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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ  
 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Ως πεζοδρόµια ορίζονται τα υπερυψωµένα ή µη ερείσµατα αστικής οδού, που προορίζονται για την 
συνεχή, ασφαλή και χωρίς εµπόδια κυκλοφορία των πεζών και των εµποδιζόµενων ατόµων. 
 
1.2. ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 
 
1.2.1. Ως πλάτος πεζοδροµίου ορίζεται η απόσταση από την ρυµοτοµική γραµµή µέχρι την ακµή του 
κρασπέδου. 
 
Ελάχιστο πλάτος πεζοδροµίου ορίζονται τα 2.05µ, στα οποία περιλαµβάνονται 0.20µ για 
αρχιτεκτονικές προεξοχές, 1.50µ για ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών και 0.35µ για την τοποθέτηση 
πινακίδων σήµανσης, προστατευτικών κιγκλιδωµάτων και την κατασκευή κρασπέδου. 
 
Το πλάτος που προκύπτει από τον υπολογισµό: 
 
1.2.1.1. όλων των επιπλέον αναγκών αστικού εξοπλισµού (καθιστικά, κάλαθοι αχρήστων, 
γραµµατοκιβώτια, τηλεφωνικοί θάλαµοι, περίπτερα, δηµόσιοι χώροι υγιεινής κλπ),  
 
1.2.1.2. της εξυπηρέτησης δραστηριοτήτων του δρόµου (οδική σήµανση, σηµατοδότες διαβάσεων, 
πληροφοριακές πινακίδες, στάσεις αστικών συγκοινωνιών κλπ), 
 
1.2.1.3. της φύτευσης, 
 
1.2.1.4. της οπτικής συναλλαγής µπροστά στις προθήκες καταστηµάτων, όπου η κύρια χρήση της 
περιοχής καθορίζεται από τον σχεδιασµό σαν εµπορική κλπ., προστίθεται στο ελάχιστο πλάτος 
πεζοδροµίου και το άθροισµα ορίζει το µικτό πλάτος πεζοδροµίου, το οποίο ποικίλλει ανάλογα µε τις 
εκάστοτε ανάγκες. 
 
1.2.2. Ως ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών ορίζεται το απαραίτητο ελάχιστο πλάτος της επιφάνειας 
του πεζοδροµίου, που χρησιµοποιείται για την συνεχή, ασφαλή και ανεµπόδιστη κυκλοφορία κάθε 
κατηγορίας χρηστών. 
 
Απαραίτητο ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών ορίζεται το 1.50µ, διάσταση που 
απαιτείται κατ' ελάχιστον για την άνετη διασταύρωση πεζού µε χρήστη ή οδηγό αµαξιδίου οιασδήποτε 
µορφής (αναπηρικό, παιδικό, αγοράς κλπ) ή µε µεταφορέα πακέτων. 
 
Ως ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ορίζεται το ελάχιστο πραγµατικό ύψος στην ελεύθερη ζώνη 
όδευσης για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών και ορίζεται ίσο µε 2.20µ. 
 
1.2.3. Ως οδηγός όδευσης τυφλών ορίζεται λωρίδα της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών, 
διαφορετικής υφής και χρώµατος από το δάπεδό της, που αποβλέπει στην καθοδήγηση και ασφαλή 
διακίνηση των ατόµων µε προβλήµατα στην όραση. Κατασκευάζεται σε απόσταση 0.50µ κατ' 



ελάχιστον από την ρυµοτοµική γραµµή εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης, µε πλάτος 0,30 µέχρι 
0.40µ. 
 
1.2.4. Oι παραπάνω διαστάσεις θεωρούνται οι ελάχιστες επιθυµητές για νεοσχεδιαζόµενα 
πολεοδοµικά συγκροτήµατα και νέα ρυµοτοµικά. Στην περίπτωση όµως υφιστάµενων ρυµοτοµικών 
προτείνονται τα παρακάτω, σχετικά µε το ελάχιστο πλάτος των πεζοδροµίων:  
 
1.2.4.1. για δρόµους πλάτους άνω των 12.00µ, ελάχιστο πλάτος πεζοδροµίου 2.05µ.  
 
1.2.4.2. για δρόµους πλάτους από 9.00 -12.00µ, υποχρεωτικό πλάτος πεζοδροµίου 2.05µ. 
 
1.2.4.3. για δρόµους πλάτους από 6.00 - 9.00µ, ελάχιστο πλάτος 1.50µ (όσο η ελεύθερη ζώνη 
όδευσης πεζών) και επιθυµητό κατά το δυνατόν 2.05µ 
 
1.2.4.4. για δρόµους πλάτους µικρότερου των 6.00µ, πεζοδρόµηση  
 
Για την επίτευξη των παραπάνω ελαχίστων διαστάσεων πλάτους συνιστάται η µείωση του 
οδοστρώµατος όπου αυτό είναι δυνατόν σε όφελος των πεζοδροµίων και η κατά αποστάσεις απόδοση 
στο πεζοδρόµιο χώρου σε βάρος της λωρίδας στάθµευσης, προκειµένου σε αυτό τον χώρο να 
τοποθετηθεί ο απαραίτητος αστικός εξοπλισµός. 
 
