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Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ Φύση «Αειφόρος 

Διαχείριση και Χρηματοδότηση της Βιοποικιλότητας των Υγροτόπων: Η περίπτωση της Λίμνης 

Στυμφαλίας» LIFE12NAT/GR/000275 Stymfalia, συγχρηματοδοτούμενο κατά 50% από το 

χρηματοδοτικό μέσο LIFE+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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Συνοπτική περίληψη 

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης Ε5 του προγράμματος Life 

Stymfalia (LIFE12NAT/GR/000275) με τίτλο «Κατασκευή μονοπατιού ερμηνείας 

περιβάλλοντος και παρατηρητηρίου πουλιών».   

Στη δράση Ε5 μετέχουν οι κάτωθι εταίροι με διακριτό ρόλο και αντικείμενο ο καθένας, ως 

ακολούθως:  

Εταίρος Αντικείμενο 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Συντονισμός και επικοινωνία δράσης. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Σχεδιασμός της διαδρομής ερμηνείας, εκπόνηση τεχνικών 
προδιαγραφών της σήμανσης και του παρατηρητηρίου 
ορνιθοπανίδας, οργάνωση θεματολογίας και υλικού 
ερμηνείας, παραγωγή τελικών μακετών.  ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 
Δημοπράτηση έργου και υλοποίηση παρεμβάσεων για τη 
διαμόρφωση της διαδρομής ερμηνείας περιβάλλοντος. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για τις 

υποδομές που απαιτούνται για τη διαμόρφωση της διαδρομής ερμηνείας περιβάλλοντος 

στη Λίμνη Στυμφαλία.  

Η διαδρομή ερμηνείας περιβάλλοντος σχεδιάζεται, ώστε να δράσει συμπληρωματικά με την 

έκθεση στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας και να ωθήσει τον επισκέπτη να γνωρίσει 

από κοντά την προστατευόμενη περιοχή.   

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις αφορούν:  

1. Το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εγκατάσταση της αναγκαίας σήμανσης.  

2. Την κατασκευή και την εγκατάσταση ενός παρατηρητηρίου ορνιθοπανίδας. 
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1 Παρουσίαση της διαδρομής ερμηνείας περιβάλλοντος 

1.1 Κριτήρια επιλογής  

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της συγκεκριμένης παρέμβασης στηρίχτηκε στις γενικές 

αρχές σχεδιασμού διαδρομών ερμηνείας περιβάλλοντος εντός προστατευόμενων περιοχών. 

Τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη κατά το σχεδιασμό ήταν: 

1. Οι παρεμβάσεις να μην οδηγούν σε επιβάρυνση των προστατευόμενων στοιχείων του  

φυσικού περιβάλλοντος.  

2. Η διαδρομή να περιλαμβάνει τα βασικότερα σημεία ενδιαφέροντος για τη Φύση και 

τον Πολιτισμό.  

3. Η διαδρομή να περιλαμβάνει θέσεις που προσφέρουν πανοραμική θέα στη λίμνη. 

4. Η πρόσβαση να είναι εφικτή όλο το χρόνο και να μην εξαρτάται από την αυξομείωση 

της στάθμης του νερού στη λίμνη.  

5. Η διαδρομή να συνδέει και να συνδέεται με το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, 

ώστε να λειτουργεί το δίπολο Υποδομή Ενημέρωσης και Φυσικός Χώρος.  

6. Η διαδρομή να είναι, σε όλα της τα σημεία, ασφαλής για τους επισκέπτες.  

Στη φάση σχεδιασμού της διαδρομής ερμηνείας, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα όρια της 

αρχαιολογικής ζώνης και για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε επίσκεψη/ αυτοψία με την 

παρουσία εκπροσώπου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορίνθου στις 25/05/2015. 

Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο τμήμα της διαδρομής ερμηνείας διέρχεται εντός του 

κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Στυμφάλου (ΥΑ 16307/9-9-1965-ΦΕΚ 

605/Β/16-9-1965) και συγκεκριμένα ακολουθείται πορεία από νοτιοδυτικά προς 

βορειοανατολικά ως εξής: Δυτικός Πύργος τειχισμένης Ακρόπολης- Ιερό  Ακρόπολης-Οδός 

πρόσβασης προς Ακρόπολη-Δημόσια οικοδομήματα-Οικιστικός ιστός.  

1.2 Συνοπτική περιγραφή διαδρομής ερμηνείας περιβάλλοντος  

Η διαδρομή ξεκινά από το Μουσείο Περιβάλλοντος της Στυμφαλίας, περνά απέναντι από 

τον επαρχιακό δρόμο της Στυμφαλίας και ακολουθεί το υπάρχον διαμορφωμένο μονοπάτι 

που οδηγεί στα ερείπια της Αρχαίας Στυμφάλου (Δυτικός πύργος ακρόπολης- ακρόπολη-

οδός πρόσβασης σε αυτή).  

