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Το Γραφείο Μελετών για 'Aτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε, στα πλαίσια της προσπάθειας 
που έχει αναλάβει για την προώθηση της δυνατότητας αυτόνοµης διακίνησης και διαβίωσης όλων των 
πολιτών, συνέστησε οµάδες εργασίας από τεχνικούς εκπροσώπους διαφόρων υπουργείων και 
φορέων, οι οποίες, µε συντονίστρια την Προϊσταµένη του Γραφείου, κατά το χρονικό διάστηµα 1986 – 
1990, συνέταξαν τις «Οδηγίες Σχεδιασµού για την Αυτόνοµη ∆ιακίνηση και ∆ιαβίωση ΑµεΑ» που 
περιελάµβαναν τα εξής: 
 

1. Ανθρωποµετρικά στοιχεία  
2. ∆ιαµόρφωση εξωτερικών χώρων κίνησης πεζών.  
3. Ράµπες ατόµων και αµαξιδίων 
4. Η/Μ εγκαταστάσεις 
5. Χώροι υγιεινής 
6. Σήµανση 
7. Κλίµακες 
8. Κουφώµατα 
9. Κατώφλια – ∆άπεδα  
10. Καθιστικά, Τραπεζαρίες, Κουζίνες, Υπνοδωµάτια 
11. Εγκαταστάσεις άθλησης και αναψυχής 
12. Τουριστικές εγκαταστάσεις 
13. Θεάµατα - Θέατρα, Κινηµατογράφοι 
14. Κτίρια γραφείων και δηµοσίων υπηρεσιών 
15. Πεζοδρόµια 
16. Πινακίδες κυκλοφορίας 

 
Τις "Οδηγίες" συνέταξαν µε γενικό συντονισµό της Αργυρώς Λεβέντη ΑΜ, οι εξής:  
Ιωάννης Αδάµος ΑΜ, Γιώργος Ανδρουλιδάκης ΑΜ, Κορίνα Αργυροπούλου ΑΜ, Πέπυ Βρούχα ΑΜ, 
Νίκος Γεροµήτσος ΑΜ, Μαργαρίτα ∆αµασκηνού ΑΜ, Αδάµ ∆ανέλης ΠΜ, Ιωάννα Ζάννου ΑΜ, 
Μαριάννα Ζώρα ΑΜ, Μάρκος Κατσιώτης ΑΜ, Αλκιβιάδης Κιλίµης ΠΜ, Αντώνης Κοντέας ΑΜ, 
Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος ΑΜ, ∆ηµήτρης Μπάτσος ΑΜ, Κωνσταντίνα Μπερδούση ΑΜ, Νάση 
Ξαναλάτου ΑΜ, Ιωάννα Παγκάλου ΑΜ, Εύα Πάικου ΑΜ, Πόλυ Παπαγεωργίου ΑΜ, Κατερίνα 
Παπαµιχαήλ ΑΜ, ∆ηµ. Παπαπετρίδης ΗΜ, Μαρία Παπαχρήστου ΑΜ, Ιωάννης Πολυχρονίου ΑΜ, 
Αλεξάνδρα Ράδου ΑΜ, Σπύρος Σαµαρτζόπουλος ΑΜ, Μαρία Σκουλά ΑΜ, Παν. Σταθόπουλος ΑΜ, 
Κατερίνα Τοκατλίδη ΑΜ, Αντώνης Φρατζιάκοµο ΑΜ, Βασίλης Χαρτουµπέκης αστυν. Α', ∆ιονύσης 
Χίλιος ΜΜ, Μαρίλη Χριστοφή ΤΜ. 
 
Το 1996 το Γραφείο συνέστησε οµάδα εργασίας η οποία αποτελείται από τους: 
Χριστοφή Μαρίλη, τοπογράφο µηχανικό στα ΕΛΤΑ  
Πολυχρονίου Γιάννη, αρχιτέκτονα µηχανικό στο ΥΠΠΟ  
Παπαµιχαήλ Κατερίνα, αρχιτέκτονα µηχανικό στον ΟΕΚ. 
 



Έργο της οµάδας εργασίας είναι η αναµόρφωση των οδηγιών ώστε να αποκτήσουν ενιαίο ύφος και να 
περιληφθούν σε αυτές όλα τα νεώτερα δεδοµένα.  
 
Προτάχθηκε η αναµόρφωση των οδηγιών που έχουν σχέση µε τα δηµόσια και ειδικά κτίρια και τους 
υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους, ώστε εφαρµοσθούν από τις υπηρεσίες και τους µελετητές που 
ασχολούνται µε µελέτες εφαρµογές και κατασκευές αυτής της κατηγορίας των έργων. Τονίζεται εδώ η 
σηµασία αυτών των κτιρίων στη ζωή των πολιτών της χώρας, τα οποία ενώ κατασκευάζονται ειδικά 
για να δέχονται κοινό, στην συντριπτική τους σχεδόν πλειοψηφία είναι είτε απροσπέλαστα, είτε πολύ 
δύσκολα προσπελάσιµα από µία πολύ µεγάλη κατηγορία ατόµων. 
 
Οι οδηγίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως προδιαγραφές από τις αρµόδιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα 
τώρα που δροµολογούνται µεγάλα τεχνικά έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όταν λαµβάνονται υπ' όψιν 
από το στάδιο της µελέτης, η εφαρµογή τους επιβαρύνει ελάχιστα ή και καθόλου τον προϋπολογισµό 
του κάθε έργου, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για την εκ των υστέρων κατασκευή τους. 
 
Αν οι αρµόδιοι για τα έργα φορείς και ο τεχνικός κόσµος της χώρας φροντίσουν να ενηµερωθούν και 
να ακολουθήσουν τις οδηγίες αυτές (οι οποίες άλλωστε εφαρµόζονται σε όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε κάθε άλλη χώρα που σέβεται τους πολίτες της και φροντίζει να 
τους παρέχει ίσες δυνατότητες και ευκαιρίες) δίνεται η δυνατότητα σε µια πολύ µεγάλη κατηγορία 
ατόµων να κινηθούν αυτόνοµα στο δοµηµένο περιβάλλον, µε όλες τις ευεργετικές επιπτώσεις που θα 
προκύψουν από αυτό, αλλά και σε όλους τους πολίτες να κινηθούν µε µεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση 
σε αυτό. 
 
Οι οδηγίες δεν θα έχουν στατική µορφή, στόχος είναι η αµφίδροµη πληροφόρηση, ενηµέρωση και 
βελτίωσή τους µε τη βοήθεια όλων εκείνων που τις εφαρµόζουν και τις αξιοποιούν: των µελετητών, 
των επιβλεπόντων, των κατασκευαστών και των χρηστών. Για το λόγο αυτό το Γραφείο Μελετών για 
Άτοµα µε Αναπηρίες και η οµάδα εργασίας είναι ανοικτά σε κάθε υπόδειξη για τη βελτίωση ή 
τροποποίηση των οδηγιών. 

Ως τώρα έχουν συνταχθεί οι εξής οδηγίες: 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
2. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ  
3. ΡΑΜΠΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΙ∆ΙΩΝ  
4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ  
5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  
6. ΣΗΜΑΝΣΗ  
7. ΕΙΣΟ∆ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ  
8. ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΙΕΙΝΗΣ  
9. ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
10. ΚΑΤΟΙΚΙΑ  

Για το Γραφείο Μελετών  
για άτοµα µε αναπηρίες 

 
Αργυρώ Λεβέντη 

 