1.3 ΥΨΟΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 
 
Ως ύψος πεζοδροµίου ορίζεται το ύψος του κρασπέδου του πεζοδροµίου.  
 
Το ύψος αυτό δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 7-10εκ, γιατί τότε δηµιουργεί προβλήµατα στη 
διαµόρφωση των διαβάσεων. 
 
Σε περιπτώσεις µόνο όπου δηµιουργούνται προβλήµατα λόγω της κλίσης του εδάφους σε συνδυασµό 
µε τις κλίσεις απορροής των οµβρίων το ύψος του πεζοδροµίου δυνατόν να είναι µεγαλύτερο, χωρίς 
όµως ποτέ να ξεπερνά τα 15εκ. 
 
Το πρόβληµα της κακής χρήσης του πεζοδροµίου για στάθµευση δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση να 
αντιµετωπίζεται µε αύξηση του ύψους του κρασπέδου.  
 
1.4. ΚΛΙΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 
 
1.4.1. Κατά µήκος ή αξονική κλίση πεζοδροµίου είναι η κλίση του πεζοδροµίου κατά την διεύθυνση της 
ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 12%. 
 
Για την αποφυγή µεγαλύτερων κλίσεων θα κατασκευάζονται, καταλαµβάνοντας όλο το πλάτος της 
ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών, βαθµίδες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που αναπτύσσονται στο 
κεφάλαιο "1.10. ΚΑΛΥΨΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ", παραγ.1.10.3. της παρούσας οδηγίας. 
 
1.4.2. Εγκάρσια κλίση πεζοδροµίου είναι η κλίση του πεζοδροµίου κατά την κάθετο διεύθυνση προς 
την διεύθυνση της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4% µε επιθυµητή 
κλίση το 1-1,5%.  
 
1.5. ∆ΑΠΕ∆Ο ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 
 
1.5.1. Ως δάπεδο πεζοδροµίου ορίζεται η τελική βατή επιφάνεια του πεζοδροµίου. 
 
1.5.2. Το υπόστρωµα του δαπέδου συνήθως κατασκευάζεται από σκυρόδεµα µε οπλισµό επί 
στρώµατος 3Α αφού προηγουµένως το έδαφος καθαριστεί και συµπιεστεί καλά.  
 
1.5.3. Τα υλικά κατασκευής του δαπέδου πρέπει να εξασφαλίζουν αντιολισθηρότητα, οµοιογένεια, 
σταθερότητα, αντοχή στην χρήση και τις καιρικές συνθήκες, µικρή αντανακλαστικότητα και ευκολία 
στον καθαρισµό και την συντήρηση τόσο σε συνήθεις συνθήκες χρήσης όσο και σε εξαιρετικές 
καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι, παγετός κλπ). Προτιµητέα είναι τα χυτά δάπεδα µε κατάλληλη 



επεξεργασία της τελικής στρώσης τους, όπως π.χ. η άσφαλτος, λόγω της ευκολίας που παρουσιάζει 
σε οποιαδήποτε επέµβαση.  
 
1.6. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΜΠΟ∆ΙΑ 
 
1.6.1. Ως αστικός εξοπλισµός ορίζονται οι πάσης φύσεως µόνιµες ή προσωρινές εγκαταστάσεις του 
πεζοδροµίου, που αποβλέπουν στην ασφάλεια, πληροφόρηση, εξυπηρέτηση και υγιεινή όλων των 
χρηστών του.  
 
Η λειτουργία του αστικού εξοπλισµού πρέπει να εκφράζεται µε σαφήνεια και να υποδεικνύεται από το 
σχήµα και το χρώµα του. Πρέπει δε πάντα να τοποθετείται εκτός ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. 
 
Προτείνεται ένα πρόσθετο πλάτος 1.30µ, που θα προστίθεται στο ελάχιστο πλάτος πεζοδροµίου, για 
την δηµιουργία ζώνης εγκατάστασης αστικού εξοπλισµού. Μία περίπτωση αντιµετώπισης του θέµατος 
δηµιουργίας ζώνης αστικού εξοπλισµού χωρίς την επαύξηση του πλάτους του πεζοδροµίου αποτελεί η 
κατά αποστάσεις απόδοση στο πεζοδρόµιο χώρου, εις βάρος της λωρίδας στάθµευσης, προκειµένου 
εκεί να τοποθετηθεί ο απαραίτητος εξοπλισµός. 
 
Κατά τον σχεδιασµό της ζώνης αστικού εξοπλισµού πρέπει να προβλέπονται, ανά 100.0µ στις 
κεντρικές περιοχές και ανά 200.0µ στις πιο αποµακρυσµένες, χώροι διαστάσεων 0.80*1.30µ για την 
ανάπαυση των χρηστών αµαξιδίων σε συνδυασµό µε τα άλλα στοιχεία του αστικού εξοπλισµού. 
Συνδυασµός των στοιχείων του αστικού εξοπλισµού πρέπει να γίνεται, όπου είναι δυνατόν, 
προκειµένου να εξοικονοµείται χώρος. 
 