Στη συνέχεια συνεχίζει μέχρι τη θέση εγκατάστασης του παρατηρητήριου ορνιθοπανίδας, 

διέρχεται από τα δημόσια οικοδομήματα και τερματίζει στη θέση που εντοπίζεται ο 

οικιστικός ιστός της αρχαίας πόλης.  
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Χάρτης 1: Αποτύπωση διαδρομής ερμηνείας περιβάλλοντος (Έναρξη – Τερματισμός) 

1.3 Ταυτότητα διαδρομής ερμηνείας περιβάλλοντος 

Η ταυτότητα της διαδρομής έχει ως ακολούθως:  

Ονομασία διαδρομής: 
 «Διαδρομή ερμηνείας περιβάλλοντος στη Λίμνη Στυμφαλία – 
Γνωριμία με το πολιτιστικό τοπίο»,  Άνθρωπος και φύση στα 
μονοπάτια του χρόνου 

Είδος διαδρομής: Πεζοπορική - Βραχεία γραμμική διαδρομή1 

Μήκος διαδρομής: 1,8 km (Αφετηρία - τερματισμός) 

Ώρες πορείας: 1 ώρα  

Βαθμός δυσκολίας: Εύκολος (3) 

 

 

 

 

 

                                                      
1
   Διαδρομή στην οποία ο επισκέπτης όταν φτάσει στο τέρμα, θα πρέπει να επιστρέψει πίσω ακολουθώντας 

την ίδια διαδρομή. 
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2  Τεχνική περιγραφή παρεμβάσεων στη διαδρομής ερμηνείας 
περιβάλλοντος 

Η διαδρομή ερμηνείας περιβάλλοντος έχει συνολικό μήκος 1,8 km.  

Για τις ανάγκες της παρούσας προσέγγισης και προκειμένου να παρουσιαστούν καλύτερα 

οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, η διαδρομή χωρίζεται σε Τμήματα ως ακολούθως:  

 Τμήμα Α1: Μουσείο Περιβάλλοντος - Επαρχιακός δρόμος Στυμφαλίας (σημείο Α-Β) 

Η διαδρομή ερμηνείας ξεκινά από το Μουσείο Περιβάλλοντος  (όπου υπάρχει ήδη 

διαμορφωμένο μονοπάτι με ξύλινους πασσάλους) και καταλήγει στον κεντρικό επαρχιακό 

δρόμο της Στυμφαλίας.  

Στην έναρξη της διαδρομής εγκαθίσταται (1) μικρή πινακίδα ενημέρωσης, η οποία θα 

περιλαμβάνει την ονομασία της διαδρομής, ένα χάρτη με την απεικόνιση της διαδρομής και 

ένα μήνυμα προτροπής προς τον επισκέπτη να την ανακαλύψει.  

Το Τμήμα Α1 ολοκληρώνεται στον επαρχιακό δρόμο της Στυμφαλίας, όπου θα τοποθετηθεί 

(1) πινακίδα κατεύθυνσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αφετηρία διαδρομής  (σημείο Α) & Τερματισμός 
διαδρομής Α1 (σημείο Β)    

 Μήκος διαδρομής Α-Β: 0,15 km 
 Πινακίδα ενημέρωσης (πράσινο χρώμα)  
 Πινακίδες κατεύθυνσης (μπλέ χρώμα) 

Α 

 

Β 
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α  β  

γ. δ  

Εικόνα 1 α, β, γ, δ: Άποψη της αφετηρίας της διαδρομής με την ήδη υπάρχουσα διαμορφωμένη 
διαδρομή στο Μουσείο Περιβάλλοντος και δ. το αμφιθέατρο που βρίσκεται κάτω από το 
Μουσείο. 
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 Τμήμα Α2: Επαρχιακός δρόμος Στυμφαλίας – Αμφιθέατρο- Έναρξη μονοπατιού προς 

αρχαιολογικό χώρο της Αρχαία Στυμφάλου (σημείο Β-Γ) 

Το Τμήμα Α2 ξεκινάει αφού περάσει ο επισκέπτης τον επαρχιακό δρόμο της Στυμφαλίας.  

Σε κατάλληλο επιλεγμένο σημείο κοντά στο σημείο Γ, θα τοποθετηθεί (1) πινακίδα 

κατεύθυνσης και (1) μεγάλη πινακίδα ενημέρωσης με στόχο την ενημέρωσή του επισκέπτη 

για τα φυσικά και πολιτιστικά στοιχεία που θα ακολουθήσουν κατά την περιήγησή του στην 

διαδρομή.  

 

 

 

α  β 

Εικόνα 2: α. Αμφιθέατρο κάτω από το Μουσείο Περιβάλλοντος, β.  Άποψη του σημείου έναρξης 
περιήγησης στην Αρχαία Στύμφαλο. Χώρος τοποθέτησης πινακίδας ερμηνείας. 

 

 

 

 Έναρξη περιήγησης στην Αρχαία 
Στύμφαλο: σημείο Β - Τερματισμός 
διαδρομής Α2: σημείο Γ 

 Mήκος Διαδρομής Β-Γ: 0.10 km 
 Πινακίδα κατεύθυνσης (μπλέ χρώμα) 
 Πινακίδα ενημέρωσης (πράσινο 

χρώμα) 

 
Γ 

Β 

Γ 
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 Τμήμα Α3: Έναρξη μονοπατιού προς αρχαιολογικό χώρο της Αρχαία Στυμφάλου—Δυτικός 

Πύργος-Ιερό Ακρόπολης (σημείο Γ-Δ) 

Το τμήμα Α3 ξεκινάει από το λόφο ΒΔ των ερειπίων της αρχαίας πόλης Στυμφάλου (σημείο 

Γ), διέρχεται μέσω του Δυτικού Πύργου της τειχισμένης Ακρόπολης  και καταλήγει στα 

κατάλοιπα του Ιερού της Ακρόπολης της Αρχαίας Στυμφάλου (γεωγρ. πλάτος: 

37°51'29.41"Β, γεωγρ. μήκος: 22°27'24.12"Α) (σημείο Δ). To συνολικό μήκος του τμήματος 

είναι 0,25 km. Η διαδρομή αυτή είναι ήδη διαμορφωμένη και οριοθετημένη σε ορισμένα 

σημεία με ξύλινους πασσάλους (εικόνα 4).  

