλο προσκύνημα - πανηγύρι, όπως π.χ. αυτό του Προυσού,
που προσέλκυε κόσμο από όλη την Αιτωλοακαρνανία.

Σήμερα, οι διαδρομές μεγάλων αποστάσεων προσελκύουν πεζοπόρους που θέλουν να βιώσουν μια
διαφορετική προσέγγιση περιήγησης, που συνδυάζει τη γνωριμία με νέους τόπους, την επαφή με
τη φύση αλλά και τη ρυθμική, διαλογιστική κατάσταση που βιώνει κανείς στο περπάτημα μεγάλων
αποστάσεων.

Διαδρομές
Μεγάλων
Αποστάσεων

Εθνικά
Μονοπάτια
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Η πεζοπορία ορίζεται εδώ ως  μια ψυχαγωγική δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει περπάτημα
κατά μήκος μονοπατιών ή χωματόδρομων, που είναι κατά προτίμηση υπάρχοντα και δεν
χρειάζονται διάνοιξη, και φέρουν σηματοδότηση». 
Στόχος είναι η αναζήτηση απόλαυσης, γνώσης και επανένωσης με το τοπίο και τη γύρω περιοχή.
Έχει περιβαλλοντική, οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική διάσταση και προωθεί την επαφή με
τη φύση με βιώσιμο τρόπο και σεβασμό. Έχει οικονομικό αντίκτυπο, δημιουργώντας μια
εξειδικευμένη μορφή τουρισμού, που δεν υπόκειται στην εποχικότητα, που βοηθά στην
οργάνωση της περιοχής, συμβάλλει στη σταθεροποίηση του τοπικού πληθυσμού και είναι
συμβατή με τις χρήσεις που παραδοσιακά συνδέονται με τα βουνά.
Η πεζοπορία είναι ο τρόπος που μπαίνει κανείς μέσα στο τοπίο και το εξερευνά, μαθαίνει για
αυτό και ενιότε και για τον εαυτό του. 

Η μελέτη θα προτείνει τη σήμανση και ανάδειξη τμημάτων μονοπατιών και χωματόδρομων για τη
χρήση ως άξονες της όδευσης του Μονοπατιού 21, στην περιοχή του Ξηρού Όρους, και με
απώτερο στόχο τη διάσχιση της Εύβοιας. Το μονοπάτι 21 θα αποτελέσει έναν νοητό συνεκτικό
άξονα για τη διάσχιση της Εύβοιας και όχι μια διαδρομή που πρέπει να ακολουθηθεί
υποχρεωτικά από την αρχή ως το τέλος. 
Κάθε φορά που χρησιμοποιείται ο όρος «διαδρομή» στις επόμενες σελίδες, αναφέρεται είτε σε
ένα μονοπάτι ή χωματόδρομο. 

Η πεζοπορία στο 
μονοπάτι 21    

Εισαγωγή 

Η όδευση του
μονοπατιού 21  
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Η Ελλάδα γνωρίζει καλά το θέμα τουρισμός. Είναι πρωτοπόρος στον τουρισμό που έχει
χαρακτηριστεί ως "Ήλιος και Παραλία", με παγκόσμια φήμη ως τουριστικός προορισμός για τα
νησιά και τη μαγευτική φυσική ομορφιά και δεν είναι δύσκολο να ενσωματωθούν τουριστικά
σχέδια για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω του πεζοπορικού τουρισμού και την ανάπτυξη των υπαίθριων
δραστηριοτήτων. 
Ο τομέας που γνωρίζουμε ως «ορεινός τουρισμός», και που η πεζοπορία αποτελεί την κύρια
δραστηριότητα (όπως εξηγείται στη Μελέτη της Deloitte για Γενική Γραμματεία Τουρισμού το 2021)
χρήζει στρητηγικού σχεδιασμού. Ώστε να μην κατακλειστεί η αγορά του τουρισμού, με πολλά έργα
μικρής κλίμακας, και εμβέλειας, που πρέπει να προωθηθούν ως ξεχωριστό προϊόν, αλλά με
υποδομές υψηλής ποιότητας, που να μπορούν να προβληθούν σε Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο επίπεδο.  
Αυτές οι υποδομές για τα μονοπάτια πεζοπορίας απαιτούν ισχυρή υποστήριξη από την τουριστική
βιομηχανία και τους κρατικούς φορείς. Γιατί παρά το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για τη
δημιουργία ποιοτικών μονοπατιών, υπάρχει μια δυσκολία στην προσέγγιση των πιθανών
επισκεπτών με ελκυστικό και αποδοτικό τρόπο.

 Ο στόχος της Μελέτης είναι η διαδρομή να φέρει σήμανση, με τέτοιο τρόπο που να καθιστά
εύκολη την παρακολούθηση της, και να εξοπλιστεί με ερμηνευτικές πινακίδες που θα
επιτρέπουν την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της
περιοχής καθώς και  του εκπαιδευτικού χαρακτήρα για την ευαισθητοποιήση
για την κλιματική κρίση.

Για τη σήμανση του Εθνικού Μονοπατιού 21 θα τοποθετηθούν μεταλλικές πινακίδες, οι οποίες
πρέπει να συντηρούνται ανά τακτά διαστήματα.
Η μεταλλική σήμανση θα κατανεμηθεί ορθολογικά, με κριτήριο και το κόστος. 
Θα αποφευχθεί η μεγάλη πυκνότητα των στύλων, πχ σε σημεία με εύκολη πρόσβαση, δεδομένου
ότι οδηγεί συνήθως σε περιττή σπατάλη. Η μελέτη έχει γίνει με στόχο το μικρότερο κόστος και
το μικρότερο δυνατό οικολογικό αποτύπωμα από τις προτεινόμενες επεμβάσεις.
Η χωροθέτησή των πινακίδων έχει γίνει σε κομβικά σημεία, ιδίως στις κύριες διασταυρώσεις.
Η ανάρτηση των πινακίδων υποδοχής ή δικτύου, με χάρτη και πληροφορίες για τα μονοπάτια, ή
των πινακίδων κατεύθυνσης ή επιβεβαίωσης, θα τοποθετηθούν σε σημεία διάσπαρτα σε όλο το
βουνό ώστε να διευκολύνουν τους πεζοπόρους. 
Η παρακάτω μελέτη αποτυπώνει τις καταλληλότερες θέσεις για την τοποθέτησή τους.

ΕΥΒΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 21 
ΤΜΗΜΑ 2
ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΟΡΟΥΣ ΞΗΡΟΥ
Ανάπτυξη διαδρομής

την αξιοποίηση των ορεινών τοπίων και της βιοποικιλότητας της Εύβοιας
την ανάδειξη των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού
τη σύνδεση των μεμονωμένων μονοπατιών και βουνών μεταξύ τους σε ένα ενιαίο
μονοπάτι
και τη δημιουργία συνθηκών για τη συμμετοχή των εταιριών εναλλακτικών
δραστηριοτήτων εξασφαλίζοντας έτσι τη συμμετοχής της Τοπικής Οικονομίας.

Απώτερος στόχος της  μελέτης είναι η δημιουργία ενός ενιαίου μονοπατιού που  θα
εξασφαλίζει:

Ωστε το Εθνικό μονοπάτι 21, να αποτελέσει άξονα και εργαλείο για την ανάπτυξη και
προβολή του πεζοπορικού τουρισμού στην Εύβοια, να βοηθήσει στην ανάπτυξη της τοπικής
οικονομίας και να ευαισθητοποιήσει για την κλιματική κρίση. 