Στοιχεία του αστικού εξοπλισµού όπως γραµµατοκιβώτια, δοχεία απορριµµάτων, τηλεφωνικοί θάλαµοι 
κλπ πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε αφενός να είναι ανιχνεύσιµα από το µπαστούνι των τυφλών, 
αφετέρου δε να είναι προσιτά και χρησιµοποιήσιµα από χρήστες αµαξιδίων ή άτοµα µικρού ύψους. 
 
Τα τµήµατα χειρισµού τους θα πρέπει να βρίσκονται τοποθετηµένα σε µία ζώνη υψών µεταξύ 0.90 και 
1.20µ από το δάπεδο.  
 
Σε περιπτώσεις πεζοδροµίων ελαχίστων επιθυµητών διαστάσεων θα πρέπει πάντα να λαµβάνεται 
µέριµνα ώστε να τοποθετούνται τα παρακάτω στοιχεία αστικού εξοπλισµού κατ' ελάχιστον: 
 
1.6.1.1. καλάθι αχρήστων, 
1.6.1.2. γραµµατοκιβώτια, εντυποκιβώτια, αυτόµατοι πωλητές γραµµατοσήµων, 
1.6.1.3. στάσεις στάθµευσης αστικών συγκοινωνιών και  
1.6.1.4. σκάφες σε όλες τις διαβάσεις. 
 
1.6.2. Ως µόνιµα εµπόδια ορίζονται οι πάσης φύσεως σταθερές κατασκευές και εγκαταστάσεις του 
πεζοδροµίου και είναι δυνατόν να ελεγχθούν κατά το στάδιο του σχεδιασµού (π.χ. γραµµατοκιβώτια, 
δοχεία απορριµµάτων, τηλεφωνικοί θάλαµοι, καθιστικά, δένδρα, πινακίδες σήµανσης, φωτιστικά κλπ). 
 
Ως προσωρινά εµπόδια ορίζονται τα πάσης µορφής στοιχεία που καταλαµβάνουν για περιορισµένη 
χρονική διάρκεια το πεζοδρόµιο ή τµήµα αυτού. 
 
Ως λωρίδα επισήµανσης ορίζεται η λωρίδα διαφορετικής υφής και χρώµατος από το δάπεδο του 
πεζοδροµίου και τον οδηγό όδευσης τυφλών, η οποία αποβλέπει στην προειδοποίηση για αλλαγή 
επιπέδου ή για την ύπαρξη εµποδίων ή κινδύνου µέσα στο ελεύθερο ύψος της ζώνης όδευσης πεζών, 
είναι κάθετη στον άξονα της κίνησης και έχει πλάτος 0,30 ως 0,60µ. 
 
1.6.3. Εµπόδια σε ύψος µικρότερο των 2.20µ µέσα ή έξω από την ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών 
πρέπει να αποφεύγονται και σε κάθε περίπτωση να προβάλλονται στο έδαφος µε τρόπο ανιχνεύσιµο 
από το µπαστούνι των τυφλών. Έτσι πρέπει να προβλέπεται κατά περίπτωση: 
 
1.6.3.1. προειδοποιητική σήµανση περιµετρικά του εµποδίου 
1.6.3.2. υπερυψωµένη βάση 
1.6.3.3. έδραση στο πεζοδρόµιο µε όλη την τελική διάσταση χωρίς µείωση του πλάτους του εµποδίου. 
 



Οι πλευρές του επιπέδου-βάσης θα πρέπει να βάφονται µε διαγώνια διαγράµµιση σε χρώµατα 
έντονης αντίθεσης (π.χ. µαύρο-κίτρινο κλπ) 
 
1.6.4. Στοιχεία του πεζοδροµίου, όπως εσχάρες, υδρορόες, αρµοί κλπ, δεν πρέπει να διασπούν την 
οµοιοµορφία του δαπέδου του πεζοδροµίου εµποδίζοντας την οµαλή κίνηση έπ’ αυτού. Οι εσχάρες 
πρέπει κατά το δυνατόν να τοποθετούνται εκτός ελεύθερης ζώνης όδευσης, οι δε ράβδοι που τις 
αποτελούν να είναι κάθετες στην κίνηση και να δηµιουργούν πυκνό πλέγµα. 
Πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία εσοχών ή εξοχών µε πλάτος µεγαλύτερο των 2εκ και βάθος ή 
ύψος µεγαλύτερο του 0.50εκ αντίστοιχα. Όπου όµως υπάρχουν τέτοιες πρέπει η απόληξή τους να 
είναι στρογγυλεµένη ή µε φάλτσες ακµές.  
 
1.6.5. Ιδιαίτερα επικίνδυνα είναι πάντα τα προσωρινά εµπόδια τα οποία συνήθως προκύπτουν από 
έργα επί του πεζοδροµίου. 
 