Σε κατάλληλο σημείο στο Ιερό της Ακρόπολης και πάντα σε συνεργασία με την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Κορίνθου θα τοποθετηθούν: 2 αναλόγια, 1 πινακίδα κατεύθυνσης και 1 

ταμπέλα – επιγραφή με την ονομασία του αρχαιολογικού χώρου.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: α) Άποψη της ήδη υπάρχουσας διαδρομής ερμηνείας περιβάλλοντος που οδηγεί στο 
Δυτικό Πύργο της Ακρόπολης  Αρχαίας Στυμφάλου β) Δυτικός πύργος Ακρόπολης αρχαίας 
Στυμφάλου  

 Τερματισμός διαδρομής: σημείο Δ 

 Μήκος Διαδρομής Γ-Δ : 0,25 km 
 Πινακίδα κατεύθυνσης (μπλέ χρώμα) 
 Αναλόγιο (κόκκινο χρώμα) 
 Ταμπέλα- επιγραφή (καφέ χρώμα) 
 Ιερό Ακρόπολης (σημείο Δ) 
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 Τμήμα Α4: Ιερό Ακρόπολης Αρχαίας Στυμφάλου – Τμήμα τείχους Αρχαίας Στυμφάλου  

(σημείο Δ- Ε) 

Το Τμήμα Α4 ξεκινάει από τα κατάλοιπα του ιερού της Ακρόπολης της αρχαίας Στυμφάλου 

και ολοκληρώνεται σε τμήμα της Β. όχθης της λίμνης Στυμφαλία (σημείο Ε). Το συνολικό 

μήκος της διαδρομής αυτή είναι 0,25 km και περιλαμβάνει σημαντικά αρχαιολογικά 

ευρήματα της αρχαίας Στυμφάλου όπως είναι η Ακρόπολης και τμήματα του τείχους που 

περιβάλλει αυτή. (Γεωγραφικό πλάτος: 37°51'30.99"Β, Γεωγραφικό μήκος: 22°27'27.38"Α).   

Σε κατάλληλο επιλεγμένο σημείο κοντά στην Ακρόπολη θα εγκατασταθεί σε συνεργασία με 

την Εφορεία Αρχαιοτήτων, 1 ταμπέλα – επιγραφή με την ονομασία του αρχαιολογικού 

χώρου. 

Κατά μήκος του Τμήματος θα εγκατασταθούν (3) πινακίδες κατεύθυνσης (μέχρι το σημείο Ε, 

με γεωγρ. πλάτος: 37°51'29.10"Β, γεωγρ. μήκος: 22°27'28.51"Α).  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4: α. Άποψη της A4 διαδρομής όπου χρειάζονται εργασίες καθαρισμού, β. Κατάλοιπα του 
Ιερού της  Ακρόπολης Αρχαίας Στυμφάλου 

 Έναρξη & τερματισμός διαδρομής Α4: σημείο Δ- Ε 

 Μήκος Διαδρομής Δ-Ε: 0,25 km 
 Πινακίδα κατεύθυνσης (μπλέ χρώμα) 
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 Τμήμα Α5: Τμήμα τείχους Αρχαίας Στυμφάλου - Β. όχθη λίμνης Στυμφαλίας/ 
Παρατηρητήριο ορνιθοπανίδας (σημείο Ε-Ζ) 

Το Τμήμα Α5 ξεκινάει από το σημείο Ε και καταλήγει στο σημείο όπου θα εγκατασταθεί το 

παρατηρητήριο ορνιθοπανίδας (σημείο Ζ). Το συνολικό μήκος της διαδρομής είναι 0,27 km. Το 

παρατηρητήριο θα εγκατασταθεί στο νότιο; τμήμα, εκτός των ορίων των τειχών της αρχαίας 

Στυμφάλου έπειτα από αυτοψία με εκπρόσωπο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορίνθου με 

συντεταγμένες (Χ 364079, Υ 4190833).  

Σε κατάλληλο σημείο πλησίον του παρατηρητηρίου θα εγκατασταθεί (1) πινακίδα ερμηνείας με 

κύρια θεματολογία την ορνιθοπανίδα και (1) πινακίδα κατεύθυνσης, για την καθοδήγηση του 

επισκέπτη στο τελικό τμήμα της διαδρομής. Η ακριβής θέση εγκατάστασης του παρατηρητηρίου 

και των πινακίδων θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορίνθου.  

