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Αριθ. οικ. 52487 

 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Α.µ.Ε.Α. ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2831/2000. 
2. Τις απαιτήσεις για αυτόνοµη κα ασφαλή διακίνηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και 

εµποδιζόµενων ατόµων µε ειδικές ανάγκες και εµποδιζόµενων ατόµων σε δηµόσια κτίρια 
συνάθροισης κοινού και  

3. Το γεγονός ότι η ουδεµία δαπάνη επέρχεται σε βάρος του ∆ηµοσίου από την παρούσα. 
4. Το άρθρο 22 του ΓΟΚ 85 όπως ισχύουν, αποφασίζουµε: 

 
Την έγκριση των προδιαγραφών των διαµορφώσεων λειτουργικών χώρων των υφιστάµενων κτιρίων 
που στεγάζουν υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆, ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οργανισµούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµίδας κοινωφελείς οργανισµούς, τράπεζες και ανταλλακτήρια 
τραπεζών, καθώς και κτίρια µε χρήση κοινού που ακολουθούν και έχουν ως εξής: 
 

Άρθρο 1ο 
 
Οι χώροι των προαναφερόµενων κτιρίων διαµορφώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η οριζόντια και 
κατακόρυφη προσπέλαση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 
 
Για την εξασφάλιση της οριζόντιας προσπέλασης θα διαµορφώνονται διάδροµοι µε κατά µήκος ζώνη 
πλάτους – ελεύθερου από κάθε εµπόδιο – 0,90 µ. τουλάχιστον και ελεύθερου ύψους τουλάχιστον 2,20 
µ., θύρες µε καθαρό άνοιγµα – από κάσα σε κάσα – 0,90 µ. τουλάχιστον, ανοιγόµενες µε µέγιστη 
απαιτούµενη δύναµη 15 Newtons και χειρολαβή τύπου µοχλού (και όχι σφαιρικές), χώροι στους 
οποίους να εγγράφεται κύκλος διαµέτρου 1,60 µ. ελεύθεροι από κάθε εµπόδιο για τους ελιγµούς και 
την περιστροφή αµαξιδίων, λείο και αντιολισθηρό δάπεδο (όχι µοκέτα) και έντονες χρωµατικές 
αντιθέσεις µεταξύ των δοµικών στοιχείων (τοίχοι – δάπεδα, τοίχοι –κάσες κουφωµάτων, ελεύθερα 
υποστυλώµατα – δάπεδα). 
 
Για την εξασφάλιση της κατακόρυφης προσπέλασης θα καλύπτονται οι υφιστάµενες υψοµετρικές 
διαφορές µε:  
 

1. Ράµπες µέγιστης κλίσης 5% ή κατ’ εξαίρεση 8% για µέγιστο µήκος 8,00, πλάτους µε σοβατεπί 
ή οριζόντια µπάρα στα 0,10 µ. από την τελική επιφάνεια του δαπέδου, διπλούς συνεχείς 
χειρολισθήρες εκατέρωθεν σε ύψη 0,70 µ. – στην αρχή και στο τέλος της ράµπας και σε κάθε 
αλλαγή κατεύθυνσης και αντιολισθητική επίστρωση ή  

2. Αναβατόρια κατακόρυφης κίνησης µε ελάχιστες διαστάσεις πλατφόρµας 0,90 x 1,20 µ., 
ανυψωτική ικανότητα 250 χγρ., χειριστήριο στην πλατφόρµα και στην αρχή κα το τέλος της 
διαδροµής, κινητή µπάρα ασφαλείας για προστασία του χρήστη και πρόβλεψη ελεύθερου 
χώρου διαστάσεων 1,50 x 1,50 µ. τουλάχιστον στα σηµεία εισόδου – εξόδου έµπροσθεν του 
αναβατορίου ή  

3. Αναβατόρια κλίµακας µε ελάχιστες διαστάσεις πλατφόρµας 0,80 x 1,00 µ. προκειµένου για 
ευθύγραµµη κίνηση, ανυψωτική ικανότητα 250 χγρ. Χειριστήρια στην πλατφόρµα και στην 
αρχή και στο τέλος της διαδροµής, κινητή µπάρα ασφαλείας για προστασία του χρήστη και 
πρόβλεψη ελεύθερου χώρου διαστάσεων 1,50 x 1.50 µ. τουλάχιστον στην πλατφόρµα για 
πρόσβαση των αµαξιδίων ή  

