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ΠΡΟΣ:
1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
- Γραφεία Συντονιστών Διοίκησης
- Γραφεία Γενικών Διευθυντών Δασών και Αγροτικών
Υποθέσεων
- Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
- Δ/νσεις Δασών Νομών
- Δασαρχεία
2. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)
(για την κοινοποίηση στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού)
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 106 78, Αθήνα
3. Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
4. Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης
(Ε.Ο.Ο.Α.)
Μηλιώνη 5, 106 73 Αθήνα
5. Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας
Φωκίωνος 8 & Ερμού – Αθήνα
6. Άνδρος Routes,
Κατακαλαίοι – 84500 Άνδρος
7. ΔΑΦΝΗ – Δίκτυο Αειφόρων Νήσων
Χαριλάου Τρικούπη 65, 10681 Αθήνα
ΚΟΙΝ.: Π.Α.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με την Υ.Α. με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών
χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών
μονοπατιών»
Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν κατόπιν της δημοσίευσης της αριθ.
151344/165/18-1-2017 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών
χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών»,
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ΦΕΚ 206/ τ’ Β/31-1-2017 και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ
710Ζ4653Π8-6ΡΣ, παρέχονται παρακάτω διευκρινίσεις σχετικά με τις Συμβουλευτικές Επιτροπές
(Σ.Ε.Π.Ο.Δ) και τα ποδηλατικά μονοπάτια.
A) Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών - Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ)
Στην παρ. 1 του άρθρου 15 της Υ.Α. καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη σύσταση και το
έργο των Συμβουλευτικών Επιτροπών (Σ.Ε.Π.Ο.Δ). Υπενθυμίζουμε ότι ευθύνη και έργο των
Σ.Ε.Π.Ο.Δ. είναι κυρίως η παροχή αρωγής στην αρμόδια δασική υπηρεσία για το συνολικό δίκτυο
μονοπατιών στην περιοχή αρμοδιότητας αυτής.
Σύμφωνα πάντα με την παρ. 1 του άρθρου 15 της Υ.Α. «η Δ/νση Δασών κάθε Νομού υποχρεούται
να συστήνει Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών - Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ)
που θα αποτελείται από εκπρόσωπο της τοπικής δασικής υπηρεσίας, εκπρόσωπο του οικείου ΟΤΑ
α’ και β’ βαθμού, εκπροσώπους ….».
Σε αυτό το σημείο διευκρινίζεται ότι οι Δ/νσεις Δασών των Νομών δύναται να συστήνουν
περισσότερες Σ.Ε.Π.Ο.Δ στην περιοχή αρμοδιότητά τους ανά Δασαρχείο, ή ακόμη και ανά
Δασονομείο στην περίπτωση που πρόκειται για Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείων. Αυτή η
ρύθμιση ισχύει ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές όπου μία Δ/νση Δασών Νομού έχει την
αρμοδιότητα επί ενός ολόκληρου νησιωτικού συμπλέγματος (π.χ. Δ/νση Δασών Κυκλάδων).
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Στην εκάστοτε Επιτροπή θα συμμετέχει εκπρόσωπος του οικείου ΟΤΑ, δηλαδή του ΟΤΑ όπου έχει
έδρα το Δασαρχείο ή το Δασονομείο. Επειδή είναι γεγονός ότι στην περιοχή αρμοδιότητας ενός
Δασαρχείου ή Δασονομείου υπάρχουν περισσότεροι Δήμοι ή Κοινότητες, όταν πρόκειται να
συνεδριάζει η Σ.Ε.Π.Ο.Δ, θα υπάρχει δυνατότητα -κατόπιν πρόσκλησης- να συμμετέχουν
εκπρόσωποι και άλλων ΟΤΑ ως παρατηρητές, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στο έργο της
Επιτροπής. Σε καμία περίπτωση δεν νοείται να συστήνεται μία Σ.Ε.Π.Ο.Δ ανά Δήμο ή Κοινότητα.
B) Προδιαγραφές ποδηλατικών μονοπατιών:
Η εν λόγω Υ.Α. εκδόθηκε με σκοπό να καθορίσει τις προδιαγραφές των ορειβατικών –
πεζοπορικών μονοπατιών, παρόλα αυτά προβλέφθηκε η δυνατότητα κατασκευής μονοπατιών τα
οποία εξυπηρετούν και το ποδηλατικό ενδιαφέρον στον Ελλαδικό χώρο. Στην παρ. 3 του άρθρου
4 της Υ.Α. αναφέρονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών.
Επειδή στα ποδηλατικά μονοπάτια δύναται να αναπτύσσονται και μεγαλύτερες ταχύτητες θα
πρέπει πάντα να υπάρχει μέριμνα για την ασφαλή χρήσης αυτών, γεγονός που προϋποθέτει την
απομάκρυνση ή αποφυγή πιθανών πλαϊνών φυσικών εμποδίων.
Κατά τη σήμανση των ποδηλατικών μονοπατιών προτείνεται να υπάρχει πρόβλεψη κυρίως για το
μήκος και βαθμό δυσκολίας αυτών. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά τα κριτήρια βαθμού
δυσκολίας των ποδηλατικών μονοπατιών:
Κατηγορίες
πορείας
Πλάτος
μονοπατιού
Κλίση
μονοπατιού