Σήμανση του
Εθνικού
Μονοπάτι 21
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Το καλοκαίρι του 2021 ήταν το τρίτο φτωχότερο σε μελτέμια από το 2009 και μετά.
Γενικότερα το 5μηνο Μαΐου-Σεπτεμβρίου 2021 ήταν από τα λιγότερο ανεμώδη των
τελευταίων 20 ετών.
Ο μικρός αριθμός των ημερών με ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο και γενικότερα οι σχετικά λίγες
μέρες με μέτριους ή ισχυρούς ανέμους στη χώρα μας, συνδέεται άμεσα με τις
μετεωρολογικές συνθήκες που οδήγησαν στους μεγάλους και παρατεταμένους καύσωνες του
καλοκαιριού 2021. Αποδεικνύεται ότι ο καύσωνας που σημειώθηκε μεταξύ 27 Ιουλίου και 6
Αυγούστου του 2021 ήταν μεγαλύτερης διάρκειας ακόμα και εκείνου του Ιουλίου του 1987.
Σε πανελλαδικό επίπεδο, η μέση θερμοκρασία για όλο το 5μηνο Μαΐου -Σεπτεμβρίου 2021
ήταν κατά 1,6°C υψηλότερη των κανονικών τιμών, η 2η υψηλότερη της τελευταίας 20ετίας
μετά εκείνης του έτους 2012.
Ο αριθμός ημερών με πολύ υψηλές θερμοκρασίες (άνω των 35°C και 38°C) στις 3 μ.μ.
εκάστης ημέρας κατά τη διάρκεια του 5μηνου Μαΐου-Σεπτεμβρίου 2021, βρέθηκε να είναι
ο μεγαλύτερος της τελευταίας 20ετίας.
Ο αριθμός ημερών με επικίνδυνα χαμηλή σχετική ατμοσφαιρική υγρασία (μικρότερη από
23% και 35%) στις 3 μ.μ. εκάστης ημέρας κατά την αντιπυρική 2021 ήταν ο 4ος υψηλότερος
της τελευταίας 20ετίας.
Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, εκείνες της χειμερινής περιόδου (Οκτωβρίου 2020-Απριλίου
2021), αυτές ήταν κατά πολύ λιγότερες των κανονικών στους σταθμούς της ΕΜΥ σε
Πελοπόννησο, Στερεά και ανατολικό Αιγαίο.
Οι βροχοπτώσεις της θερινής περιόδου (Μαΐου-Σεπτεμβρίου) 2021 ήταν αρκετά λιγότερες
των κανονικών (61%) σε πανελλαδικό επίπεδο. Μόνο τοπικά, στη Λάρισα ήταν κανονικές
και στην Αλεξανδρούπολη πολύ περισσότερες των κανονικών.

Ένα αυξανόμενο ποσοστό των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα, σκόπιμη ή
μη. Αυτό εκτιμάται ότι ευθύνεται για το 75% όλων των δασικών πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια.
Στο βόρειο ημισφαίριο, οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται από αμέλεια (π.χ. κάψιμο
σκουπιδιών, βιομηχανικά ατυχήματα κ.λπ.), και μερικές φορές από εμπρησμό  Στην Ευρώπη, η
αμέλεια προκαλεί το 95% των πυρκαγιών. 
Η έκταση που κάηκε στην Εύβοια τον Αύγουστο του 2021 είναι 520.000 στρ.

Οι παράγοντες που επηρέασαν την εξέλιξη των δασικών πυρκαγιών στην Εύβοια, σύμφωνα με
την Πυροσβεστική, σχετίζονται με την κλιματική κρίση:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

εισαγωγή

Τα δάση και
η Κλιματική

κρίση
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Πρώτον, ο τουρισμός και οι επισκέπτες. Τα παραδοσιακά δίκτυα μονοπατιών
ενισχύονται πλέον με θεματικές και ερμηνευτικές πινακίδες, και αναπτύσσουν πέρα από
ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και αποκτούν και ρόλο ευαισθητοποίησης για
την κλιματική κρίση. 
Δεύτερον, ο ίδιος ο τοπικός πληθυσμός, ο οποίος χρησιμοποιεί τα μονοπάτια για την
υγεία και την ενεργό αναψυχή, σε μια κοινωνία που αναδιαμορφώνει τις αξίες της και
ανακαλύπτει από νέο πρίσμα τις δυνατότητες που συνδέονται με τη φύση και τις
δραστηριότητες όπως την πεζοπορία, καθώς αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο που
συνδέεται με την ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων.
Τρίτον, η ποιότητα. Ο ανταγωνισμός στον πεζοπορικό τουρισμό επιβάλλει τα υλικά
σήμανσης να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, ο σχεδιασμός, το περιεχόμενο, η προώθηση, το
ενημερωτικό υλικό, να ακολουθεί Ευρωπαϊκά στάνταρ και να γίνεται η σύνδεση με πανελλαδικά
και ευρωπαϊκά δίκτυα. Επίσης επιβάλλεται η συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις.

Η μελέτη με τίτλο «ΕΥΒΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 21 » θα αναλύσει διαδρομές που κινούνται στα
ορεινά της Εύβοιας, για να προσπαθήσει να εντοπίσει τις οδεύσεις που  επιτρέπουν τη διάσχιση του
νησιού.  Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να μελετηθεί ο κάθε ορεινός όγκος
διαδοχικά. 
Μια σημαντική παράμετρος είναι η διαφορές που θα προκύξουν στα τμήματα που θα επιλεχθούν:
η διαδρομή διασχίζει διαφορετικά τοπία, διαφορετικά εδάφη, συνδέει διαδρομές με διαφορετικές
προσεγγίσεις διαχείρισης και συντήρησης, περιοχές που έχουν ήδη αναπτύξει διαφορετικούς
τρόπους  προώθησης των μονοπατιών κλπ.

Στους κοινούς άξονες που πρέπει να καλλιεργηθούν εντοπίζονται:

Η αρχική
πρόταση για
το "ΕΥΒΟΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ
ΜΟΝΟΠΑΤΙ

21 "

Μεθοδολογία 

Το τμήμα 2 
 του

"ΕΘΝΙΚΟΥ
ΜΟΝΟΠΑΤΙΟ

Υ 21 "

Η πιλοτική μελέτη με τίτλο «ΕΥΒΟΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 21 » θα αναλύσει
τη διαδρομή που διασχίζει τα ορεινά 
 του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης -
Αγίας Άννας (στη Βόρεια Εύβοια), από
Κούλουρο (Μαρούλι) ως τους
Κουρκουλούς. Το συνολικό μήκος
της διαδρομής είναι 18,8 χλμ
από τα οποία τα 14 είναι σε
χωματόδρομο, 1 χλμ σε άσφαλτο και
3,8 χλμ σε υφιστάμενο μονοπάτι.
Η αρχή και το τέλος καθώς και το μέσον
της διαδρομής είναι προσβάσιμα με
ασφαλτόδρομο.
Η αρχή, επί της επαρχιακής οδού
Ροβιές-Κυπαρίσσι, στο ύψος της
στροφής για Κούλουρο, απέχει 8 χλμ
από τις Ροβιές, ενώ το τέλος, στο χωριό
Κουρκουλοί, απέχει 12 χλμ από τη
Λίμνη.