Στην περίπτωση αυτή, εφόσον τα έργα γίνονται µέσα στην ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, θα πρέπει 
να δηµιουργείται µία νέα ελεύθερη ζώνη όδευσης, πλάτους τουλάχιστον 1.20µ, σε παράπλευρη θέση 
µε αντίστοιχη σήµανση, οδηγό όδευσης τυφλών, λωρίδα επισήµανσης κλπ, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφαλής διακίνηση όλων των χρηστών του πεζοδροµίου. 
 
Τα εµπόδια θα επισηµαίνονται πάντα µε κάποιο συνεχές κιγκλίδωµα βαµµένο συνήθως δίχρωµο σε 
έντονα χρώµατα, που θα φωτίζεται κατά τις βραδινές ώρες, ώστε να είναι πάντα ορατό.  
 
Τα προστατευτικά κιγκλιδώµατα, σχήµατος Π και ύψους τουλάχιστον 75εκ, είναι τα ασφαλέστερα. 
Κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου Φ2 ΙΝS µε στρογγυλεµένες γωνίες, στο δε κάτω 
µέρος τους και σε ύψος 10εκ από το δάπεδο φέρουν οριζόντια µπάρα, για να είναι εύκολα ανιχνεύσιµα 
από το µπαστούνι των ατόµων µε προβλήµατα στην όραση.  
 
1.7. ΦΥΤΕΥΣΗ 
 
1.7.1. Φύτευση θα προβλέπεται σε ζώνες ελάχιστου πλάτος 0.50-0.70µ, το οποίο θα προστίθεται στο 
ελάχιστο πλάτος πεζοδροµίου, κατά µήκος του πεζοδροµίου. Εφόσον προβλέπονται µεµονωµένα 
δένδρα θα διατίθεται χώρος διαστάσεων 1.00 Χ 1.00µ ανά δένδρο.  
 
1.7.2. Η φύτευση µπορεί να είναι υψηλή (δένδρα), χαµηλή (θάµνοι), έρπουσα (χλοοτάπητας) ή 
συνδυασµός αυτών.  
 
1.7.3. Ο κορµός του δένδρου θα τοποθετείται τουλάχιστον 0.50µ µέσα από την ακµή του κρασπέδου. 
Όπου η ρυµοτοµική γραµµή συµπίπτει µε την οικοδοµική, ανάλογα µε το ριζικό σύστηµα των 
δένδρων, πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή της βλάβης των κτιρίων και 
των δοµικών κατασκευών.  
 
1.8. ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
1.8.1 Ως σήµανση εννοούµε κάθε µέσον που προσφέρει ενδείξεις, που αφορούν στην ασφάλεια και 
στην πληροφόρηση όλων των ατόµων που κινούνται στο πεζοδρόµιο. 
 
1.8.2. Κάθε σήµανση πρέπει να είναι αντιληπτή από το σύνολο των ατόµων συµπεριλαµβανοµένων 
και των ατόµων µε αναπηρίες. Πληροφορίες που αφορούν σε µια συγκεκριµένη κατηγορία ατόµων µε 
αναπηρίες, πρέπει να παρέχονται στους χρήστες µε τρόπο εύληπτο, χωρίς όµως να ενοχλούν τους 
υπόλοιπους. Σήµανση που αφορά σε µια συγκεκριµένη πληροφορία πρέπει να εµφανίζεται πάντα µε 
τον ίδιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιµη. Σηµάνσεις που αφορούν στην ασφάλεια του 
συνόλου των χρηστών ή και κάποιας ειδικής κατηγορίας χρηστών πρέπει να προηγούνται άλλων 
σηµάνσεων.  
Γενικά πρέπει να αποφεύγεται η πολυσήµανση. 
 
1.8.3. Τα διάφορα είδη σήµανσης συνοψίζονται σε σήµανση:  
 
1.8.3.1. επιδαπέδια, απαραίτητη για την πληροφόρηση των ατόµων µε προβλήµατα στην όραση, 
επιτυγχάνεται δε µε αλλαγή της υφής του δαπέδου και συγχρόνως έντονη χρωµατική αντίθεση για 
τους αµβλύωπες. 



 
1.8.3.2. µε πινακίδες που, εφόσον είναι επί στύλου ή πάνω σε ειδικές βάσεις, πρέπει να 
τοποθετούνται πάντα εκτός ελεύθερου πλάτους και ύψους της ζώνης όδευσης, εφόσον δε είναι επί 
τοίχων και παρέχουν µόνιµη πληροφόρηση π.χ. ονόµατα δρόµων, αριθµούς σπιτιών, τίτλους 
δηµοσίων υπηρεσιών κλπ να τοποθετούνται σε ύψος 1.40 - 1.60µ από το δάπεδο και να είναι και 
ανάγλυφες και σε γραφή BRAILLE, ώστε να είναι δυνατόν να διαβαστούν µε την αφή από άτοµα µε 
προβλήµατα στην όραση. 
 