4. Ανελκυστήρες µε διαστάσεις θαλάµου τουλάχιστον 1,10 x 1,40 µ., θύρα φρέατος αυτόµατα 
ανοιγόµενη ή συρόµενη, άνοιγµα θύρας φρέατος και θαλάµου (εφόσον υπάρχει) τουλάχιστον 
0,80 µ. στη µικρά πλευρά του θαλάµου, χειριστήρια χρήσης – και σε γραφή Braille ή ανάγλυφα 
– σε ύψος 0,90 – 1,20 µ. από το δάπεδο, απόσταση µεταξύ θύρας ανελκυστήρα και απέναντι 
τοίχου 1,50 µ. και ηχητική αναγγελία σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 5 του Ν. 2831/00 µε 
Απόφαση του Γ. Γ. περιφέρειας η οποία επέχει θέση οικοδοµικής άδειας.
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Άρθρο 2ο 
 
Οι είσοδοι των κτιρίων αυτών θα είναι προσπελάσιµες από αναπηρικά αµαξίδια. Η προσπέλαση αυτή 
θα εξασφαλίζεται µε ένα τουλάχιστον ανοιγόµενο ή συρόµενο – µε µέγιστη απαιτούµενη δύναµη 15 
Newtons – θυρόφυλλο καθαρού πλάτους 0,90 µ., µε κατωκάσι το πολύ 2 εκ. πάχους και σε 
περίπτωση υψοµετρικών διαφορών µε το πεζοδρόµιο, µε ένα εκ των τρόπων που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 της παρούσας. Όπου είναι δυνατόν επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτόµατα συρόµενων θυρών 
µε φωτοκύτταρο ή µπουτόν. 
 
Ως είσοδοι κτιρίων δεν νοούνται είσοδοι στο κτίριο από υπόγειους χώρους στάθµευσης οι οποίες 
όµως και αυτές επιβάλλεται να είναι πλήρως προσβάσιµες σε αναπηρικά αµαξίδια. 
 

Άρθρο 3ο 
 
Όλα τα υφιστάµενα κλιµακοστάσια, ανεξαρτήτως αριθµού βαθµίδων, θα εξοπλίζονται µε διπλό συνεχή 
χειρολισθήρα που θα τοποθετείται σε ύψη 0,70 και 0,90 από την ακµή των βαθµίδων, θα εξέχει 0,30 µ. 
στην αρχή και το τέλος της κλίµακας, θα συνεχίζεται στα πλατύσκαλα και θα τοποθετείται και στις δύο 
πλευρές των κλιµακοστασίων. 
 
Οι ακµές των βαθµίδων των κλιµακοστασίων θα επισηµαίνεται µε υλικό σε έντονη χρωµατική αντίθεση 
µε την επίστρωση των βαθµίδων. 
 
Η αρχή και το τέλος της κλίµακας θα επισηµαίνεται επίσης µε  λωρίδες πλάτους 0,30 – 0,40 µ από 
πλάκες µε έντονες φολίδες κίτρινου χρώµατος που υποδηλώνουν «ΚΙΝ∆ΥΝΟ». 
 

Άρθρο 4ο 
 
Σε όλα τα υφιστάµενα κτίρια θα κατασκευάζεται τουλάχιστον ένας χώρος υγιεινής προσπελάσιµος από 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, µε ικανό χώρο ελιγµών των αµαξιδίων µπροστά από  τη θύρα το WC 
διαστάσεων 1,20 x 1,70 µ. όταν η θύρα είναι ανοιγµένη και 1,50 x 1,50 µ. όταν η θύρα είναι συρόµενη. 
 
Ο χώρος αυτός θα διαθέτει θύρα ανοιγόµενη προς τα έξω ή συρόµενη, καθαρού πλάτους από κάσα 
σε κάσα τουλάχιστον  0,90 µ. φέρουσα χειρολαβή τύπου µοχλού (όχι σφαιρική) και οριζόντιο 
χειρολισθήρα οχήµατος Π και κάσα σε έντονη χρωµατική αντίθεση µε τις παρακείµενες επιφάνειες. 
 
Εντός του χώρου υγιεινής θα τοποθετείται λεκάνη ειδικού τύπου, ύψους 0,45 – 0,50 µ. από την τελική 
επιφάνεια του δαπέδου µε το εµπρόσθιο άκρο της σε απόσταση 0,75 – 0,80 µ. από τον πίσω από 
αυτήν ευρισκόµενο τοίχο. 
 