 

 

 

 

 

 Τμήμα Α6: Παρατηρητήριο – Αγορά με δημόσια οικοδομήματα –Οικιστικός ιστός αρχαίας 

Στυμφάλου (σημείο Ζ- ΣΤ-Η) 

Το Τμήμα Α6 ξεκινάει από το σημείο όπου θα εγκατασταθεί το παρατηρητήριο 

ορνιθοπανίδας (σημείο ΣΤ) και τερματίζει στις βόρειες όχθες της λίμνης, στην οποία 

σώζονται κτιριακά κατάλοιπα της αγοράς της  αρχαίας Στυμφάλου, εν μέρει μισοβυθισμένα 

στη λίμνη Στυμφαλία, όπως: Δημόσια Οικοδομήματα (Ηρώο, μνημειακό Πρόπυλο, Θέατρο, 

Βουλευτήριο, Κρήνη) και τμήμα του οικιστικού ιστού της αρχαίας πόλης της Στυμφάλου 

(σημείο Η). Το συνολικό μήκος της διαδρομής αυτής είναι 0,80 km. 

Κατά μήκος του τμήματος Α6 θα εγκατασταθούν (2) πινακίδες κατεύθυνσης, όπου θα 

κατευθύνουν τον επισκέπτη στα ερείπια των μνημείων και των οικιστικών καταλοίπων της 

αρχαίας πόλης της Στυμφάλου. Σε κατάλληλη θέση, που θα υποδειχθεί από την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Κορίνθου πλησίον των μνημείων της αγοράς και του οικισμού θα 

τοποθετηθούν 2 αναλόγια και 1 ταμπέλα – επιγραφή με την ονομασία των ανασκαμμένων 

μνημείων του αρχαιολογικού χώρου. 

 Έναρξη- Τερματισμός διαδρομής: σημείο Ε- Ζ 

 Μήκος Διαδρομής Ε-Ζ: 0,27 km 
 Πινακίδα κατεύθυνσης (μπλέ χρώμα) 
 Πινακίδα ερμηνείας (πράσινο χρώμα) 
 Παρατηρητήριο  (κίτρινο χρώμα) 
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Εικόνα 5: Τα σωζόμενα κτηριακά κατάλοιπα της αγοράς της  Αρχαίας Στυμφάλου.  

  

 Έναρξη- Τερματισμός διαδρομής: σημείο Ζ-ΣΤ- Η 

 Μήκος Διαδρομής ΣΤ-Ζ: 0,80 km 
 Πινακίδα κατεύθυνσης (μπλέ χρώμα) 
 Ταμπέλα- Επιγραφή  (καφέ χρώμα) 
 Αναλόγια (κόκκινο χρώμα) 

 



Διαδρομή Eρμηνείας Περιβάλλοντος/ Δράση Ε.5- LIFE Stymfalia (LIFE12 NAT/GR/000275) 

Δράση Ε5                                                                                                                                                                       Σελ. 15 

3 Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών   

3.1 Σήμανση 

3.1.1 Κατηγορίες σήμανσης  

Στη διαδρομή ερμηνείας που θα διαμορφωθεί στη Λίμνη Στυμφαλία θα τοποθετηθούν οι 

παρακάτω (5) τύποι σήμανσης:  

1. Πινακίδες Ενημέρωσης  

2. Πινακίδες Κατεύθυνσης 

3. Πινακίδες Ερμηνείας  

4. Αναλόγια 

5. Ταμπέλα – Επιγραφή  

3.1.2 Εξειδίκευση τεχνικών προδιαγραφών ανά κατηγορία σήμανσης 

1. Πινακίδες Ενημέρωσης  

Η πινακίδα ενημέρωσης αποτελείται από δύο κάθετα δοκάρια από ξύλο διατομής 

0,07X0,07 μ. και ύψους 2,2 μ. από το έδαφος και δυο οριζόντια, ίδιας διατομής και μήκους 

1,20μ. που συγκρατούν περιμετρικό τελάρο το οποίο περιλαμβάνει την επιφάνεια έκθεσης 

(με ωφέλιμη επιφάνεια περίπου 1,20Χ0,8μ. και με τη μεγάλη διάσταση τοποθετημένη 

οριζόντια).  

Η πίσω επιφάνεια του τελάρου είναι από κόντρα πλακάζ θαλάσσης πάχους 5εκ, επάνω στο 

οποίο βιδώνεται με ανοξείδωτες βίδες φύλλο ανοδειωμένου αλουμινίου πάχους 1,25 χιλ 

επί του οποίου επικολλάται η εκτύπωση.  

H ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί είναι τύπου σουηδικής, χωρίς ρόζους, επεξεργασμένη για 

αντοχή σε εξωτερικό χώρο. Η επεξεργασία της ξυλείας γίνεται με τεχνητή ξήρανση και 

εμποτισμό σε ατοξικά υγροποιημένα άλατα για να αντέχει στις δύσκολες καιρικές 

συνθήκες. Έχει χρώμα σκούρο καφέ με λάδι αντιμυκητιακής προστασίας.  

Η εκτύπωση είναι οκταχρωμίας, από αυτοκόλλητο βινύλιο με ματ πλαστικοποίηση - τύπου 

αυτοκινήτου για αντοχή σε εξωτερικό χώρο - και τα μελάνια είναι ανεξίτηλα ευρωπαϊκών 

προδιαγραφών. Ενδείκνυται η χρήση υλικών αντιρρυπαντικής επάλειψης για προστασία 

των πινακίδων από βανδαλισμούς.  