1.8.3.3. Με φωτεινούς-ηχητικούς σηµατοδότες, που ταυτόχρονα θα εκπέµπουν φωτεινό και ηχητικό 
σήµα και θα τοποθετούνται εκτός από τα σηµεία των διαβάσεων και όπου υπάρχουν προσωρινά ή 
µόνιµα εµπόδια µέσα στην ζώνη όδευσης. Ανάλογα µε την χρήση τους οι ηχητικοί σηµατοδότες θα 
πρέπει να εκπέµπουν διαφορετικής συχνότητας ήχους αλλά πάντα τους ίδιους για παρόµοιες 
περιπτώσεις ώστε να µην δηµιουργείται σύγχυση στα άτοµα µε προβλήµατα στην όραση. Σε 
διαβάσεις µε ενδιάµεση νησίδα θα πρέπει να τοποθετείται ο ηχητικός σηµατοδότης µόνο στην αρχή 
των διαβάσεων ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των ηχητικών σηµάτων. 
 
1.8.3.4. µέσω του σχήµατος και του χρώµατος των στοιχείων του αστικού εξοπλισµού, τα οποία 
πρέπει να εµφανίζονται πάντα στο ίδιο χρώµα και σχήµα, ώστε να γίνονται εύκολα αντιληπτά.  
 
1.9. ∆IABAΣEIΣ - ΝΗΣΙ∆ΕΣ 
 
1.9.1. ∆ιαβάσεις θα διαµορφώνονται κάθε 100µ. τουλάχιστον και κατά προτίµηση κάθετα στην ροή 
κυκλοφορίας.  
Σαν ελάχιστο πλάτος διάβασης ορίζονται τα 2.50µ.  
Οι διαβάσεις θα χαρακτηρίζονται και µε σήµανση στο οδόστρωµα, που θα υποδηλώνει την 
προτεραιότητα των πεζών και µε σήµανση STOP επί του οδοστρώµατος, τουλάχιστον 1µ πριν από 
την διάβαση. Όπου η σήµανση στις διαβάσεις ρυθµίζεται µε φωτεινούς σηµατοδότες προτείνεται να 
συνδυάζεται και µε ηχητική σήµανση από αυτόµατους ή ενεργοποιούµενους από τους πεζούς 
σηµατοδότες, των οποίων οι µηχανισµοί χειρισµού θα είναι σε µια ζώνη υψών 0,90 ως 1,20µ από το 
δάπεδο. 
Στις διαβάσεις η σύνδεση της στάθµης του πεζοδροµίου µε την στάθµη του οδοστρώµατος θα γίνεται 
µε σκάφες, πλάτους τουλάχιστον 1.50µ, των οποίων η αρχή και το τέλος θα είναι χαρακτηρισµένα µε 
λωρίδα επισήµανσης ώστε να προειδοποιούνται τα άτοµα µε προβλήµατα στην όραση. 
 
1.9.2. Όταν το πλάτος του οδοστρώµατος είναι µεγαλύτερο από 12µ. ή το είδος της κυκλοφορίας το 
επιβάλλει θα κατασκευάζονται νησίδες µε πλάτος τουλάχιστον 1.50µ. Για περιπτώσεις οδοστρωµάτων 
πολύ µεγάλου πλάτους συνιστάται η κατασκευή υπέργειων κατά προτίµηση ή υπόγειων διαβάσεων, 
λαµβάνοντας µέριµνα για την παράλληλη κατασκευή ραµπών ή ανυψωτικών µηχανισµών ώστε να 
είναι δυνατή η χρήση τους και από άτοµα µε αναπηρίες. 
 
Νησίδες µε πλάτος µικρότερο των 3µ. στα σηµεία των διαβάσεων θα διακόπτονται, για πλάτος ίσο µε 
το πλάτος των διαβάσεων και οπωσδήποτε όχι µικρότερο από 2.50µ, ώστε η διάβαση από το ένα 
πεζοδρόµιο στο άλλο να γίνεται ισόπεδα.  
 
Η αρχή και το τέλος της νησίδας πρέπει να είναι χαρακτηρισµένα µε υλικό ανιχνεύσιµο µε το 
µπαστούνι ώστε να προειδοποιούνται οι τυφλοί, σε περίπτωση δε νησίδων πλάτους µεγαλύτερου των 
3µ στα σηµεία αυτά της αρχής και του τέλους µπορούν να κατασκευάζονται σκάφες. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αντιµετώπιση της απορροής των οµβρίων. Στις περιπτώσεις 
που τοποθετείται εσχάρα αποχέτευσης, η οποιαδήποτε διαµόρφωση δεν πρέπει να δηµιουργεί 
προεξοχή στην επιφάνεια του δαπέδου µεγαλύτερη από 0.02µ και κατά προτίµηση εκτός ζώνης 
όδευσης πεζών.  
 
1.10. ΚΑΛΥΨΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  
 
1.10.1. Φαλτσογωνιές, ράµπες, βαθµίδες ή µηχανικά µέσα (ανελκυστήρες, αναβατόρια κλπ.) 
χρησιµοποιούνται ανάλογα µε την µορφολογία του εδάφους για την κάλυψη των υψοµετρικών 
διαφορών κατά µήκος του πεζοδροµίου. 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Κάλυψη υψοµετρικών διαφορών κατά µήκος του πεζοδροµίου 

 
Α/Α ΥΨΟΜΕΤΡ. ∆ΙΑΦΟΡΑ (µ) ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Μαx ΚΛΙΣΗ ΑΝΕΚΤΟ ΜΗΚΟΣ (µ) 

1. 0.00-0.02 φαλτσογωνιά 1:1 ή 100% 0.02 

2. 0.02-0.04 φαλτσογωνιά 1:2 ή 50% 0.04 

3. 0.04-0.10 ράµπα 1:10 ή 10% 1.00 

4. 0.10-0.25 ράµπα 1:12 ή 8% 3.00 

5. 0.25-0.50 ράµπα 1:16 ή 6% 8.00 

6. 0.50-1.00 ράµπα ή βαθµίδες ή 
µηχανικό µέσο 1:20 ή 5% 10.00 άνω των 10µ παρεµβάλλεται 

επίπεδο τµήµα µήκους 1.50µ 

7. 1.00µ & άνω ράµπα ή βαθµίδες ή 
µηχανικό µέσο 1:20 ή 5% 10.00 άνω των 10µ παρεµβάλλεται 

επίπεδο τµήµα µήκους 1.50µ 
 
1.10.2. Σκάφες, πλάτους τουλάχιστον 1.50µ ή ίσο µε το πλάτος της διάβασης πεζών, σε όλα τα σηµεία 
όπου επιβάλλεται η κάλυψη υψοµετρικών διαφορών εγκαρσίως του πεζοδροµίου, δηλαδή όπου 
επιβάλλεται η σύνδεση της στάθµης του πεζοδροµίου µε την στάθµη του οδοστρώµατος (π.χ. 
διαβάσεις πεζών, νησίδες, εσοχές στάθµευσης οχηµάτων, στάσεις αστικών συγκοινωνιών κλπ) 
 
Σε περιπτώσεις πεζοδροµίων µικρού πλάτους, όπου η κατασκευή σκαφών εγκαρσίως του 
πεζοδροµίου δηµιουργεί προβλήµατα, συνιστάται το κατέβασµα όλης της γωνίας στη διασταύρωση 
των δύο οδών λαµβάνοντας πρόνοια για την καλή απορροή των οµβρίων ή η κατασκευή ράµπας κατά 
τον άξονα της όδευσης. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Μήκη ράµπας εγκαρσίως του πεζοδροµίου 

 
ΚΛΙΣΗ ΡΑΜΠΑΣ  ΑΠΑΙΤΟΥΜ.ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΠΑΣ ΥΨΟΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ (µ)  
Επιθυµ. περίπτ. α (%) Ανεκτή περίπτ. β (%)  περίπτ. α (µ) περίπτ. β (µ) 

0.000-0.07 5 (1:20) 8 (1:12) 1.40 0.84 

0.071-0.10 5 (1:20) 8 (1:12) 2.00 1.20 

0.101-0.12 5 (1:20) 6.2(1:16) 2.40 1.42 

0.121-0.15 5 (1:20) 6.2(1:16) 3.00 2.20 

0.151-άνω 5 (1:20) 8 (1:12) - - 
 
1.10.3. Βαθµίδες, πλάτους ίσου µε το πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και µέγιστου 
ύψους ριχτιού 15εκ, θα κατασκευάζονται σε όλες τις περιπτώσεις όπου οι κλίσεις θα υπερβαίνουν το 
12%. Όπου είναι αναπόφευκτη η κατασκευή βαθµίδων θα κατασκευάζονται τουλάχιστον δύο.  
 
1.10.4. Σε περιπτώσεις µεγάλων κλίσεων είναι δυνατή η εγκατάσταση µηχανικών µέσων 
(ανελκυστήρων, αναβατορίων, µηχανισµών ανόδου κλιµάκων κλπ). Ιδιαίτερη µέριµνα όµως στην 
περίπτωση αυτή θα πρέπει να ληφθεί για την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και την συνεχή 
συντήρηση αυτών των µέσων. 
 
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ  
 
2.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
2.1.1 Ως πεζόδροµος ορίζεται ο διαµορφωµένος υπαίθριος κοινόχρηστος ελεύθερος χώρος, που 
εξυπηρετεί αποκλειστικά την συνεχή, ασφαλή και χωρίς εµπόδιο κυκλοφορία των πεζών και 
εµποδιζόµενων ατόµων και επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί µόνο από τα οχήµατα τροφοδοσίας και τα 
ειδικά οχήµατα (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήµατα καθαριότητος του ∆ήµου, αστυνοµικά, οχήµατα 
Οργανισµών κοινής ωφέλειας για την αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών, οχηµάτων που εκτελούν 
µετακοµίσεις οικοσκευών, οχηµάτων ατόµων µε αναπηρίες κλπ) σύµφωνα πάντα µε τις καθορισµένες 



προϋποθέσεις (ορισµένες ώρες, καθορισµένο ανώτατο όριο ταχύτητας, ορισµένο µικτό βάρος 
οχήµατος κλπ).  
 