Ασφάλεια σε όλο το μήκος του μονοπατιού.
Χώρος στάθμευσης 
Διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με τη διαδρομή 
Πρόσβαση από το μονοπάτι σε χώρο διαμονής, είτε είναι ξενοδοχείο, ξενώνα, B&B,
ξενώνας, κάμπινγκ.
Δυνατότητα μεταφοράς με transfer στην αρχή και στο τέλος του μονοπατιού
Η πρόσβαση σε πιθανή ιδιωτική ιδιοκτησία (περιορισμένη από πύλες, φράχτες,
τοίχους, κ.λπ.) πρέπει να είναι εγγυημένη από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ.
Να περνάει και από απομονωμένες κοινότητες.
Να συνδέεται με τουλάχιστον μία διαδρομή που ανήκει σε τοπικό δίκτυο.

Το μονοπάτι 21 όταν ολοκληρωθεί, θα διασχίζει σχεδον όλα τα βουνά της Εύβοιας
ξεκινώντας από τους Ωρεούς της Βόρειας Εύβοιας ως την Κάρυστο στη Νότια Εύβοια. 
Θα γίνει μια μεγάλη πεζοπορία που θα διασχίζει την Εύβοια από το βορρά ως το νότο αλλά
θα διασυνδεθεί και με άλλα υπάρχοντα τοπικά δίκτυα.
Για αυτή τη διαδρομή θα επιλεχθούν μονοπάτια μήκους πολλών χιλιομέτρων και θα
χωριστούν σε τμήματα. Θα ακολοθούν τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Βασικά κριτήρια:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Για να δημιουργήσουμε την καλύτερη δυνατή διαδρομή θα εξετάστουν αντίστοιχα
μονοπάτια ή δίκτυα μονοπατιών, που να έχουν δημιουργηθεί την τελευταία δεκαετία:

-Mainalo Trail (Μεγάλο Μονοπάτι του Μαινάλου). Μεγάλη, πολυήμερη διαδρομή που ανακτήθηκε
πρόσφατα, και διασχίζει την Αρκαδία. Έχει πιστοποιηθεί από την ERA ως μονοπάτι μεγάλων
αποστάσεων. Το Mainalo Trail μέσα σε 75 χιλιόμετρα ενώνει τον πολιτιστικό κι φυσικό πλούτο της
Αρκαδίας. Για κάθε ένα από τα 8 τμήματα της διαδρομής υπάρχει οικισμός με ορεινό ξενώνα. 
Η διαδρομή διατρέχει το φαράγγι Λούσιου ποταμού, τα δυτικά ανάγλυφα του Μαινάλου, την
κοιλάδα του Μυλάοντα ποταμού και τα ΝΑ ανάγλυφα των Γορτυνιακών Βουνών. Αξιοποιεί τμήματα
του δικτύου μονοπατιών που σχεδίασε και σηματοδότησε εν μέρει ο Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών
και Οικολόγων (ΣΑΟΟ) λίγα χρόνια πριν, και σε πολλά νέα μονοπάτια. Τα μονοπάτια αυτά
οργανώθηκαν σε μια νέα σειριακή δομή και σηματοδοτήθηκαν συστηματικά από τους τοπικούς
συνεργάτες και τους εθελοντές, με τη συμμετοχή του ΣΑΟΟ. Στη φάση αυτή δημιουργήθηκε και το
διακριτικό σήμα της διαδρομής από τη Σχολή Αργυροχρυσοχοϊας Στεμνίτσας , το οποίο
αποτυπώθηκε σε όλα τα πλακίδια σήμανσης.

-Andros Route (Νήσος Άνδρος). Διαδρομή μεγάλης παραδοσιακής αξίας, που ενώνει υπάρχοντα
μονοπάτια σε ένα νησί που προσπαθεί να αναπτύξει τον πεζοπορικό τουρισμό. Πρόσφατα
επεκτάθηκε στα βόρεια και νότια του νησιού.

-Ε4 Το μακρύτερο Ευρωπαϊκό Μονοπάτι που ξεκινάει από την Ταρίφα της Ισπανίας και φτάνει ως τη
Λάρνακα της Κύπρου. Στο τμήμα του που διασχίζει την Ελλάδα, φροντίζεται από συλλόγους και έχει
ξενώνες και ανέσεις διάσπαρτες κατά μήκος της διαδρομής που βοηθούν στην υποστήριξη του
τοπικού πληθυσμού. Έχει μήκος χίλια χιλιόμετρα 

15

Αντίστοιχα
μονοπάτια

Κριτήρια
επιλογής

μονοπατιών
για  τη

διαδρομή
του  ΕΜ 21

μεθοδολογία 
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-Epirus Trail (Ήπειρος). Το Epirus Trail είναι μια μεγάλη ορεινή διαδρομή που διασχίζει όλη την Ήπειρο,
από το Γράμμο μέχρι τα Τζουμέρκα. Άρχισε να σχεδιάζεται το 2015 από την Περιφέρεια Ηπείρου και την
Αναπτυξιακή Εταιρεία «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε». Με ένα αποτυπωμένο μήκος 363 χλμ., το Epirus Trail είναι η
μεγαλύτερη ενιαία πεζοπορική διαδρομή που έχει σχεδιαστεί ποτέ στην Ελλάδα. Το Epirus Trail βασίζεται
και αναδεικνύει τις παλιές οδικές αρτηρίες, μέσω των οποίων οι Ηπειρώτες μετακινούνταν για αιώνες στην
ενδοχώρα, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή το εξωτερικό.
Οι περιοχές που διασχίζει περιλαμβάνουν μέρη εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, μοναδικές εναλλαγές
τοπίου, ενδιαφέρον ανθρωπογενές περιβάλλον, ενώ τα πολιτιστικά στοιχεία που το «ντύνουν» του
προσδίδουν μια σημαντική ιδιαιτερότητα. Δεν έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός και η σήμανσή του

-Nestos Trails (Νέστος, δήμος Σταυρούπολης και Ξάνθης). Παραποτάμιο μονοπάτι, δημιουργήθηκε πολύ
πρόσφατα, με την πιστοποίηση της ERA. Έχει 6 τμήματα των 10 με 20 χλμ.

-Δίκτυο Πολιτιστικό Μονοπατιών στην Αίγινα. Στην Αίγινα, το νησί με πλούσια ιστορία έχει δημιουργηθεί
ένα δικτύου διαδρομών, που περιλαμβάνει 8 πεζοπορικές πολιτιστικές διαδρομές και μία ποδηλατική
διαδρομή.

-Δίκτυο Πολιτιστικό Μονοπατιών στις Σπέτσες. Αφορά περίπου 20 διαδρομές με συνολικό μήκος 66 χλμ
που διατρέχουν το νησί.

-Το Μεγάλο Μονοπάτι του Πηλίου, είναι το τελευταίο μεγάλο μονοπάτι που δημιουργήθηκε, και έχει
μήκος 163χλμ. Είναι η συνέχεια του Εθνικού Μονοπατιού 02, επεκτεινοντάς το προς τα Νότια και
ακολουθώντας την κορυφογραμμή του Πηλίου. 

-(Υπό μελέτη) Το δίκτυο μονοπατιών της Δίρφυς, αφορά τη δημιουργία 15 πεζοπορικών διαδρομών γύρω
από τη Δίρφυ. Το δίκτυο θα έχει μήκος περίπου 65 χλμ.

ΕΥΒΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 21 
ΤΜΗΜΑ 2
ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΟΡΟΥΣ ΞΗΡΟΥ
Ανάπτυξη διαδρομής 
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Τον προσδιορισμό της όδευσης της διαδρομής και τα βασικά στοιχεία της: το μήκος, η
γεωμορφολογία, τα σημεία ενδιαφέροντος κατά μήκος της διαδρομής, τα τοπωνύμια.
Το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο της διαδρομής, πληροφορίες σχετικά με την ιστορία, τους
ανθρώπους, το τουριστικό προφίλ, τις ήδη διαμορφωμένες υποδομές κ.λπ.
 Το αρχείο φωτογραφιών, που περιέχει αντικείμενα σημαντικά και αντιπροσωπευτικά της
διαδρομής, βλάστηση, επιπτώσεις της πυρκαγιάς, τύπος επιφάνειας, σήμανση, χωριά,
μνημεία κ.λπ.
Τις πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν, βιβλιογραφικές και ψηφιακές πηγές, καθώς
και προφορικές μαρτυρίες από ειδικούς  σε κάθε τομέα που έδωσαν στοιχεία.
Τα κριτήρια της αξιολόγησης, με τα στοιχεία που αφορούν τη διαδρομή, τις υποδομές, τις
πληροφορίες, τον τοπικό πληθυσμό κ.λπ. 
Το εργαλείο αξιολόγησης με τη μορφή αρχείου δεδομένων προσαρμόστηκε για τέτοιους
σκοπούς από το αρχείο αξιολόγησης της ERA (European Rambler's Association) που έχει κάνει
τις περισσότερες πιστοποιήσης μονοπατιών στην Ελλάδα.

Αυτή η μελέτη διεξήχθη χρησιμοποιώντας μια μέθοδο ειδικά σχεδιασμένη για την ανάλυση των
μονοπατιών, που αποτελείται από πέντε ενότητες:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Η ομάδα της ΚΟΙΝΣΕΠ HELLAS OUTDOOR επέλεξε τη διαδρομή του τμήματος 2. Αρχικά,
προτάθηκαν τα σημεία που έπρεπε να συμπεριληφθούν και στη συνέχεια συμφωνήθηκε η
όδευση για τη διαδρομή. Η τεκμηρίωση για τη διαδρομή χωρίστηκε σε τρία βασικά μέρη.

α) Η έρευνα για την όδευση του μονοπατιού. Η διαδρομή πρέπει να πληρεί κάποιες
προϋποθέσεις όπως η απόσταση και ο χρόνος της πεζοπορίας. Η ομάδα πεδίου ξεκίνησε με
μια υποθετική χάραξη βασισμένη σε πληροφορίες και μαρτυρίες. Αλλά η όδευση
προσαρμόστηκε με τα νέα δεδομένα που εμφανίστηκαν. Για τη δημιουργία της χάραξης ήταν
απαραίτητο να έρθει η ομάδα σε επικοινωνία με το Δασαρχείο που είχε προχωρήσει σε
αξιοποιήση των μονοπατιών πριν από κάποια χρόνια. Η ανταλλαγή με τοπικούς
επιχειρηματίες του τουρισμού επέτρεψε να επισημανθούν τα σημεία ενδιαφέροντος  που
επιλέγουν οι επισκέπτες.  
Το τεχνικό προφίλ περιλαμβάνει τις καταγραφές της διαδρομής, δημιουργία χάρτη, το
πολύγωνο της πυρκαγιάς, το δασικό χάρτη, στοιχεία για την τοποθεσία, σημεία
ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τη διαδρομή, μήκος, διαφορά υψομέτρου, φυσικά
στοιχεία και στοιχεία που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, καιρός, επαφές κ.λπ.

β) Το φωτογραφικό αρχείο. Στη συνέχεια, χρειάστηκε να αποφασιστούν οι απαιτήσεις
πληροφοριών για το φωτογραφικό αρχείο του μονοπατιού, το οποίο θα ακολουθούσε ένα
θεματικό σενάριο. Ο φάκελος φωτογραφιών αποτελείται από εικόνες με λεζάντες, οι οποίες
χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν το μονοπάτι και να τονίσουν τα πιο σημαντικά
στοιχεία του με συνέπεια και ακρίβεια. Η επιλογή περιλαμβάνει: σήμανση, τύπο μονοπατιού,  
περιπατητές, επιπτώσεις από την πυρκαγιά, πολιτιστική κληρονομιά, φυσική κληρονομιά,
τοπίο,βατότητα μονοπατιού, σημεία θέας και άλλα αξιοσημείωτα στοιχεία.

Μεθοδολογία
για την

ανάλυση των
μονοπατιών 

Μεθοδολογία
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Κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2022, τη διαδρομή για το Εθνικό Μονοπάτι 21 
 επισκέφθηκαν μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ Hellas Outdoor. Οι εργασίες πεδίου έγιναν σε ομάδες των 2
ατόμων. Αυτή η εργασία δεν συνίστατο μόνο στο να περπατήσει η ομάδα τη διαδρομή και να
συλλέξει δεδομένα, αλλά περιλάμβανε επίσης επικινωνία με τοπικούς παράγοντες του
τουρισμού, με το Δασαρχείο, και με ανθρώπους που γνωρίζουν το πεδίο. Επίσης, περιελάμβανε
τη διαχείρηση όλης της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών, ιστορικών,
κοινωνικοοικονομικών μελετών. Η εργασία έπρεπε να συμπεριλάβει ένα  φωτογραφικό αρχείο
όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο, από το οποίο θα μπορούσαν να εξαχθούν οι πιο
αντιπροσωπευτικές εικόνες.
Οι υπεύθυνοι για το κάθε τμήμα ήταν οι εξής:

γ) Η αξιολόγηση. Χρειάστηκε να βρεθεί μια δομή για την αξιολόγηση, η οποία περιέχει σημεία τα
οποία θεωρήθηκε ότι επιτρέπουν ακριβή  ανάλυση για την αξιολόγηση των μονοπατιών. Το αρχείο
προσδιορίζει το ειδικό βάρος κάθε τμήματος περιεχομένου χρησιμοποιώντας αριθμητικές τιμές,
που προσδιορίστηκαν από την ομάδα εργασίας, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως διορθωτικό
μέτρο για τα τελικά δεδομένα. Στην τελική της εκδοχή, η αξιολόγηση διαμορφώθηκε σε πίνακα με
στήλες. 

 
Για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα και ο σωστός σχεδιασμός της αξιολόγησης, θα ήταν ανάγκη
να πραγματοποιηθεί μια δοκιμή στο πεδίο, και σε άλλο τμήμα του Εθνικού Μονοπατιού 21. Αυτή η
δοκιμή μπορεί να πραγματοποιήθεί στο επόμενο τμήμα της διαδρομής του Εθνικού Μονοπατιού
21 στο όρος Καντήλι ή στο προηγούμενο τμήμα στο όρος Τελέθριο. Αυτή η δοκιμή θα επιτρέψει να
ολοκληρώσουμε όλες τις ενότητες του αρχείου αξιολόγησης σε ένα άλλο τμήμα της διαδρομής
πέρα από το τμήμα 2 (όρος Ξηρό) για το οποίο αρχικά σχεδιάστηκε. Αυτή η πρώτη δοκιμή σε άλλη
περιοχή, θα ελέγξει την ορθότητα της αξιολόγησης και μαζί με την εμπειρία των παρατηρητών, τα
οποία θα επιτρέψουν να προσαρμόσουμε το αρχείο, να το συμπληρώσουμε και να το βελτιώσουμε,
ώστε να φτάσουμε στην τελική του μορφή, καθιστώντας το έτοιμο για εφαρμογή σε όλα τα άλλα
τμήματα της διαδρομής του Εθνικού Μονοπατιού 21 που είχουν προταθεί.

