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ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΡΓΟΥ/ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΥ 

Εμπλουτισμός Τουριστικών Υποδομών και Υπηρεσιών 
και Αναδιοργάνωση Συστήματος Διαχείρισης και 
Προβολής Περιπατητικών Διαδρομών σε νησιωτικές 
περιοχές / i4 WALKer  

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

2. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

2.1. Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών  και πολιτιστικών 
πόρων 
2.2. Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών 
κινδύνων 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (€) 

739.936,00 € 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ)  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

263.902,00 € 

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

257.016,00 € 

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
& 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

219.018,00 € 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο i4 WALKer (Ιnformation & Ιnfrastructure for WALKERs In Island areas) αφορά στη 
διακρατική συνεργασία μεταξύ 2 νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων & μιας κρατικής υπηρεσίας 
για την αναβάθμιση της παρεχόμενης πληροφορίας & των τουριστικών υποδομών & 
υπηρεσιών σε περιπατητικές διαδρομές τριών νησιωτικών περιοχών (Κρήτης, Χίου & 
Κύπρου).  
Κύριο μέλημα των εταίρων είναι η προστασία & ανάδειξη του φυσικού & πολιτιστικού 
περιβάλλοντος μέσα από την ενίσχυση υποδομών που & στηρίζουν την ανάπτυξη του 
εναλλακτικού τουρισμού και συμβάλλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου των 
νησιών.  
Η υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων (εμπλουτισμός του συστήματος & 
αναδιαμόρφωση του συστήματος σήμανσης, οργάνωσης & προβολής) πρόκειται να 
συμβάλλει στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών & να διασφαλίσει την εύκολη 
πρόσβαση και την αύξηση της επισκεψιμότητας των περιπατητικών διαδρομών. Οι 
προβλεπόμενες παρεμβάσεις συμπληρώνουν υφιστάμενες υποδομές, αξιοποιούν 
προηγούμενη εμπειρία & θέτουν σε εφαρμογή εγκεκριμένες μελέτες σχεδιασμού, 
δημιουργίας & σήμανσης 5 δικτύων διαδρομών (Ν. Λασιθίου, Ν. Χίου, Ακάμα, Τροόδους & 
Κάβο Γκρέκο). Ταυτόχρονα εμπλουτίζουν την υφιστάμενη γνώση & αναβαθμίζουν το 
σύστημα οργάνωσης & διαχείρισης των περιπατητικών διαδρομών, συντηρώντας & 
διασφαλίζοντας τη διαχρονικότητα των επενδύσεων που υλοποιήθηκαν στο παρελθόν. Εν 
προκειμένων, το έργο i4 WALKer επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει επενδύσεις οι οποίες 
υλοποιήθηκαν πριν το 2001 & έπαιξαν ή εξακολουθούν να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στις εν λόγω περιοχές. Για το λόγο αυτό, οι 
προβλεπόμενες παρεμβάσεις αναμένεται να εξυπηρετήσουν τόσο τους επισκέπτες-
περιπατητές, όσο &  τις τοπικές κοινωνίες & τις ομάδες πληθυσμού που επηρεάζονται άμεσα 
ή έμμεσα από αυτές (αγρότες, επιχειρηματίες, μέλη ορειβατικών & πολιτιστικών συλλόγων, 
μαθητές), καθώς & τις αρμόδιες υπηρεσίες που διαχειρίζονται τις υποδομές. 



ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ

Κύριος στόχος του έργου i4WALKer είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των 
τριών νησιωτικών περιοχών & η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση κατοίκων & επισκεπτών. 
Εν προκειμένων, η χωροθέτηση των δραστηριοτήτων του i4 WALKer περιλαμβάνει το 
μονοπάτι Ε4 & δημιουργία νέων συμπληρωματικών σε αυτό διαδρομών που διέρχονται απο 
5 & πλέον δήμους του Νομού Λασιθίου όπως Πάνω Ζάκρος- Χοχλακιές, Νίσημος- Καρφί, 
κλπ.  
Υφιστάμενα μονοπάτια στο Νομό Χίου που διέρχονται απο 4 δήμους του Νομού (όπως 
Διαδρομή Άγιοι Πατέρες-Νέα Μονή, Μεστά -Ολύμποι, κλπ) & μια νέα Διαδρομή: Φά-Λιθί, 4 
μονοπάτια στη Κύπρο (Ακάμας:Αφροδίτη, Κάβο Γκρέκο: Άγιοι Ανάργυροι-θαλασσινές 
σπηλιές, Τρόοδος: Καληδόνια & Άρτεμις) [..]. 
 