Η πάκτωση της πινακίδας, όπου υπάρχει η δυνατότητα, γίνεται με πέλμα από σκυρόδεμα 

περιμετρικά των στύλων στήριξης, ενδεικτικών διαστάσεων 50Χ50Χ30εκ., ενισχυμένο με 

πλέγμα Τ131. Σε περίπτωση όπου η πάκτωση μέσω σκυροδέματος είναι αδύνατη, 
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συστήνεται οι δοκοί στήριξης να έχουν μήκος 2.3m, ώστε να εγκιβωτιστούν στο έδαφος με 

το τμήμα που θα βρίσκεται εντός του εδάφους να επαλείφεται με πίσσα. 

Όλα τα στηρίγματα είναι μεταλλικά, γαλβανιζέ. Σε περίπτωση χρήσης μεταλλικών 

στοιχείων, διακοσμητικών ή άλλων, αυτά θα πρέπει να ασταρώνονται με αστάρι μετάλλου 

και να βάφονται δύο χέρια λαδομπογιά άριστης ποιότητας για εξωτερική χρήση, 

ευρωπαϊκών προδιαγραφών. 

Ποσότητα: (2) τεμάχια. 

2. Πινακίδες Κατεύθυνσης  

Πρόκειται για πινακίδα που κατευθύνει τον επισκέπτη με απλό βέλος προς την πορεία που 

πρέπει να ακολουθήσει για να βρεθεί στο επόμενο σημείο της διαδρομής. Οι πινακίδες 

έχουν σχήμα τόξου κατεύθυνσης και τοποθετούνται όπου είναι απαραίτητη η παρουσία 

επιβεβαιωτικού βέλους έτσι ώστε να κατευθύνουν τον επισκέπτη μέσα στα όρια της 

περιοχής. Του δίνουν δηλαδή οδηγίες για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει για να 

βρεθεί στο σημείο που επιθυμεί. 

Το υλικό κατασκευής αποτελείται από σκελετός - τελάρο από γαλβανιζέ στρατζαριστό 17 Χ 

17mm. Πλάτη από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1mm.  

Οι πινακίδες κατεύθυνσης συνοδεύονται από στύλο μεταλλικό γαλβανιζέ διαμέτρου 1 

ίντσας, συνολικού ύψους 2,50m (μονοκόμματος χωρίς ενώσεις). 

Ποσότητα: (13) τεμάχια 

3. Πινακίδες ερμηνείας  

Πρόκειται για πινακίδα μικρής διάστασης, εκθεματικής επιφάνειας (μεγέθους σελίδας Α3), 

που τοποθετείται κατά μήκος μιας διαδρομής. Πρόκειται για πινακίδα που ενημερώνει τους 

επισκέπτες για περιβαλλοντικά θέματα καθώς για τα είδη και οικοτόπους που συναντώνται 

στην περιοχή όπως τις θέσεις που μπορεί κάποιος να δει και να μελετήσει. Επίσης, 

περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή και βασικές πληροφορίες  για το φυσικό περιβάλλον (τα 

είδη, τους οικοτόπους ή τα χαρακτηριστικά της περιοχής) σε συνδυασμό με πληροφορίες 

του Αρχαιολογικού χώρου ώστε να λειτουργεί το δίπολο Φυσικό περιβάλλον – Ιστορική και 

Πολιτιστική παράδοση. 

Κατασκευάζονται από ξύλινο πάσσαλο διατομής 0,10Χ0,10 μ. και ύψους 0,7 μ. από το 

έδαφος, ο οποίος έχει το άνω άκρο κομμένο λοξά σε γωνία 60 μοιρών, όπου βιδώνεται με 

ανοξείδωτες ολόπασες βίδες μεταλλική φλάντζα διαστάσεων 20Χ20εκ., πάχους 2χιλ. Επάνω 

σε αυτήν βιδώνεται φύλλο ανοδειωμένου αλουμινίου, στραντζαρισμένο στις άκρες, πάχους 

2χιλ.  

Η ξυλεία είναι τύπου σουηδικού, με βερνίκι εξωτερικού χώρου. Έχει χρώμα σκούρο καφέ. 

Το τμήμα του ξύλινου πάσσαλου που θα βρίσκεται εντός του εδάφους επαλείφεται με 

πίσσα.  
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Η εκτύπωση επάνω στο αλουμίνιο, είναι οκταχρωμίας, από αυτοκόλλητο βινύλιο με ματ 

πλαστικοποίηση - τύπου αυτοκινήτου για αντοχή σε εξωτερικό χώρο - και τα μελάνια είναι 

ανεξίτηλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ενδείκνυται η χρήση υλικών αντιρρυπαντικής 

επάλειψης για προστασία των πινακίδων από βανδαλισμούς.  

H πάκτωση της πινακίδας επιτυγχάνεται με εγκιβωτισμό του πασάλου στήριξης μέσα στο 

έδαφος κατά 50εκ. περίπου, - οπότε το μήκος του αυξάνει συνολικά στα 120εκ. - και όπου 

αυτό είναι αδύνατο, (πχ. σε βράχο), με ανοξείδωτες γωνίες εκατέρωθεν του πασάλου.  

Ποσότητα: (1) τεμάχιο. 