Τμήμα 2.1 - 1η απόπειρα  από Κοκκινομηλιά: Ήβη Αδαμακοπούλου 
και Στέφανος Σιδηρόπουλος 
Τμήμα 2.1 - 2η απόπειρα από Μαρούλι: Ήβη Αδαμακοπούλου και 
Πηνελόπη Ματσούκα 
Τμήμα 2.2 - 1η απόπειρα από Μαρούλι: Ήβη Αδαμακοπούλου και 
Στέφανος Σιδηρόπουλος

Δοκιμή της
αξιολόγησης
στο πεδίο

Οι εργασίες
πεδίου

ΕΥΒΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 21 
ΤΜΗΜΑ 2
ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΟΡΟΥΣ ΞΗΡΟΥ
Ανάπτυξη διαδρομής 
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Μόλις ολοκληρώθηκε το αρχείο ανάλυσης δεδομένων για το μονοπάτι, η ομάδα προχώρησε στην
ανάλυση των δεδομένων που ελήφθησαν:

α) Ποιοτικά δεδομένα. Τέτοια δεδομένα μελετήθηκαν μέσω άμεσης και πρώην βιωματικής
παρατήρησης, ανασκόπηση όλης της τεκμηρίωσης που είχε συγκεντρωθεί και εξαγωγή των πιο
σημαντικών συμπερασμάτων από τις διάφορες ενότητες: τεχνικό προφίλ, κοινωνικο-ιστορική
ανάλυση, φάκελος φωτογραφιών και πηγές τεκμηρίωσης.

β) Ποσοτικά στοιχεία. Τέτοια δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το Excel Office 2010
και SPSS 19, για να εξαχθεί η σημασία των πέντε μπλοκ στα οποία είχε χωριστεί το αρχείο για
καθένα από τα μονοπάτια, για να εξακριβωθούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές για αυτά τα
μονοπάτια. Πραγματοποιήθηκε επίσης ανάλυση των μπλοκ περιεχομένου, προκειμένου να
εντοπιστούν με ακρίβεια οι ενότητες και οι τομείς που έπρεπε να βελτιωθούν τόσο άμεσα όσο
και στο μέλλον.

Η μελέτη αυτή δεν ήταν απλά η δουλειά στο πεδίο, η καταγραφή της διαδρομής, οι επαφές με
όσους τοπικά ασχολούνται με το δάσος και τις δραστηριότητες, η ανάλυση των δεδομένων, η
χαρτογράφηση, η δημιουργία της αξιολόγησης και τα συμπεράσματα. 
Ήταν επίσης οι συζητήσεις με το Δασάρχη για να καταλήξουμε σε συνεννόηση στην καλύτερη
δυνατή χάραξη και που θα συνεχιστούν σχετικά με το αρχείο ανάλυσης για τα μονοπάτια, και πιο
συγκεκριμένα, για να σχεδιαστεί ένα εργαλείο αξιολόγησης που να είναι έγκυρο και με τη
συναίνεση του Δασαρχείου. 

Ανάλυση
δεδομένων

Συναίνεση και 
έγκριση του 
Δασαρχείου

Μεθοδολογία
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ
1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΜΟΝΟΠΑΤΙ:
-Ονομασία του μονοπατιού 
-Τεχνική ονομασία για το μονοπάτι
-Σημεία ενδιαφέροντος που σχετίζονται με αυτό
-Συνολικό μήκος
-Τμήματα της διαδρομής

- Σημείο αφετηρίας 
- Σημείο τέλους 
- Υψομετρική διαφορά (θετική)
- Υψομετρική διαφορά (κάθοδος)

Συμπληρωματικά στοιχεία:
- Περιοχές Natura 
- Mνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς
- Κοινότητα / -ες που υπάγεται η διαδρομή
- Δήμος / -οι που υπάγεται η διαδρομή 
- Συντονιστικός φορέας
- Φορέας αρμόδιος για τη συντήρηση

- Χρήσεις για τις οποίες ενδείκνυται η διαδρομή  (πχ. 
ποδηλασία, ιππασία κλπ) 
-Θεματικές που μπορεί να αναδειχθούν στη διαδρομή 

- Ιδανική εποχή για το περπάτημα 
- Μέσες θερμοκρασίες
- Μέση βροχόπτωση
- Φυσικοί Κίνδυνοι (οι φυσικοί κίνδυνοι χωρίζονται σε 
Γεωλογικούς, Υδρολογικούς, Κλιματικούς, και τις 
Πυρκαγιές)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΥΒΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 21 
ΤΜΗΜΑ 2
ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΟΡΟΥΣ ΞΗΡΟΥ
Ανάπτυξη διαδρομής 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ 

2 ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ( εικόνες με λεζάντες)

4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΦΕΣ

-Πηγές τεκμηρίωσης και βιβλιογραφία
-Επαφές

-Σήμανση
-Τύπος μονοπατιού
-Εικόνες με περιπατητές
-Σημαντικές επιπτώσεις όπως επιπτώσεις από την
πυρκαγιά
-Διασύνδεση με άλλα δίκτυα μονοπατιών ή άλλες
δραστηριότητες
-Πολιτιστική κληρονομιά
-Φυσική κληρονομιά
-Τοπίο
-Σημεία θέας
-Βατότητα διαδρομής
-Χαρακτηριστική φωτογραφία της διαδρομής 

- Σύντομη ιστορία του μονοπατιού
- Πληθυσμός και γεωδημογραφικό προφίλ
- Τουριστική διάσταση:
- Τουριστικές υποδομές, δηλαδή ξενοδοχεία, ξενώνες, εταιρείες υπαίθριων δραστηριοτήτων,
εστίαση, τοπικά προιόντα κλπ
- Μελέτη του τουριστικού προφίλ: επισκέψεις, τουριστικό προφίλ επισκεπτών κ.λπ.
- Επιχειρηματική ανάπτυξη: εταιρείες υπαίθριων δραστηριοτήτων, τουριστικές υποδομές
- Επενδυτικό προφίλ: κίνητρα, πρόγραμματα κ.λπ.
- Δημόσιοι πόροι.
-Χάρτης των καμένων περιοχών 
-Δασικός Χάρτης

Μεθοδολογία



Διαδρομή: ΝΑΙ / ΟΧΙ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓ
ΙΑ 

001-Επηρεάζεται από την τουριστική περίοδο

002-Έχει δική του σήμανση μονοπατιού

03-Σχετικά με τον αθλητισμό

004-Πολιτιστικό μονοπάτι

005-Πράσινη διαδρομή

006-Διαδρομή με θρησκευτικό θέμα

007-Σχετίζεται με την ιστορία

008-Συνδέει ή συνδέεται με δίκτυα μονοπατιών

009-Συνδέεται με δίκτυα μονοπατιών κατάλληλων για ποδηλασία ή
ιππασία

010-Περιλαμβάνει άλλους τουριστικούς πόρους

Υποδομές για το μονοπάτι

011-Διαθέτει πινακίδες με χάρτες και πληροφορίες 

Ο πίνακας πληροφοριών περιέχει:

012-Προφίλ διαδρομής

013-Περιγραφή της διαδρομής και στοιχεία 

014-Στοιχεία για το Περιβάλλον

015-Στοιχεία για τον πολιτισμό

016-Στοιχεία για την ευαισθητοποίηση για την κλιματική κρίση και τις
πυρκαγιές

17-Πληροφορίες για τη φύση 

18-Κανόνες συμπεριφοράς

19-Πληροφορίες για τον εκδεικτικό χρόνο και την απόσταση

020-Επεξήγηση των σημάτων κατά μήκος της διαδρομής 

021-Βαθμολόγηση δυσκολίας διαδρομής

022-Στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

023-Βατότητα της διαδρομής 

024-Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου για τη συντήρηση του έργου 

025-Σημεία νερού κατά μήκος της διαδρομής
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΕΥΒΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 21 
ΤΜΗΜΑ 2
ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΟΡΟΥΣ ΞΗΡΟΥ
Ανάπτυξη διαδρομής 



Διαδρομή: ΝΑΙ / ΟΧΙ
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

Κίνδυνοι

026-Υπάρχει ασφάλεια σε όλο το μήκος του μονοπατιού.

