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ΘΕΜΑ: Ανάδειξη Δικτύου Περιηγητικών Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος Ν. Σύρου 
 

Σας κάνουμε γνωστό ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει προγραμματίσει για το 2017 δράσεις 
ανάδειξης του περιηγητικού δικτύου Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος Ν. Σύρου. Οι δράσεις 
αφορούν στη σήμανση και προβολή του δικτύου στο πεδίο, εντάσσονται στο εγγεγραμμένο στο 
Τεχνικό πρόγραμμα της Π.Ε. Κυκλάδων έργο (Α/Α: 64) με τίτλο "Ανάδειξη Διαδρομών Πολιτιστικού 
Ενδιαφέροντος (Επιλεγμένα Μονοπάτια) και Υπαίθριας Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής στις 
Κυκλάδες", προγραμματίζονται για το δ΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους και περιλαμβάνουν: 
1. Αντικατάσταση και συμπλήρωση των πινακίδων προορισμού - κατεύθυνσης στο σύνολο του 
δικτύου με είκοσι δύο (22) ξύλινες πινακίδες προορισμού-κατεύθυνσης ειδικών προδιαγραφών 
για το σύνολο των Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος. Στις πινακίδες θα αναγράφονται τα 
στοιχεία των προορισμών σε δύο (2) γλώσσες - αγγλική και ελληνική - με σκαλιστά γράμματα και 
αντίστοιχη ένδειξη πεζοπορικής χρήσης. Οι παλαιές πινακίδες θα αντικατασταθούν ή θα 
συμπληρωθούν-συντηρηθούν κατάλληλα. Οι πινακίδες θα κατανεμηθούν κατά διαδρομή και θα 
τοποθετηθούν σε προβλεπόμενα σημεία του δικτύου, τα οποία θα επισημαίνονται σε αντίστοιχη - 
συνολική για το έργο - Τεχνική Περιγραφή.  
2.  Ολοκλήρωση της σήμανσης με εκατό (100) μεταλλικά δίχρωμα πινακίδια προσανατολισμού 
του περιηγητή-πεζοπόρου, ειδικών προδιαγραφών κατασκευής - τοποθέτησης, τα οποία θα 
καλύπτουν το σύνολο του δικτύου. 
3.  Τοποθέτηση δύο (2) πληροφοριακών πινάκων, με λεπτομερή χάρτη των Διαδρομών και των 
σημείων ενδιαφέροντος, ειδικών προδιαγραφών κατασκευής, διαστάσεων 1,30 x 1,00 m., στους 
οποίους θα υπάρχει λεπτομερής περιγραφή και αποτύπωση σε πεζοπορικό χάρτη του περιηγητικού 
δικτύου και επισήμανση των σημείων πολιτιστικού (ιστορικού και περιβαλλοντικού) 
ενδιαφέροντος, συνοδευόμενο από αντίστοιχο υπόμνημα. Οι πίνακες θα τοποθετηθούν σε 
κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις των οικισμών Ερμούπολης και Άνω Σύρου αντίστοιχα. 
 
Επισυνάπτεται το επιλεγμένο και χαρακτηρισμένο (ΟΕ 215Α/8/5/07 και 373/3.9.09 αποφ. Νομάρχη 
Κυκλάδων) περιηγητικό Δίκτυο Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος νήσου Σύρου, το οποίο 
πρόκειται να προβληθεί σε επικαιροποιημένη μορφή διαδικτυακά και να δημοσιευτεί με 
λεπτομερή χάραξη στους εγκυρότερους πεζοπορικούς χάρτες.  
 



Υπενθυμίζουμε ότι η σήμανση των δικτύων διαδρομών είναι ειδικών προδιαγραφών και ενιαίας 
μορφής για όλες τις Κυκλάδες, επισημαίνουμε δε ότι αυτή εναρμονίζεται πλήρως με τα 
προβλεπόμενα στην πρόσφατη υπουργική απόφαση (Αρ. 151344 / 165 / ΦΕΚ 206Β / 30.1.17 - 
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των 
ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών).  
 
Παρακαλούμε να έχουμε τη συνδρομή της δημοτικής αρχής στις εργασίες τοποθέτησης του υλικού 
σήμανσης. 
 
Οι αποδέκτες κοινοποίησης του παρόντος παρακαλούνται στο μέτρο των δυνατοτήτων τους να 
συμμετέχουν στις δράσεις ανάδειξης με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν κατάλληλο, αξιοποιώντας τις 
γνώσεις και την εμπειρία τους.  
 
 

      Με εκτίμηση 

 

    Ο Συντάξας Εισηγητής                      
                                  
      Τάσος Αναστασίου                
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Κοινοποίηση: 
 

1.  Ομάδα Πεζοπόρων Σύρου 
 

2. ΚΟΙΝΣΕΠ “Περιβαλλοντικό Πάρκο Απάνω Μεριάς”  

          Ο Προϊστάμενος της Δνσης 
 

              Δημήτρης Πασχαλίδης 
 

  

 