4. Αναλόγια 

Οι τελικές διστάσεις των κατασκευών είναι 150Χ50Χ80εκ. 

Πρόκειται για μεικτές κατασκευές από μέταλλο και ξύλο. Ο σκελετός τους αποτελείται από 

μορφοσωλήνα τετράγωνης διατομής 4 εκατοστών και καλύπτεται με 6 σανίδες ξύλου τύπου 

σουηδικού. Επάνω στο κυρίως σώμα τοποθετείται ξύλινη κεκλιμένη επιφάνεια από πλακάζ 

θαλάσσης, πάχους 5εκ., διαστάσεων 180Χ50εκ., επάνω στην οποία βιδώνεται φύλο 

ανοδειωμένου αλουμινίου ιδίων διαστάσεων και πάχους 1.25χιλ.. 

Η ξυλεία και η εκτύπωση των αναλογίων είναι όπως και των παραπάνω κατασκευών και η 

πάκτωση επιτυγχάνεται με εγκιβωτισμό των μεταλλικών σωλήνων στήριξης μέσα στο 

έδαφος κατά 50εκ. περίπου, - οπότε το ύψος τους αυξάνει συνολικά στα 130εκ. - και όπου 

αυτό είναι αδύνατο, (πχ. σε βράχο), με ανοξείδωτες γωνίες εκατέρωθεν των 

μορφοσωλήνων. 

Ενδείκνυται η χρήση υλικών αντιρρυπαντικής επάλειψης για προστασία των πινακίδων από 

βανδαλισμούς. 

Ποσότητα: (4) τεμάχια.  

5. Ταμπέλα- Επιγραφή 

Οι διαστάσεις των κατασκευών είναι 0,47X0,67X0,058εκ. όπως μας υπέδειξε και η ΛΖ’ 

Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα την Αρχαία Κόρινθο. 

Πρόκειται για μεικτές κατασκευές από μέταλλο και ξύλο. Ο σκελετός τους αποτελείται από 

μορφοσωλήνα τετράγωνης διατομής με βαφή πιστολιού σε χρώμα RAL 7016. Η μεταλλική 

βάση βάφεται με RAL 7045. Επάνω στο κυρίως σώμα τοποθετείται μεταλλική κεκλιμένη 

επιφάνεια από πλακάζ θαλάσσης, διαστάσεων 0,40Χ0,59εκ., επάνω στην οποία βιδώνεται 

φύλο ανοδειωμένου αλουμινίου ιδίων διαστάσεων και πάχους. 

Η ξυλεία και η εκτύπωση της ταμπέλας – επιγραφής είναι όπως και των παραπάνω 

κατασκευών και η πάκτωση επιτυγχάνεται με εγκιβωτισμό των μεταλλικών σωλήνων 

στήριξης μέσα στο έδαφος κατά 50εκ. περίπου. Ενδείκνυται επίσης η χρήση υλικών 

αντιρρυπαντικής επάλειψης για προστασία των πινακίδων από βανδαλισμούς. 
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Ποσότητα: (3) τεμάχια. 

Τέλος, να σημειωθεί ότι τυχόν μικρές διαφοροποιήσεις στις διαστάσεις και στο σχήμα των 

πινακίδων είναι αποδεκτές αφού πρώτα εγκριθούν από την ΛΖ’ Εφορεία Προϊστορικών και 

Κλασικών Αρχαιοτήτων Κορίνθου. 

3.2 Παρατηρητήριο Ορνιθοπανίδας  

3.2.1 Γενικές αρχές  

Για την παρατήρηση της ορνιθοπανίδας της λίμνης Στυμφαλίας με ασφάλεια και χωρίς να 

προκαλείται διατάραξη του οικοσυστήματος προτείνεται να τοποθετηθεί ανοιχτού τύπου 

παρατηρητήριο με τοιχία θέασης.  

Η επιλογή του παρατηρητηρίου με τοιχία θέασης έγινε με στόχο να επιτρέψει στον 

επισκέπτη να παρατηρήσει τα είδη ορνιθοπανίδας για κάποιο χρονικό διάστημα, χωρίς να 

προκαλέσει όχληση (Shanks B., 1998).  

Βασική προϋπόθεση για την κατασκευή παρατηρητηρίων και τοιχίων θέασης είναι να μη 

διαταράσσουν και να μη προκαλούν οποιαδήποτε όχληση στο φυσικό οικοσύστημα. Για το 

λόγο αυτό πρέπει να εναρμονίζονται πλήρως με το τοπίο, να έχουν διακριτικό και απλό 

σχεδιασμό (βλ. ενδεικτικό Σχήμα 1, παρακάτω) και να αποτελούνται από φυσικά υλικά 

(Δημαλέξης, 2005).  

Το ιδανικό είναι το παρατηρητήριο να μην γίνεται αντιληπτό από τους επισκέπτες στην 

υπόλοιπη περιοχή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

- η κατασκευή να είναι όσο το δυνατόν διακριτική, μονώροφη και χαμηλού ύψους.  

- ο σχεδιασμός να επωφελείται της παρακείμενης βλάστησης και του ανάγλυφου της 

περιοχής, ώστε η κατασκευή να αποκρύπτεται αποτελεσματικά. 