027-Πτώσεις Βράχων ή κατολισθήσεις

028-Κίνδυνος Πυρκαγιάς

029-Πτώσεις κορμών

030- Επιπτώσεις στη φύση και τη βιοποικιλότητα από μεγάλες ροές
επισκεπτών

Ενδεικτικές προτεινόμενες κατασκευές

031-Χώρος στάθμευσης

032-Παγκάκια

033-Κίοσκι ή Ξύλινο παγκάκι με στέγαστρο

034-Παρατηρητήρια πουλιών ή ζώων:

035-Θέσεις θέας

Διαμορφώσεις:

036-Γεφυρώσεις – διασταυρώσεις μονοπατιών με ροή νερού

037-Πλατύσκαλα και βαθμίδες

038-Στραγγιστικοί – αποχετευτικοί τάφροι

039-Επενδύσεις πρανών

040-Φυτεύσεις σταθεροποίησης εδάφους

041-Μικροφράγματα ή κορμοφράγματα

Μικρές εξυπηρετήσεις

042-Μικρό κουτί πρώτων βοηθειών

043-Ενεργειακά αυτόνομη πρίζα φόρτισης κινητών τηλεφώνων

044-Αριθμημένη σήμανση για τις πρώτες Βοήθειες
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

μεθοδολογία



Διαδρομή: ΝΑΙ / ΟΧΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Φυσικά στοιχεία:

045-Υπάρχουν πινακίδες με πληροφορίες και τη συνολική διαδρομή σε
κεντρικούς οικισμούς

046-Υπάρχει εφαρμογή για το μονοπάτι

047- Υπάρχει τοπικό τουριστικό γραφείο που να διαθέτει ενημερωτικά
έντυπα ειδικά για το μονοπάτι

048-Το μονοπάτι περιλαμβάνετι σε κάποιο τουριστικό πακέτο μέσω
εξειδικευμένων εταιρειών υπαίθριων δραστηριοτήτων 

049-Το μονοπάτι είναι ενσωματωμένο σε ένα οργανωμένο τουριστικό
προϊόν

Προώθηση:

050-Το μονοπάτι διαθέτει δικό του ιστότοπο

051-Ο ιστότοπος εμφανίζει το περιεχόμενό του σε πολλές γλώσσες

052-Ο ιστότοπος περιέχει πληροφορίες για τη χρήση νέων τεχνολογιών
(δική του εφαρμογή, τη διαδρομή μέσα σε άλλες εφαρμογές) 

053-Μέσω του ιστότοπου είναι δυνατή η λήψη πληροφοριών όπως
αυτές από την πινακίδα στην αρχή της κάθε διαδρομής

054-Ο ιστότοπος επιτρέπει την πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με
τη διαδρομή σε λιγότερο από τέσσερα «κλικ»

055-Οι πληροφορίες αναφέρουν τη δυνατότητα σύνδεσης της
διαδρομής με τοπικό δίκτυο μονοπατιών

056-Ο ιστότοπος διαχειρίζεται κάποιο δικό του προφίλ στα social media
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ

ΕΥΒΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 21 
ΤΜΗΜΑ 2
ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΟΡΟΥΣ ΞΗΡΟΥ
Ανάπτυξη διαδρομής 



Διαδρομή: ΝΑΙ / ΟΧΙ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Α 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

057- Υπάρχουν ενημερωτικοί οδηγοί και φυλλάδια

058-Ο τελευταίος οδηγός που εκδόθηκε ήταν πριν από λιγότερο από πέντε χρόνια

059-Ο οδηγός περιέχει πληροφορίες από τους πίνακες πληροφοριών στη διαδρομή

060-Ο οδηγός περιέχει πληροφορίες για τα μνημεία φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς κατά μήκος του μονοπατιού

061-Ο οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες για διαμονή και εστίαση

062-Οι πληροφορίες στον οδηγό συμπίπτουν με την πραγματικότητα της διαδρομής

Μπλοκ Γ: Χρήση από ντόπιους και δημοτικό συμβούλιο

063-Το μονοπάτι εξυπηρετεί τους ντόπιους

064-Το μονοπάτι χρησιμοποιείται από τους ντόπιους

065-Το μονοπάτι χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικά κέντρα

066-Υπάρχουν διενέξεις μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και των χρηστών της
διαδρομής

067-Το μονοπάτι χρησιμοποιείται τουλάχιστον εν μέρει για κτηνοτροφικούς και
γεωργικούς σκοπούς

068-Οι ντόπιοι βοηθούν στη διατήρηση αυτού του μονοπατιού

069-Ολόκληρο το μονοπάτι διατρέχει τα δημόσια δικαιώματα διέλευσης

070-Η διαδρομή του μονοπατιού διέρχεται από μερικές από τις πιο σχετικές
περιοχές στην περιοχή περιοχής

071-Οι χώροι στάσης των περιπατητών συμπίπτουν με τους χώρους συνάντησης
των κατοίκων της 

 072-Το έργο για το μονοπάτι περιλάμβανε κοινωνική συμμετοχή

073-Ο δήμος εμπλέκεται στη συντήρηση του μονοπατιού

074-Άλλες δημόσιες αρχές εμπλέκονται στη διατήρηση της διαδρομής

075- Γίνεται αποκομιδή απορριμμάτων κατά μήκος της διαδρομής του μονοπατιού

26

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ 

μεθοδολογία

  



Διαδρομή: ΝΑΙ / ΟΧΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Περιπατητές

076-Συνήθως έχουν τουριστικό προφίλ

077-Προέρχονται κυρίως από την τοπική αυτόνομη κοινότητα

078-Προέρχονται κυρίως από άλλες αυτόνομες κοινότητες

079-Προέρχονται κυρίως από άλλες χώρες

080-Είναι κυρίως μεταξύ 18 και 65 ετών

081-Είναι κυρίως άνω των 65 ετών

082- Περπατούν κυρίως ομαδικά

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

083-Οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με το μονοπάτι ανήκουν
σε ντόπιους

084-Οι ντόπιοι συμμετέχουν σε συναφείς επιχειρήσεις (εργάτες)

085-Υπάρχουν εταιρείες που ασχολούνται με transfer στις πιο
σημαντικές πόλεις κατά μήκος του μονοπατιού 

086-Τουριστικές επιχειρήσεις προσφέρουν δραστηριότητες που
σχετίζονται με το μονοπάτι

087-Το μονοπάτι διαφημίζεται στις επιχειρήσεις του
ξενοδοχιακού κλάδου και της εστίασης