Εκατέρωθεν της λεκάνης θα τοποθετούνται οριζόντιες χειρολαβές µήκους 0,75 µ. µε το επάνω µέρος 
τους σε ύψος 0,70 µ. από την τελική επιφάνεια του δαπέδου, αγκυρωµένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
µπορούν να αντέξουν φόρτιση 150 χγρ. τουλάχιστον. Τουλάχιστον στη µία πλευρά της λεκάνης θα 
υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 0,90 µ. για την πλευρική προσέγγιση του αµαξιδίου. 
 
Η χειρολαβή που θα τοποθετείται προς τον χώρο αυτό θα είναι ανακλινόµενη µε δυνατότητα 
ακινητοποίησης στην κατακόρυφη θέση. Η µία εκ των δύο χειρολαβών θα φέρει έπ’ αυτής την θήκη 
χαρτιού καθαρισµού. 
 
Η λεκάνη θα εξοπλίζεται µε καζανάκι χαµηλής πίεσης. Σε κάθε περίπτωση ο µηχανισµός του δοχείου 
πρέπει να ενεργοποιείται µε εύχρηστο χειριστήριο, το οποίο θα τοποθετείται εκτός αυτού σε σηµείο 
προσιτό στον χρήστη. 
 
Πλησίον της λεκάνης θα τοποθετείται µπαταρία τύπου «ντους» για την υγιεινή του χρήστη. 
 
Ο νιπτήρας θα είναι ρηχός, ειδικού τύπου, ώστε το επάνω µέρος του να απέχει 0,80 –8,80 εκ. από το 
δάπεδο και το κάτω του 0,70 εκ. από αυτό, εργονοµικός, χωρίς κολώνα στήριξης, διαστάσεων 
περίπου 0,60 – 0,60 µ. (µήκος x πλάτος) και συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο ύψος. Η στήριξη του 
νιπτήρα θα γίνει στον τοίχο µε τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει σε φόρτιση στην εµπρόσθια άκρη του 
τουλάχιστον 150 χγρ.. 
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Στον νιπτήρα θα τοποθετείται µπαταρία αναµικτική µε µακρύ «ρουξούνι» κα µακρύ χειριστήριο ή µε 
φωτοκύτταρο. 
 
Ο καθρέπτης τοποθετείται µε την κάτω ακµή στο 1,00 µ. από το δάπεδο και έχει ύψος τουλάχιστον 
2,00 µ.. 
 
Μεταξύ λεκάνης, νιπτήρα και περιφερειακών εµποδίων (τοίχοι, έπιπλα) θα εξασφαλίζεται απόλυτα 
ελεύθερος χώρος διαµέτρου 1,50 µ. για την περιστροφή του αµαξιδίου. 
 
Περιµετρικά του χώρου και παράλληλα µε το δάπεδο σε απόσταση 0,15 – 0,20 µ. από αυτό 
τοποθετείται σύστηµα κλήσης κινδύνου µε κορδόνι για κορδόνι για την περίπτωση ανάγκης παροχής 
βοήθειας, το οποίο συνδέεται µε φωτεινή ένδειξη πάνω από την εξωτερική όψη της θύρας του χώρου 
προς το διάδροµο. 
 
Οι διακόπτες φωτισµού θα έχουν πλακέτα µε µεγάλη επιφάνεια που θα τοποθετείται σε ύψος 0,90 – 
1,20 µ. από την τελική επιφάνεια δαπέδου. 
 
Κρεµάστρες θα τοποθετούνται οπωσδήποτε σε δύο ύψη 1,20 και 1,80 µ. από την τελική επιφάνεια 
δαπέδου, σε κατάλληλες θέσεις. 
 
Το υλικό επίστρωσης θα είναι αντιολισθηρό. Θα προβλέπεται χρωµατική αντίθεση µεταξύ δαπέδου, 
τοίχων και ειδών υγιεινής.  
 
Θα προβλέπεται φωτισµός διάχυτος 150 – 200 Lux  ελάχιστο 60 Lux στο δάπεδο. 
 