Βασική αρχή είναι να αποφεύγεται η απόκρυψη του παρατηρητηρίου με μέσα τα οποία 

αλλάζουν τη φυσιογνωμία της περιοχής. Ο σκοπός είναι το παρατηρητήριο να συμβαδίζει 

με τον χαρακτήρα της περιοχής και όχι να αντιτίθεται σε αυτόν. Η σωστή τοποθέτηση των 

παρατηρητηρίων ως προς τη χάραξη μιας διαδρομής ερμηνείας και τον προσανατολισμό 

βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους (Δημαλέξης κ.α., 2005).  

Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει η οργάνωση και το μέγεθος του παρατηρητηρίου. Το μέγεθος 

καθορίζεται από τον διαθέσιμο χώρο σε συνάρτηση με το συνολικό μέγεθος του υγροτόπου 

και του εκάστοτε χώρου και την επίπτωση που αναμένεται να έχει στην άγρια ζωή (Shanks 

B., 1998). Θα πρέπει αυτό να είναι τόσο μεγάλο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των 

επισκεπτών, υπολογισμένο για ένα μέσο αριθμό επισκεπτών. Επίσης, θα πρέπει να 

αερίζεται επαρκώς να παραμένει δροσερό το καλοκαίρι και να είναι ευήλιο. 



Διαδρομή Eρμηνείας Περιβάλλοντος/ Δράση Ε.5- LIFE Stymfalia (LIFE12 NAT/GR/000275) 

Δράση Ε5                                                                                                                                                                       Σελ. 19 

 

Σχήμα 1: Ενδεικτική διαμόρφωση θέσης με τοιχίο θέασης, με στόχο την περιβαλλοντική 
ενημέρωση – αναψυχή (Δημαλέξης, 2005) 

Τέλος, εντός του παρατηρητηρίου θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς οδηγίες για την 

συμπεριφορά των επισκεπτών. 

3.2.2 Σχεδιασμός 

Για τη σχεδίαση ενός παρατηρητηρίου με τοιχία θέασης, μπορούν να επιλεγούν πολλές 

σχεδιαστικές λύσεις, ανάλογα με την περιοχή και τις απαιτήσεις της. Υπάρχουν όμως 

κάποια σταθερά στοιχεία που πρέπει να τηρούνται (Shanks, 1993; Birdlife, 2013). 

Ειδικότερα:  

1. Το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν λιγότερα κομμάτια, για να είναι 

περισσότερο λειτουργικό και εύχρηστο. Επίσης, πρέπει να είναι φωτεινό, να αερίζεται 

και να διατηρείται δροσερό σε ζεστές περιόδους.  

2. Να έχει την ελάχιστη αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον, δίνοντας την εντύπωση ότι 

αποτελεί συστατικό στοιχείο του συγκεκριμένου τοπίου. 

Επιμέρους σημαντικά σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό είναι: 

- Να πληροί τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης που θα τοποθετηθεί. Προηγείται 
δηλαδή η επιλογή της θέσης του και στη συνέχεια σύμφωνα με αυτή, γίνεται ο 
κατάλληλος σχεδιασμός και καθορίζονται οι διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά του. 

- Οι διαστάσεις του (ύψος, πλάτος) πρέπει να σχεδιάζονται σε σχέση με την υπάρχουσα 
βλάστηση, τα πρανή ή άλλα στοιχεία που ίσως υπάρχουν στο χώρο, με σκοπό να 
ελαχιστοποιείται η παρέμβαση στο τοπίο. 

- Όταν ετοιμάζεται το σχέδιο ενός τοιχίου θέασης/ παρατήρησης, πρέπει να αξιολογείται 
η οπτική επίπτωση που μπορεί να έχει αυτό για τους επισκέπτες της περιοχής. Όπου 
είναι λοιπόν δυνατόν, ο σχεδιασμός και η τοποθέτησή του γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε 
το τοιχίο να μη βρίσκεται στο οπτικό πεδίο των επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή. 

Γενικότερα, τα παρατηρητήρια με τοιχία θέασης αποτελούν απλές κατασκευές, κατάλληλες 

για μια σύντομη στάση των επισκεπτών και όχι για μακρόχρονη παρατήρηση.  
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Εικόνα 6: Ενδεικτικά τοιχία θέασης, με στόχο την περιβαλλοντική ενημέρωση – αναψυχή (Shanks, 
1998) 

Το μπροστινό μέρος του τοιχίου διαθέτει επιμήκεις θυρίδες παρατήρησης και είναι έτσι 

σχεδιασμένο ώστε η παρουσία του παρατηρητή να διαχωρίζεται από την άγρια ζωή.  

Όπου είναι δυνατό, μπορεί να παρέχεται κάποιου είδους σκίαση και καθίσματα σε σημείο 

κοντά στην κατασκευή.  

Τα τοιχία θέασης συνήθως, τοποθετούνται δίπλα σε υπάρχοντα μονοπάτια. Τα υλικά για 

την κατασκευή είναι προτιμότερο να είναι φυσικά υλικά, πχ. καλάμια, καφασωτά από ξύλο, 

σανίδες κλπ.  

Τέλος, σημαντικό στοιχείο της σχεδίασης αποτελεί και η κατάλληλη διαμόρφωση του 

εδάφους, η οποία μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα αποτελεσματική για την απόκρυψη ενός 

τοιχίου θέασης και να μειώσει την οπτική επίπτωση που θα προκαλούσε στο περιβάλλον. 