εύκολη - easy

μέτρια - medium

δύσκολη - hard

πολύ δύσκολη - very hard

> 90cm

60 - 90cm

30 - 60cm

15 - 30cm

έως 10%

10 - 15%

15 - 20%

> 20%

1. ΕΥΚΟΛΗ - EASY: Αφορά σε μονοπάτια με πλάτος κατ’ ελάχιστον 90cm, διασχίζουν επίπεδη
και σκληρή έως σταθερή επιφάνεια κύλισης και έχουν ομαλή κλίση (έως 10 %). Κατάλληλα
για όλες τις ηλικίες και φυσικές καταστάσεις ποδηλατιστών.
2. ΜΕΤΡΙΑ - MEDIUM: Αφορά σε μονοπάτια με πλάτος κατ’ ελάχιστο 60cm, διασχίζουν κατά το
πλείστον σταθερή με μικρές αποκλίσεις επιφάνεια κύλισης και έχουν κλίση από 10 % - 15 %.
Κατάλληλα για ποδηλατιστές με μέτρια έως καλή φυσική κατάσταση.
3.

ΔΥΣΚΟΛΗ - HARD: Αφορά σε μονοπάτια με πλάτος κατ’ ελάχιστο 30cm, διασχίζουν
ενδεχομένως γεφύρια με ελάχιστο πλάτος 60cm και έχουν επιφάνεια κύλισης με μεγάλες
διακυμάνσεις σκληρότητας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει χαλαρά πετρώματα και κλίση
15 - 20%. Η υπέρβαση των κριτηρίων αυτών μπορεί να γίνεται σε λίγα και μικρά τμήματα της
διαδρομής. Κατάλληλα για ποδηλατιστές με καλή έως πολύ καλή φυσική κατάσταση.

4. ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ – VERY HARD: Αφορά σε μονοπάτια με πλάτος κατ’ ελάχιστο 15cm,
διασχίζουν ενδεχομένως γεφύρια με ελάχιστο πλάτος 60cm, έχουν επιφάνεια κύλισης με
μεγάλες διακυμάνσεις σκληρότητας και απρόβλεπτα σημεία, η οποία μπορεί να
περιλαμβάνει χαλαρά πετρώματα και κλίση από 20% και άνω. Η υπέρβαση των κριτηρίων
αυτών μπορεί να γίνεται σε πολλά τμήματα της διαδρομής. Κατάλληλα για ποδηλατιστές με
πολύ καλή έως άριστη φυσική κατάσταση.

Γ) Σε κάποια σημεία της Υ.Α. δρομολογείται διόρθωση παροράματος στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Ένα από τα σημεία αυτά είναι στα έχοντας υπόψη υπό την αρίθμηση 12 της Υ.Α.
ο Ν. 4019/2011, όπου προστίθεται ο όρος «όπως ισχύει».
Ο Ν. 4019/2011 έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του Ν. 4430/2016 περί “Kοινωνικής και
Aλληλέγγυας Οικονομίας” με αποτέλεσμα, στους δικαιούχους του άρθρου 13 της εν λόγω Υ.Α. να
συμπεριλαμβάνονται και άλλοι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας πλέον των ΚΟΙΝ.
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Σ.ΕΠ όπως π.χ. αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι προϋποθέσεις για τη
δυνατότητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης αυτών των φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου
τομέα και τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων
κοινωνικής ωφέλειας αναφέρονται στις διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
- Γραφείο Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικής Γραμματέως Τουρισμού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/νσεις Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Α.Π.