Άρθρο 5ο 
 
Όπου κατασκευάζονται θυρίδες εξυπηρέτησης κοινού ή πάγκο8ι υποδοχής και πληροφοριών θα 
κατασκευάζονται κα αντίστοιχές θυρίδες ή πάγκοι ή τµήµατα αυτών, µήκους τουλάχιστον 1,00 µ. σε 
ύψος 0,80 µ. από την τελική επιφάνεια του δαπέδου µε κατάλληλη µπάζα σε εσοχή µε κατ’ ελάχιστον 
ύψος 0,20, και βάθος 0,15 µ. για τα υποπόδια των αµαξιδίων. 
 
Όπου τοποθετούνται συγκροτήµατα τηλεφώνων θα τοποθετείται και ένα τουλάχιστον 
κειµενοτηλέφωνο για την εξυπηρέτηση ατόµων µε προβλήµατα ακοής. 
 
Όπου τοποθετούνται συγκροτήµατα τηλεφώνων θα τοποθετείται και ένα τουλάχιστον 
κειµενοτηλέφωνο για την εξυπηρέτηση ατόµων µε προβλήµατα ακοής. 
 
Όπου τοποθετείται µηχάνηµα για χρήση κοινού θα λαµβάνεται µέριµνα ώστε όλα τα χειριστήρια αυτού 
να τοποθετούνται σε ύψος 0,90 – 1,20 µ. από την τελική επιφάνεια του δαπέδου. Θα προβλέπεται 
οπωσδήποτε χώρος έµπροσθεν αυτού για προσέγγιση των αµαξιδίων κα κατάλληλες εσοχές  για τα 
υποπόδια των αµαξιδίων όπως παραπάνω. 
 
Σε κτίρια µε αυξηµένη κίνηση εµποδιζόµενων ατόµων θα τοποθετούνται διπλοί χειρολισθήρες σε δύο 
ύψη (0,70 και 0,90 µ. από το δάπεδο) στις δύο πλευρές των διαδρόµων. 
 
Ο φωτισµός των χώρων επιβάλλεται να είναι διάχυτος και τουλάχιστον 200 – 250 Lux. 
 

Άρθρο 6ο 
 
Όλες οι εξυπηρετήσεις που προβλέπονται για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες θα σηµαίνονται µε το 
∆ιεθνές Σύµβουλο Πρόσβασης συνοδευόµενο από αντίστοιχο εικονόγραµµα ή κείµενο. 
 
Όλες οι κάσες θυρών και παραθύρων θα βάφονται σε έντονη χρωµατική αντίθεση θ τοποθετούνται 
προς την πλευρά του ανοίγµατος σε ύψος 1,40 – 1,60 µ. από το δάπεδο και θα είναι και ανάγλυφες ή 
σε γραφή Braille. 
 
Ελεύθερα υποστυλώµατα στο χώρο θα επισηµαίνονται µε υλικό σε έντονη χρωµατική αντίθεση µε τις 
οριζόντιες επιφάνειες. 
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Μεγάλες υάλινες επιφάνειες θα σηµαίνονται κατάλληλα και θα προστατεύονται από χειρολισθήρα σε 
ύψος 0,90 µ. από το δάπεδο. Ειδικά όπου υπάρχουν υάλινες ανοιγόµενες ή συρόµενες θύρες θα 
επισηµαίνονται µε κατάλληλο προφίλ έντονης απόχρωσης και οι ακµές των θυρόφυλλων. 
 
Επίτοιχη πληροφοριακή σήµανση θα τοποθετείται και ανάγλυφη και σε γραφή Braille σε ύψος 1,50 µ. 
από την τελική επιφάνεια δαπέδου. 
 

Άρθρο 7ο 
 
Όπου προβλέπονται θυρίδες εξυπηρέτησης πελατών, πάγκοι υποδοχής, αυτόµατα µηχανήµατα 
συναλλαγής ή πληροφοριών θα κατασκευάζεται επί του δαπέδου «οδηγός τυφλών» που θα οδηγεί 
από την είσοδο στον χώρο µέχρι τα αντίστοιχα που προορίζονται για χρήση από άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες. 
 
Ο «οδηγός τυφλών» κατασκευάζεται πλάτους 0,30 – 0,40 µ.: 
 

• Χωνευτός µε την τελική επιφάνεια στην αυτή στάθµη µε παρακείµενη επίστρωση ή  
• Επικολλούµενος επί της υφιστάµενης επίστρωσης εγκιβωτιζόµενος σε καµπυλωµένες 

διατοµές που θα εξέχουν της επίστρωσης του δαπέδου το πολύ 2 εκ. από υλικό σε έντονη 
χρωµατική αντίθεση µε τη λοιπή επίστρωση και διαφορετικής υφής σύµφωνα µε τα 
επισυναπτόµενα σκίτσα 1,2,3 και 4.  