Οι αναμενόμενες εκροές του έργου αφορούν σε αυτά καθαυτά τα παραδοτέα των 5 Πακέτων 
Εργασιών (ΠΕ) του. Ειδικότερα, οι εκροές του  
ΠΕ1 περιλαμβάνουν:  
α) τέσσερις (4) συναντήσεις (Κρήτη, Χίο, Κύπρο, Κρήτη) x (Πρακτικά, λίστα 
συμμετεχόντων, φωτογραφικό υλικό),  
β) εννιά (9) Αναφορές Προόδου,  
γ) Εγχειρίδιο Εσωτερικής Λειτουργίας & Διοίκησης του Έργου (Project Manual),  
δ) είκοσι δύο (22) Τεύχη Προκήρυξης /Ανακοινώσεις Προμήθειας Υπηρεσιών ή Εξοπλισμού 
για τις δράσεις του Έργου.  
Οι εκροές του ΠΕ2 είναι: 
α) Κοινό λογότυπο,  
β) δίγλωσση κεντρική ιστοσελίδα του Έργου & εμπλουτισμός των σελίδων των 3 εταίρων,  
γ)συνολικά 5000 Δίγλωσσους Τουριστικούς χάρτες & Οδηγούς (2000 για Ν. Λασιθίου 
κλίμακας 1:100.000, 2000 για Ν. Χίου & 3000 για Κύπρο- κλίμακας 1:50.000)  
δ) δεκαοκτώ (18) δελτία τύπου.  
Οι εκροές του ΠΕ3 περιλαμβάνουν:  
α) τρις (3) Έρευνες Πεδίου,  
β) Συνθετική Ανάλυση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου σε Λασίθι, Χίο και Κύπρο (& 
Δείκτες Αξιολόγησης υποδομών & υπηρεσιών περιπατητικών διαδρομών)  γ) Εγχειρίδιο 
Οδηγών Βουνού - καλών πρακτικών ξενάγησης,  
δ)Μεθοδολογικό Οδηγό για την ορθολογική (περιβαλλοντικά) Σχεδίαση, Οργάνωση και 
Διαχείριση μονοπατιών & δικτύου διαδρομών, & ε) Μεθοδολογικό Οδηγό προβολής & 
σήμανσης μονοπατιών.  
Οι εκροές του ΠΕ4 είναι:  
α) Τεχνικές εργασίες, κατασκευές & καθαρισμό μονοπατιών συνολικού μήκους 79km και 
τοποθέτηση 3 τύπων πληροφοριακών πινακίδων (Ν. Λασιθίου, Ν. Χίου, Κύπρο) σύμφωνα με 
τις εγκεκριμένες/επικαιροποιημένες μελέτες,  
β) δεκαπέντε (15) Μετρητές Επισκεψιμότητας μονοπατιών,  
γ) δεκαεπτά (17) Κατασκευές (Stand) Αξιολόγησης Ικανοποίησης Επισκεπτών, δ) ένα (1) 
Φορητό Η/Υ.  
Οι εκροές του ΠΕ 5 περιλαμβάνουν: α) έξι (6) ΗΜΕΡΙΔΕΣ (Χίος, Αγ Νικόλαος, Πάφος, 
Λάρνακα, Λεμεσός, Λευκωσία), β) τρία (3) workshop σε Τεχνικές ξενάγησης για Οδηγούς 
Περιπατητικών Διαδρομών, και γ) τρις (3) πιλοτικές εκπαιδευτικές εκδρομές σχολείων 
πρωτοβάθμιας /δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΕΡΓΟΥ

Η γεωγραφική κατανομή του έργου περιλαμβάνει : 
1. Την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 
2. Την Περιφερειακή Ενότητα Χίου 
3. Όλη την Κύπρο   

 