2.1.2. Οι πεζοδροµήσεις, εκτός από γενικές, είναι δυνατόν να είναι: 
 
2.1.2.1. περιοδικές, δηλαδή ο αποκλεισµός της οδού ή τµήµατος αυτής από την κυκλοφορία οχηµάτων 
να ισχύει για ορισµένες ώρες της ηµέρας ή για προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα, λόγω ειδικών 
αναγκών 
2.1.2.2. µερικές, δηλαδή να αποκλείονται τµήµατα µόνο της οδού από την κυκλοφορία 
2.1.2.3. µικτές περιοδικές, δηλαδή να αποκλείεται οδός ή τµήµα αυτής από την κυκλοφορία ορισµένου 
τύπου οχήµατος.  
 
2.2. ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ 
 
2.2.1. Ως πλάτος πεζοδρόµου ορίζεται η απόσταση µεταξύ των δύο ρυµοτοµικών γραµµών. 
 
2.2.2. Ως ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών ορίζεται το απαραίτητο ελάχιστο πλάτος της επιφάνειας 
του πεζόδροµου, που χρησιµοποιείται για την συνεχή, ασφαλή και ανεµπόδιστη κυκλοφορία κάθε 
κατηγορίας χρηστών.  
 
Απαραίτητο ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών ορίζονται τα 3.00µ, ώστε εκτός 
από την ανεµπόδιστη κυκλοφορία των χρηστών του πεζόδροµου να είναι δυνατή και η διέλευση των 
ειδικών οχηµάτων και των οχηµάτων τροφοδοσίας.  
 
Σε περιοχές, όπου η κύρια χρήση ορίζεται ως εµπορική από τον σχεδιασµό, απαιτείται πρόβλεψη 
ελάχιστου ελεύθερου πλάτους 1,20µ για την δηµιουργία ελεύθερης ζώνης στάσης µπροστά στις 
προθήκες των καταστηµάτων (ζώνη οπτικής συναλλαγής) πέραν της ελεύθερης ζώνης όδευσης 
πεζών. 
 
Σε περιπτώσεις που τµήµατα πεζόδροµου διατίθενται για εµπορικές, πολιτιστικές ή άλλες 
δραστηριότητες, µόνιµες ή προσωρινές, το διατιθέµενο τµήµα του πεζόδροµου θα είναι εκτός της 
ελεύθερης ζώνης όδευσης και της ζώνης οπτικής συναλλαγής, θα πρέπει να καθορίζεται σαφώς από 
την παραχωρούσα Αρχή και να µην δηµιουργεί κώλυµα στις λοιπές χρήσεις του πεζόδροµου. 
 
Σε περιπτώσεις συνδυασµού διαφόρων χρήσεων και δραστηριοτήτων επί του πεζόδροµου, όπως 
αντίστοιχα και στα πεζοδρόµια, το τελικό πλάτος του πεζόδροµου θα διαµορφώνεται ανάλογα. 
 
2.2.3. Η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών του πεζόδροµου θα µένει υποχρεωτικά ακάλυπτη καθ' ύψος 
σε όλο το µήκος και πλάτος της.  
 
 
2.3. ∆ΑΠΕ∆Ο ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ 
 
2.3.1. Το δάπεδο των πεζόδροµων ακολουθεί τις προδιαγραφές που προαναφέρθηκαν στο δάπεδο 
των πεζοδροµίων. 
 
Ιδιαίτερη µέριµνα όµως πρέπει να λαµβάνεται κατά την κατασκευή του υποστρώµατος και της τελικής 
επιφάνειας του δαπέδου της ελεύθερης ζώνης όδευσης, ώστε να αντέχουν καταπονήσεις τουλάχιστον 
20 τόνων, δεδοµένου ότι χρήση αυτών θα γίνεται και από τα ειδικά οχήµατα. 
 
2.3.2. Στην ελεύθερη ζώνη όδευσης θα κατασκευάζεται ο οδηγός όδευσης τυφλών, µε τις ίδιες 
προδιαγραφές που προαναφέρθηκαν στα πεζοδρόµια, λαµβάνοντας µέριµνα ώστε ο οδηγός όδευσης 
τυφλών να απέχει από τα όρια της ελεύθερης ζώνης όδευσης τουλάχιστον 0,50µ.  
 
Οποιαδήποτε δε αλλαγή µέσα στην ελεύθερη ζώνη όδευσης, µόνιµη ή προσωρινή, που µπορεί να 
αφορά σε αλλαγή επιπέδου, µετατόπιση του άξονα της όδευσης, εµπόδιο κλπ θα αναγγέλλεται µε 
λωρίδα επισήµανσης κάθετη στην όδευση. Με τον ίδιο τρόπο θα επισηµαίνεται η αρχή και το τέλος του 
πεζόδροµου, όταν δεν υπάρχει προστατευτικό κιγκλίδωµα ή άλλο µέσο διαχωρισµού του πεζόδροµου 
από το οδόστρωµα. 
 



2.3.3. Σε κάθε είσοδο του πεζόδροµου θα υπάρχουν σκάφες για την σύνδεση της στάθµης του 
οδοστρώµατος µε την στάθµη του πεζόδροµου, καθώς και ειδική πινακίδα που θα αναγγέλλει την 
χρήση του πεζόδροµου και θα προειδοποιεί για τον τρόπο λειτουργίας του.  
 