088-Υπάρχουν εταιρείες που προσφέρουν υπαίθριες
δραστηριότητες κατά μήκος της διαδρομής

089-Οι τοπικές εταιρείες συμμετείχαν στο σχεδιασμό για το
μονοπάτι
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ

ΕΥΒΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 21 
ΤΜΗΜΑ 2
ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΟΡΟΥΣ ΞΗΡΟΥ
Ανάπτυξη διαδρομής 

  



Διαδρομή: ΝΑΙ / ΟΧΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά   

090-Ττο μονοπάτι είναι πιστοποιημένο   

091-Οι προστατευόμενες φυσικές περιοχές κατά μήκος του μονοπατιού έχουν το δικό τους σήμα αναγνώρισης   

092-Το μονοπάτι έχει τους δικούς του αναγνωρισμένους κανόνες   

093-Το μονοπάτι έχει εγκριθεί από τη ΕΟΟΑ   

094-Το μονοπάτι συνδέεται με άλλα δίκτυα μονοπατιών   

095-Εκδίδονται προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους κατά μήκος της διαδρομής στις πληροφορίες που
παρέχονται in situ

  

096-Εκδίδονται προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους κατά μήκος της διαδρομής στα φυλλάδια που είναι
διαθέσιμη στο τουριστικό γραφείο

  

097-Δεν υπάρχουν θόρυβοι κατά μήκος της διαδρομής που είναι ξένοι στο φυσικό περιβάλλον   

098-Δεν υπάρχουν κεντρικοί δρόμοι ή εργοστάσια κοντά στο μονοπάτι   

099-Υπάρχουν δομικά στοιχεία κατά μήκος της διαδρομής του μονοπατιού που είναι ξένα προς το φυσικό
περιβάλλον (εκτός αστικών περιοχών)

  

100-Η διαδρομή έχει κάλυψη κινητής τηλεφωνίας   

101- Υπάρχει ένα σύστημα για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη διαδρομή   

102-Οι υποδομές του μονοπατιού είναι σε καλή κατάσταση   

103-Υπάρχει δυνατότητα οδηγού ή συνοδού για το μονοπάτι   

104-Ορισμένα τμήματα της διαδρομής είναι προσπελάσιμα από άτομα με ειδικές ανάγκες   

105-Οι πληροφορίες στον ιστότοπο ενημερώθηκαν πριν από λιγότερο από ένα χρόνο   

106-Η συντήρηση του μονοπατιού έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογιμό του Δήμου, ή της Περιφέρειας, του
Φορέα Διαχείρησης ή του Δασαρχείου
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ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

-  Ονομασία για τη διαδρομή
Εθνικό Μονοπάτι 21  Μαρούλι - Καταρράκτες Δρυμώνα
- Τεχνικό όνομα για τη διαδρομή 
 ΕΜ 21 τμήμα 2.1
- Συνολικό μήκος  σκέλους 
8,3 χλμ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Χαρακτηριστικά
της Διαδρομής 

Μαρούλι - Καταρράκτες
Δρυμώνα

-Δήμος: 
Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας, που
συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης
από τη συνένωση των προϋπαρχόντων
δήμων Ελυμνίων, Κηρέως και Νηλέως
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εμβαδόν: 585,4 km²
Πληθυσμός: 12.045 (2011)
Έδρα: Λίμνη
Έκταση: 585,39 km2

https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_enFR953FR953&sxsrf=ALiCzsbjWcQSRNtbwS3P3rMCcGKYPNmiYw:1667314235656&q=%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9+%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7+%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC+%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B1+%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CE%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SM9KLqmI15LKTrbSz8lPTizJzM-DM6wSi1ITF7HanNtzbuO5vedbzu0_33tuy7mdCud2n1sPFNx7brsCUGbzuZ3n1oAYe4Fwo8K5rUCpTUDulvM95_YCAENkGZhpAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi-wfrFnY37AhVRyoUKHblUAR4Q6BMoAHoECFIQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_enFR953FR953&sxsrf=ALiCzsbjWcQSRNtbwS3P3rMCcGKYPNmiYw:1667314235656&q=%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9+%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7+%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC+%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B1+%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SM9KLqmI1zJLSbbSz0lNT0yujE9OLEqxyslPTizJzM-LLy4B0sUlmcmJOfFFqekgoYL8gtIcsOwiVodze85tPLf3fMu5_ed7z205t1Ph3O5z64GCe89tVwDKbD6389waEGMvEG5UON8AlN5-bsf51vPN5_ac7znfBACMZvFfiQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi-wfrFnY37AhVRyoUKHblUAR4Q6BMoAHoECFEQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_enFR953FR953&sxsrf=ALiCzsbjWcQSRNtbwS3P3rMCcGKYPNmiYw:1667314235656&q=%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9+%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7+%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC+%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B1+%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B1&sa=X&ved=2ahUKEwi-wfrFnY37AhVRyoUKHblUAR4Q6BMoAHoECFMQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_enFR953FR953&sxsrf=ALiCzsbjWcQSRNtbwS3P3rMCcGKYPNmiYw:1667314235656&q=%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCq0MM42XsTKdW72ufXn9pzbe247AMe7T5MbAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi-wfrFnY37AhVRyoUKHblUAR4QmxMoAXoECFMQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_enFR953FR953&sxsrf=ALiCzsbjWcQSRNtbwS3P3rMCcGKYPNmiYw:1667314235656&q=%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9+%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7+%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC+%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B1+%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7&sa=X&ved=2ahUKEwi-wfrFnY37AhVRyoUKHblUAR4Q6BMoAHoECFQQAg
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Επιπτώσεις της πυρκαγιάς στο φυσικό περιβάλλον: 4
Υπάρχουσα σήμανση: 1
Βατότητα της διαδρομής: 2
Δυσκολίας διαδρομής: 2
Συνολικό μήκος σκέλους 8,3 χλμ. 
Συνολική θετική υψομετρική διαφορά 620 μ ,
Συνολική αρνητική 350 μ. 
Μέγιστη κλίση 35%, 
Μέση κλίση 12%

- Τύπος φυσικών περιοχών:
 δάσος χαλεπίου πεύκης, μεμονωμένα άτομα μαύρης πεύκης
καμμένες περιοχές

Η διαδρομή ξεκινάει από τον επαρχιακό δρόμο Ροβιών-Κυπαρισσίου στο υψος της διασταύρωσης 
για Κούλουρο σε υψόμετρο 280 μέτρων. Αρχικά ο δρόμος κινείται μεσα σε δάσος χαλεπίου πεύκης 
για 600 περίπου μέτρα και κατόπιν μπαίνουμε σε καμένα. Μετά από 1.8 χλμ φθάνουμε στα πρώτα 
σπίτια του Κούλουρου. Ο μικρός οικισμός σε υψόμετρο 500 μ έχει περί τους 10 κατοίκους και 
παραθερίστικες κατοικίες. Στο κέντρο του μικρού οικισμού υπάρχει πηγή. Μετά τον οικισμό 
υπάρχουν ακόμα μερικές άκαυτες συστάδες πεύκων
Μετα από 2,8 χλμ βγαίνουμε στην κορυφογραμμή του Καβαλλάρη, με ανοιχτή θέα προς το όρος 
Ξηρό. Στην κορυφογραμμή σώζονται μεμονωμένα άτομα μαύρης πεύκης από το παλιό συμπαγές 
δάσος
Περπατάμε για 1,3 χιλιόμετρα πάνω στην κορυφογραμμή και την αφήνουμε σε διασταύρωση για 
να κατηφορίσουμε προς τους καταρράκτες του Δρυμώνα. Σε 2,3 χλμ. βγαίνουμε στον 
ασφαλτόδρομο κοντά στην Πουρή βρύση. 