• Ειδικά τα στοιχεία που υποδεικνύουν «ΚΙΝ∆ΥΝΟ» είναι πάντοτε κίτρινου χρώµατος. 
 

Άρθρο 8ο 
 
Όλα τα παραπάνω έχουν άµεση υποχρεωτική εφαρµογή σε όλες τις περιπτώσεις έκδοσης 
οικοδοµικών αδειών για αναδιαρρυθµίσεις  και ανακαινίσεις καθώς και στις περιπτώσεις υπηρεσιών 
στις οποίες εργάζονται άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
 

Άρθρο 9ο 
 
Αναλυτικότερα σχετικά µε τον τρόπο κατασκευής και εφαρµογής όλων των παραπάνω αναφέρονται 
στις Οδηγίες Σχεδιασµού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για Άτοµα µε Ειδικές 
Ανάγκες του Υ.Π.ΧΩ.∆.Ε.. 
 

Άρθρο 10ο 
 
Για αιτήµατα που πιθανόν προκύψουν από την εφαρµογή της παρούσας γνωµοδοτεί η Επιτροπή 
προσβασιµότητας του άρθρου 28 παραγρ. 9 του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 
1577/85 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». 
 

Άρθρο 11ο 
 
Η παρούσα θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2001 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Β. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
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Αριθµ. Οικ. 52488 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Α.µ.Ε.Α. ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ 
 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. τις διατάξεις του Ν. 2831/2000 και ειδικότερα την παράγραφο 8 του άρθρου 28 και 
2. το γεγονός ότι η ουδεµία δαπάνη επέρχεται σε βάρος του ∆ηµοσίου από την παρούσα. 
3. Το άρθρο 24 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού ( Απόφ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 3046/304/89 ΦΕΚ 59∆)  

αποφασίζουµε: 
 
Την έγκριση των προδιαγραφών των διαµορφώσεων σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που 
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, που ακολουθούν και έχουν ως εξής: 
 

Άρθρο 1ο 
 

Οι κοινόχρηστοι χώροι των οικισµών (πλατείες, πεζόδροµοι, πεζοδρόµια κ.λ.π.) διαµορφώνονται η 
ανακατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε αυτούς η δυνατότητα πρόσβασης των ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες. 
 
Απαγορεύεται η κατασκευή µεµονωµένων ή δύο βαθµίδων σε οποιοδήποτε σηµείο των κοινόχρηστων 
χώρων. 
 
Τα παραπάνω εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που η υψοµετρική διαφορά µεταξύ δύο 
αξονοδιασταυρώσεων οδών δηµιουργεί κλίση µικρότερη του 10%. 
 
Στις οδούς που διαµορφώνονται κλιµακωτά είναι δυνατόν να κατασκευάζονται κοινόχρηστοι 
ανελκυστήρες από τους ΟΤΑ. 
 

Άρθρο 2ο 
 
Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών 
(πεζοδρόµια), επιβάλλεται ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ Ο∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ µε απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 
1,50 µ. ελεύθερο από κάθε είδους εµπόδιο, που χρησιµοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και 
ανεµπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση (σήµανση, φύτευση, 
αστικός εξοπλισµός κ.λ.π.) τοποθετείται υποχρεωτικά εκτός της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ Ο∆ΕΥΣΗΣ. 
 
Κατ’ εξαίρεση για περιπτώσεις υφιστάµενων αστικών πεζοδροµίων το πλάτος της ζώνης αυτής είναι 
δυνατόν να µειωθεί στα 0,90 µ. στην περίπτωση υφιστάµενων πεζοδροµίων πλάτους < 0,90 µ. να 
καταλάβει όλο το πλάτος του πεζοδροµίου. 
 
Σε όλο το µήκος της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ Ο∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ επιβάλλεται πραγµατικό ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΥΨΟΣ Ο∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ίσο µε 2,20 µ., απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εµπόδιο (µαρκίζες, 
επιγραφές, κλαδιά δένδρων κ.λ.π.). 
 
Ειδικά για την περίπτωση πεζοδρόµων η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ Ο∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ παραµένει ακάλυπτη 
καθ’ ύψος σε όλο το µήκος και πλάτος της. 
 
