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Title 

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων 

Προορισμών σε τέσσερις παραλίες του Δήμου Χίου 

Φορέας 

Λειτουργίας/Δικαιούχος 

Project Operator/ 

Βeneficiary 

Δήμος Χίου  

  

Περιοχή Χωροθέτησης 

(π.χ.Δήμος)  * 
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ΧΙΟΣ 

Προϋπολογισμός 

(Ένταξης)) / Budget  * 
€ 239.925,82 

Ταμείο * 

Fund  

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

European Regional Development Fund (ERDF) 

Περιγραφή * 

Project description 

Αντικείμενο της παρούσας πρότασης αποτελεί η εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας ανθρώπων με κινητικές αναπηρίες ή με 

περιορισμένη κινητικότητα στις παραλίες του νησιού. Η εν λόγω 

πρόταση προβλέπει την κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδομών που 

αφορούν την ψυχαγωγία και την άθληση ατόμων με κινητικές 

αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας (ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες 

γυναίκες, άτομα με μειωμένη όραση, κ.λπ.), συνεισφέροντας στην 

εξυπηρέτηση αλλά και την άρση της περιθωριοποίησής τους από το 

κοινωνικό σύνολο. Όλες οι κατασκευές-υποδομές που προτείνονται για 

τη διαμόρφωση των επιλεγμένων παραλίων έχουν μη-μόνιμο 

χαρακτήρα. Δύνανται να τοποθετηθούν στην αρχή της θερινής 

περιόδου και να αφαιρεθούν μετά το πέρας της, χωρίς να αλλοιώσουν 

το περιβάλλον. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας Οι εν λόγω 

κατασκευές – υποδομές παρουσιάζονται παρακάτω. 1. Μη μόνιμη 

συναρμολογούμενη Διάταξη για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στη 

Θάλασσα Από τις σημαντικότερες δομές που θα πρέπει να διαθέτει μια 

παραλία για να είναι φιλική σε άτομα με αναπηρία είναι συσκευή που 

θα εξασφαλίζει την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη 

θάλασσα. 2. Χώρος Στάθμευσης για ΑμεΑ και Σήμανση Παραλίας 

Προτείνεται η δημιουργία τουλάχιστον δύο θέσεων στάθμευσης για 



 

αποκλειστική χρήση από ΑμεΑ. 3. Διάδρομος Παραλίας για ΑμεΑ Για να 

εξασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με κινητικές αναπηρίες στις 

υποδομές των παραλιών που απευθύνονται σε ΑμεΑ προτείνεται η 

χρήση ξύλινων διαδρόμων που θα ενώνουν τις υποδομές αυτές μεταξύ 

τους. 4. Μη Μόνιμα Συναρμολογούμενα Αποδυτήρια για ΑμεΑ 

Προτείνεται η προμήθεια μη μόνιμου αποδυτήριου για ΑμεΑ με τις 

κατάλληλες προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται από τις σχετικές 

οδηγίες ώστε να είναι δυνατή η χρήση του από άτομα με κινητικές 

αναπηρίες ή από άτομα τα οποία εν γένει είναι περιορισμένης 

κινητικότητας. 5. Χώροι σκίασης Μετά από παρατεταμένο χρόνο στην 

παραλία όλοι οι λουόμενοι αναζητούν χώρο με σκιά για να 

προφυλαχτούν από τον ήλιο. Έτσι και για τα άτομα με αναπηρία πρέπει 

να έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να υπάρχουν χώροι σκίασης που να είναι 

προσβάσιμοι από αναπηρικά αμέα 6. Χημική Τουαλέτα για ΑμεΑ 

Σημαντικό κομμάτι της αλυσίδας προσβασιμότητας σε μία παραλία 

αποτελεί και η ύπαρξη τουλάχιστον μίας χημικής τουαλέτας για ΑμεΑ. 

7. Ντουζ για ΑμεΑ Ένα στοιχείο της αλυσίδας προσβασιμότητας που 

συχνά παραλείπεται στις παραλίες που σχεδιάζονται για να είναι 

προσβάσιμες για άτομα με κινητικά προβλήματα είναι οι ντουζιέρες. 8. 

Τηλεμετρία – Διαδικτυακή Πληροφόρηση καιρικών συνθηκών 9. Φωτο-

συναγερμός Για την αποφυγή & αποτροπή κακόβουλων ενεργειών και 

χρήσεων κυρίως τις νυχτερινές ώρες 10. Αναπηρική Καρέκλα παραλίας 

/ θαλάσσης 
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