Για παράδειγμα, ένα καλά διαμορφωμένο φυτοτεχνικά πρανές μπροστά από ένα τοιχίο 

θέασης, μπορεί να μειώσει σημαντικά την αίσθηση του ύψους του. 

3.2.3 Τεχνικές προδιαγραφές 

Το τοιχίο θέασης ορνιθοπανίδας που θα τοποθετηθεί στη λίμνη Στυμφαλία προτείνεται να 

ακολουθεί τις κάτωθι προδιαγραφές:  

Έχει πέτασμα ύψους 2,25μ. και μήκους 6,42μ. που συμπληρώνεται με 2 πλαϊνά μήκους 

0,62μ. Η κατασκευή αποτελείται από δομική ξυλεία. Το πέτασμα κατασκευάζεται από 

επικαλυπτόμενες σανίδες 150X23χλς, οι οποίες καρφώνονται σε ξύλινο σκελετό. Στην 

πλευρά μήκους 6,42 διαμορφώνονται 7 ανοίγματα παρατήρησης διαστάσεων 0,82x0,40μ. 

ύψος, των οποίων η κάτω παρειά απέχει 1,40μ. από το έδαφος. 

Ο σκελετός αποτελείται από 10 στύλους 80x120x3000 χλσ. που τοποθετούνται ανά 900χλσ 

στην όψη και ανά 500 στα πλαϊνά. Οι στύλοι πακτώνονται σε μήκος 750 χλς. σε βάσεις από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 διαστάσεων 0,40x0,40μ. και 0,40x0,90μ. με βάθος 0,90μ.. Οι 

στύλοι συνδέονται με λοξούς συνδέσμους ακαμψίας 80x80x1600 και 3 σειρές οριζόντιων 

δοκών 80x80 (μια στην κορυφή της κατασκευής και 2 εκατέρωθεν των ανοιγμάτων). 

Το εντός των βάσεων τμήμα των στύλων θα προστατευθεί με μίγμα πίσσας. Οι υπόλοιπες 

ξύλινες επιφάνειες επαλείφονται με μυκητοκτόνο βαφή, αφού γίνει κατεργασία τους με 

ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο, βερνικόχρωμα.  

Το τοιχίο θέασης είναι σταθερό και γερά πακτωμένο στο έδαφος, ώστε να μην είναι δυνατή 
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η μετακίνηση του ή ανατροπή του. 

Θέση εγκατάστασης  

Το τοιχίο θέασης θα τοποθετηθεί σε υπερυψωμένο σημείο της λίμνης με συντεταγμένες (Χ 

364079, Υ 4190833) όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και σε επιλεγμένη θέση θέας, 

έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να παρατηρήσει είδη ορνιθοπανίδας χωρίς να γίνεται 

αντιληπτός από αυτά.  

 

 

Εικόνα 7: Θέση εγκατάστασης παρατηρητηρίου ορνιθοπανίδας 

  



Διαδρομή Eρμηνείας Περιβάλλοντος/ Δράση Ε.5- LIFE Stymfalia (LIFE12 NAT/GR/000275) 

Δράση Ε5                                                                                                                                                                       Σελ. 22 

4  Φορέας υλοποίησης - Χρονοδιάγραμμα 

Υπεύθυνος φορέας για τη διαμόρφωση της διαδρομής είναι ο Δήμος Σικυωνίων.  

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη διαμόρφωση της διαδρομής είναι η εξής: 

1. Σύνταξη Τεύχους Δημοπράτησης για το έργο «Υποδομές ερμηνείας» (πινακίδες και 

παρατηρητήριο), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος (Δήμος 

Σικυωνίων).  

2. Διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Υποδομές ερμηνείας» 

(Δήμος Σικυωνίων).  

3. Σχεδιασμός και οργάνωση θεματολογίας (περιεχόμενο και εποπτικό υλικό) για τις 

πινακίδες (ΠΙΟΠ -  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΟΙΚΟΜ).  

4. Γραφιστική επιμέλεια πινακίδων και παράδοση ψηφιακών μακετών στον Ανάδοχο του 

έργου «Υποδομές ερμηνείας» (ΠΙΟΠ).  

5. Παραγωγή και εγκατάσταση υποδομών ερμηνείας (Ανάδοχος έργου).  

Κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης της σήμανσης και του παρατηρητηρίου 

ορνιθοπανίδας είναι απαραίτητη η παρουσία ενός (1) ατόμου από την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Κορίνθου, καθώς και του ειδικού επιστήμονα για τη διατήρηση του φυσικού 

περιβάλλοντος (Conservation expert) ή/και ενός από τους ορνιθολόγους (Ornithologists) 

του προγράμματος LIFE.  

Χρονοδιάγραμμα 

Οι αναγκαίες εργασίες και η εγκατάσταση των πινακίδων και του παρατηρητηρίου 

οφείλουν να ολοκληρωθούν μέχρι τον Απρίλιο του 2016, διότι από τον Απρίλιο και μετά 

ξεκινά η περίοδος αναπαραγωγής των ειδών ορνιθοπανίδας της προστατευόμενης 

περιοχής.  
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