Η µέγιστη επιτρεπόµενη κλίση κατά µήκος της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ Ο∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ορίζεται στο 
12%. Οι κλίσεις αυτές αφορούν µόνο τους ήδη διαµορφωµένους κοινόχρηστους χώρους, ενώ µέγιστη 
εγκάρσια κλίση κάθετα στη διεύθυνση της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ Ο∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ορίζεται στο 4%. 
 

Άρθρο 3ο 
 
Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών 
επιβάλλεται η κατασκευή Ο∆ΗΓΟΥ ΤΥΦΛΩΝ, λωρίδας δηλαδή της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ Ο∆ΕΥΣΗΣ 
ΠΕΖΩΝ πλάτους 0,30 – 0,40 µ. σε διαφορετική υφή και χρώµα από το δάπεδο της  ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
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ΖΩΝΗΣ Ο∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ που αποβλέπει στην καθοδήγηση και ασφαλή διακίνηση των ατόµων µε 
προβλήµατα όρασης. 
 
Ο Ο∆ΗΓΟΣ ΤΥΦΛΩΝ κατασκευάζεται σε απόσταση 0,50 µ. κατ’ ελάχιστον από την ρυµοτοµική 
γραµµή. 
 
Για την κατασκευή του Ο∆ΗΓΟΥ ΤΥΦΛΩΝ θα χρησιµοποιούνται έγχρωµες τετράγωνες πλάκες 
πεζοδροµίου µε βάση τσιµέντο υψηλής αντοχής, πλευράς 0,20 µ., 0,30 , ή 0,40 µ. και πάχη 3-5 εκ. 
όπως παρακάτω: 
 

1. Ριγέ µε πλατιές και αραιές ρίγες, τύπου Α: «Ο∆ΗΓΟΣ» (βλ. σχήµα 1), οι οποίες τοποθετούνται 
µε τις παράλληλα µε τον άξονα της κίνησης για να κατευθύνουν τα άτοµα µε προβλήµατα 
όρασης στην πορεία τους. Με τέτοιες πλάκες, µε τις ρίγες όµως κάθετα στον άξονα κίνησης, 
επιστρώνονται και τα κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες, σκάφες) όπου κατασκευάζονται τέτοια, 
όπως π.χ. σε διαβάσεις, νησίδες κ.λ.π.. 

2. Φολιδωτές µε έντονες φολίδες και χρώµα πάντοτε κίτρινο, τύπου Β: «ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ» (βλ. σχήµα 
2), οι οποίες τοποθετούνται για να ειδοποιήσουν τα άτοµα µε προβλήµατα στην όραση για 
ενδεχόµενο εµπόδιο ή κίνδυνο. Αυτές οι πλάκες τοποθετούνται υποχρεωτικά στην αρχή και το 
τέλος  κεκλιµένων επιπέδων (ραµπών), κλιµάκων, έµπροσθεν θυρών ανελκυστήρων και 
περιµετρικά υφιστάµενων εµποδίων (δένδρων, αστικού εξοπλισµού κ.λ.π.). 

3. Φολιδωτές µε πυκνότερες και λιγότερο έντονες φολίδες τύπου Γ: «ΑΛΛΑΓΗ» (βλ. σχήµα 3) οι 
οποίες τοποθετούνται στα σηµεία αλλαγής κατεύθυνσης. 

4. Ριγέ µε στενές και πυκνές ρίγες τύπου ∆: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ» (βλ. σχήµα 4), οι οποίες 
τοποθετούνται για να οδηγήσουν τα άτοµα µε προβλήµάτα όρασης σε σηµεία εξυπηρετήσεων 
(τηλεφωνικοί θάλαµοι, ανάγλυφες πληροφοριακέ πινακίδες, ταχυδροµικά κουτιά, περίπτερα 
κ.λ.π.). 

5. Επιβάλλεται η επιλογή πλακών σε χρώµατα σε έντονη αντίθεση µε τις παρακείµενες 
επιφάνειες δαπέδου.  

6. Απαγορεύεται στις επιστρώσεις δαπέδων η δηµιουργία εσοχών ή εξοχών µε πλάτος 
µεγαλύτερο των 2 εκ. και βάθος ή ύψος µεγαλύτερο του 0,50 εκ.. 

7. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εσχάρων κατά µήκος του Ο∆ΗΓΟΥ ΤΥΦΛΩΝ, όπου δε, 
χρησιµοποιούνται εσχάρες (εκτός Ο∆ΗΓΟΥ ΤΥΦΛΩΝ) θα πρέπει οι ράβδοι να δηµιουργούν 
πυκνό πλέγµα µε κενά µικρότερα του 1 εκ.. 