Η διαδρομή είναι κατάλληλη και για ορεινή ποδηλασία.

ΕΥΒΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 21 
ΤΜΗΜΑ 2
ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΟΡΟΥΣ ΞΗΡΟΥ
Ανάπτυξη διαδρομής 
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ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

- Ονομασία για τη διαδρομή
Εθνικό Μονοπάτι 21  Καταρράκτες Δρυμώνα - Κουρκουλοί 
- Τεχνικό όνομα για τη διαδρομή 
 ΕΜ 21 τμήμα 2.2
- Συνολικό μήκος σκέλους 
9,5 χλμ.

-Δήμος:  
Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας, που συστάθηκε με το Πρόγραμμα 
Καλλικράτης από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Ελυμνίων, 
Κηρέως και Νηλέως
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εμβαδόν: 585,4 km²
Πληθυσμός: 12.045 (2011)
Έδρα: Λίμνη
Έκταση: 585,39 km2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Χαρακτηριστικά
της Διαδρομής 

Καταρράκτες Δρυμώνα -
Κουρκουλοί

Χάρτης Δήμου μετά τις πυρκαγίες του 2021

ΠΕΡΙΟΧΗ

https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_enFR953FR953&sxsrf=ALiCzsbjWcQSRNtbwS3P3rMCcGKYPNmiYw:1667314235656&q=%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9+%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7+%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC+%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B1+%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CE%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SM9KLqmI15LKTrbSz8lPTizJzM-DM6wSi1ITF7HanNtzbuO5vedbzu0_33tuy7mdCud2n1sPFNx7brsCUGbzuZ3n1oAYe4Fwo8K5rUCpTUDulvM95_YCAENkGZhpAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi-wfrFnY37AhVRyoUKHblUAR4Q6BMoAHoECFIQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_enFR953FR953&sxsrf=ALiCzsbjWcQSRNtbwS3P3rMCcGKYPNmiYw:1667314235656&q=%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9+%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7+%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC+%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B1+%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SM9KLqmI1zJLSbbSz0lNT0yujE9OLEqxyslPTizJzM-LLy4B0sUlmcmJOfFFqekgoYL8gtIcsOwiVodze85tPLf3fMu5_ed7z205t1Ph3O5z64GCe89tVwDKbD6389waEGMvEG5UON8AlN5-bsf51vPN5_ac7znfBACMZvFfiQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi-wfrFnY37AhVRyoUKHblUAR4Q6BMoAHoECFEQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_enFR953FR953&sxsrf=ALiCzsbjWcQSRNtbwS3P3rMCcGKYPNmiYw:1667314235656&q=%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9+%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7+%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC+%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B1+%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B1&sa=X&ved=2ahUKEwi-wfrFnY37AhVRyoUKHblUAR4Q6BMoAHoECFMQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_enFR953FR953&sxsrf=ALiCzsbjWcQSRNtbwS3P3rMCcGKYPNmiYw:1667314235656&q=%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCq0MM42XsTKdW72ufXn9pzbe247AMe7T5MbAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi-wfrFnY37AhVRyoUKHblUAR4QmxMoAXoECFMQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_enFR953FR953&sxsrf=ALiCzsbjWcQSRNtbwS3P3rMCcGKYPNmiYw:1667314235656&q=%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9+%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7+%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC+%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B1+%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7&sa=X&ved=2ahUKEwi-wfrFnY37AhVRyoUKHblUAR4Q6BMoAHoECFQQAg


Επιπτώσεις της πυρκαγιάς στο φυσικό περιβάλλον: 3
Υπάρχουσα σήμανση: 2
Βατότητα της διαδρομής: 2
Δυσκολίας διαδρομής: 2
Συνολικό μήκος σκέλους 9,5 χλμ. 
Συνολική θετική υψομετρική διαφορά + 520μ 
Συνολική αρνητική  - 690μ 
Μέγιστη κλίση 40 % 
Μέση κλίση 13 %

- Τύπος φυσικών περιοχών:
 δάσος ελάτης, συστάδες χαλεπίου πεύκης, εγκαταλελειμένοι αγροί
καμμένες περιοχές

Από το σημείο που βγαίνουμε στον ασφαλτόδρομο έχουμε να διανύσουμε 1200 μέτρα μέχρι την 
αρχή του μονοπατιού της ανάβασης στο Ξηρό.
Στα 900 μέτρα συναντάμε την έξοδο της διαδρομής του καταρράχτη Σηπιά (μπορούμε να κάνουμε 
παράκαμψη να τον επισκεφτούμε).
Πιάνουμε το μονοπάτι και μετά από 600 μέτρα συναντάμε χωματόδρομο, τον οποίο ακολουθούμε 
για 250 μέτρα προς τα αριστερά (ανατολικά) και ξαναβρίσκουμε το μονοπάτι. Σε 50 μέτρα 
μπορούμε να αφήσουμε το μονοπάτι και να ακολουθήσουμε δασικό δρόμο που παρακάμπτει την 
κορφή.
 Μετά από 1,7 χλμ φθάνουμε στην κορυφή του Ξηρού όρους. Το μονοπάτι είναι σε καλή 
κατάσταση και έχει κόκκινα σημάδια.
Από την κορυφή το μονοπάτι είναι λιγότερο σαφές αν και με αραιή σήμανση και σε 700 μέτρα 
συναντά χωματόδρομο, συνεχίζουμε σε μονοπάτι μέσα στα καμμένα και σε 500 μέτρα φθάνουμε 
σε χωματόδρομο τον οποίο θα ακολουθήσουμε μέχρι τους Κουρκουλούς.
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ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
ΤΟΥ ΞΗΡΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΞΗΡΟΥ 
ΣΤΟΥΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥΣ
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Φορέας αρμόδιος για τη συντήρηση:
Η μεταλλική σήμανση που είναι ορατή στο τμήμα του Καταρράκτη Δρυμώνα και στην ανάβαση για την 
κορυφή του Όρους Ξηρού  είναι έργο του Δασαρχείου Λίμνης. 

- Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας
Το μονοπάτι είχε σχεδιαστεί πριν το 2015 και αν και σήμερα έχει υποστεί ζημίες πό την πυρκαγιά, έχει 
ενταχθεί στην Αποκατάσταση Υποδομών σε χώρους δασικής αναψυχής.
Στόχος του έργου που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, είναι η
αποκατάσταση των υποδομών στους χώρους που έχουν υποστεί ζημιές από την καταστροφική πυρκαγιά του 
καλοκαιριού του 2021 στην Βόρεια Εύβοια.

- Αφετηρία διαδρομής:
Μαρούλι
-Τέλος διαδρομής: 
Κουρκουλοί

- Συνολική απόσταση διαδρομής 
18,8 χιλιόμετρα
 MIDE:
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Διαδρομές, σηματοδοτημένα
μονοπάτια και πεζοπορία οδηγούν

την κοινωνική συνοχή, στην
ανακάλυψη διαφορετικών περιοχών,

μαζί με τους φυσικούς και
πολιτιστικούς πόρους τους,

 και μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως
κινητήρια δύναμη για την

ευαισθητοποιήση για την κλιματική
κρίση. 