 
Άρθρο 4ο 

 
Οι υψοµετρικές διαφορές καλύπτονται µε κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες) χωρίς αναβαθµούς µε κλίση 
µέχρι 5%. 
 
Στα σηµεία που επιβάλλεται η κάλυψη υψοµετρικών διαφορών εγκαρσίως των πεζοδροµίων, δηλαδή 
η σύνδεση της στάθµης του πεζοδροµίου µε τη στάθµη του οδοστρώµατος κατασκευάζονται κεκλιµένα 
επίπεδα («σκάφες») κλίσης 5% και πλάτους τουλάχιστον 1,50 µη ίσο µε το πλάτος της διάβασης 
πεζών. Σε περίπτωση πεζοδροµίων µικρού πλάτους υποβιβάζεται η γωνία στη διασταύρωση των δύο 
οδών και κατασκευάζεται κεκλιµένο επίπεδο (ράµπα) κατά τον άξονα της όδευσης σε όλο το πλάτος 
του πεζοδροµίου. 
 
Νησίδες µε πλάτος µικρότερο των 3,00 µ. στα σηµεία των διαβάσεων διακόπτονται για πλάτος ίσο µε 
το πλάτος των διαβάσεων και οπωσδήποτε όχι µικρότερο των 2,50 µ. ώστε η διάβαση από το ένα 
πεζοδρόµιο στο άλλο να γίνεται ισόπεδα. 
 
Η αρχή και το τέλος της νησίδας θα χαρακτηρίζεται µε τις πλάκες τύπου Β: «ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ» 
τοποθετηµένες κάθετα στον άξονα της κίνησης. 
 

Άρθρο 5ο 
 
Σε όλους τους χώρους στάθµευσης άνω των 30 θέσεων θα προβλέπονται ειδικές θέσεις για τα 
οχήµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε ποσοστό 5% επί του συνόλου των προβλεπόµενων 
θέσεων, µε ελάχιστο αριθµό τη µία θέση, εκ των οποίων το 1/8 θα ικανοποιεί απαιτήσεις στάθµευσης 
αναπηρικών οχηµάτων τύπου VAN ενώ τα 7/8 απαιτήσεις συνήθων αναπηρικών οχηµάτων. Οι 
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διαστάσεις των ειδικών θέσεων στάθµευσης συνήθων οχηµάτων είναι 3,50 x 5,00 µ. ενώ των 
αντίστοιχων θέσεων οχηµάτων τύπου VAN 4,50 x 5,50. 
 
Για τη σύνδεση της στάθµης του χώρου στάθµευσης µε τυχόν παρακείµενο πεζοδρόµιο θα 
κατασκευάζεται κεκλιµένο επίπεδο (σκάφη) κλίσης 5% και πλάτους τουλάχιστον 1,50 µ.. 
 
Οι ειδικές θέσεις στάθµευσης θα σηµαίνονται επί εδάφους και επί στύλου µε το ∆ιεθνές Σύµβολο 
Πρόσβασης. 
 

Άρθρο 6ο 
 
Αναλυτικότερα σχετικά µε τον τρόπο κατασκευής και εφαρµογής όλων των παραπάνω αναφέρονται 
στις Οδηγίες Σχεδιασµού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για Άτοµα µε Ειδικές 
Ανάγκες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.. 
 

Άρθρο 7ο 
 
Για αιτήµατα που πιθανόν προκύψουν από την εφαρµογή της παρούσας γνωµοδοτεί η Επιτροπή 
προσβασιµότητας του άρθρου 28 παράγρ. 9 του Ν. 2831/2000. 
«Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες 
πολεοδοµικές διατάξεις». 
 

Άρθρο 8ο 
 
Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2001 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Β. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
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                  Σχήµα 4: Τύπος ∆ «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ» 
 

 

 

Σχήµα 1: Τύπος Α «Ο∆ΗΓΟΣ» 

Σχήµα 2: Τύπος Β «ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ» 
     Χρώµα: Πάντα  κίτρινο 

Τύπος Γ: ΑΛΛΑΓΗ 

 

 200mm 

 

200mm 

 

400mm 

400mm 

Σχήµα 3: Τύπος Γ «ΑΛΛΑΓΗ» 