 
2.4. ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ 
 
2.4.1. Όσον αφορά στα λοιπά χαρακτηριστικά των πεζόδροµων, δηλαδή στην σήµανση, φύτευση, 
αστικό εξοπλισµό, κάλυψη υψοµετρικών διαφορών κλπ, ισχύουν οι αντίστοιχες προδιαγραφές των 
πεζοδροµίων. 
 
2.4.2. Ειδικότερα για τον φωτισµό των πεζόδροµων µπορούν να χρησιµοποιηθούν διαφόρων τύπων 
φωτιστικά (επίστυλα, προβολείς, φωτιστικά ασφαλείας κλπ) τα οποία όµως πάντοτε θα τοποθετούνται 
εκτός ελεύθερης ζώνης όδευσης, θα εξοπλίζονται µε λάµπες τέτοιας µορφής ώστε να µην διαφεύγουν 
φωτεινές δέσµες που θα ενοχλούσαν τους υπερκείµενους ένοικους και θα είναι ανιχνεύσιµα από τα 
µπαστούνια των τυφλών εφόσον είναι επιδαπέδια. 
 
2.4.3. Όπου κατασκευάζονται ράµπες ή κλίµακες συνιστάται η κατασκευή εκατέρωθεν αυτών 
κιγκλιδώµατος ύψους 0.75 ως 0.90µ, που θα εξέχει τουλάχιστον 30εκ από το πρώτο και το τελευταίο 
πάτηµα. 
 
Το κιγκλίδωµα πρέπει να φέρει συνεχή χειρολαβή, εύκολη στο πιάσιµο µε την χούφτα, καλυµµένη µε 
υλικό αντιολισθηρό και µονωτικό έναντι των καιρικών συνθηκών, η οποία θα εξέχει του παράπλευρου 
τοίχου όπου υπάρχει τέτοιος κατά τουλάχιστον 5εκ. Στο κάτω µέρος του κιγκλιδώµατος πρέπει να 
κατασκευάζεται και δεύτερη οριζόντια µπάρα σε ύψος 10εκ από το δάπεδο ή να κατασκευάζεται 
αντίστοιχου ύψους σοβατεπί, ώστε να προστατεύονται και να διευκολύνονται τα άτοµα εκείνα που δεν 
µπορούν να αντιληφθούν το πέρας της κλίµακας ή ράµπας (αµβλύωπες, τυφλοί ), οι χρήστες 
αµαξιδίων, πατερίτσας ή µπαστουνιών, τα παιδιά, τα άτοµα χαµηλού ύψους, οι ηλικιωµένοι κλπ. Για 
ράµπες ή κλίµακες πλάτους µεγαλύτερου των 1.80µ συνιστάται η κατασκευή και ενδιάµεσου 
κιγκλιδώµατος.  
 
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
 
Για την στάθµευση των αυτοκινήτων των ατόµων µε αναπηρίες απαιτείται ειδικά διαµορφωµένος 
χώρος µε εύκολη πρόσβαση και µεγαλύτερες διαστάσεις από τις συνήθεις (περίπου 3,50Χ5,00µ). 
 
Χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων ατόµων µε αναπηρίες παράλληλοι µε το πεζοδρόµιο πρέπει να 
αποφεύγονται. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό τότε το µήκος της ειδικής αυτής θέσης δεν θα πρέπει να 
είναι µικρότερο από 6,00µ ώστε να είναι δυνατή η διέλευση του ατόµου ανάµεσα από δύο 
σταθµευµένα το ένα πίσω από το άλλο αυτοκίνητα. 
 
Για την σύνδεση της στάθµης του χώρου στάθµευσης µε τυχόν παρακείµενο πεζοδρόµιο θα πρέπει να 
κατασκευάζεται σκάφη πλάτους τουλάχιστον 1,50µ. 
 
Όταν οι χώροι στάθµευσης εξυπηρετούν κάποιο κτίριο που στεγάζει δηµόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, 
θέατρα, κινηµατογράφους κλπ τότε θα λαµβάνεται µέριµνα ώστε οι θέσεις στάθµευσης για τα άτοµα µε 
αναπηρίες να βρίσκονται στην µικρότερη δυνατή απόσταση από αυτά ει δυνατόν λιγότερο από 50µ και 
να εξασφαλίζεται η αυτόνοµη µετακίνηση και µεταφορά τους από τους χώρους στάθµευσης στην 
προσβάσιµη από αυτά είσοδο του κτιρίου. Σε περιπτώσεις χώρων στάθµευσης που εξυπηρετούν 
ειδικούς χώρους, όπως π.χ. αρχαιολογικούς χώρους, αξιοθέατα κλπ, θα πρέπει να λαµβάνεται ειδική 
µέριµνα για την ύπαρξη ειδικών θέσεων στάθµευσης οχηµάτων ατόµων µε αναπηρίες σε σηµεία όσο 
το δυνατόν πλησιέστερα και σε αποστάσεις που δεν θα ξεπερνούν τα 300µ. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα πρέπει να προβλέπεται ειδικό µεταφορικό µέσο (π.χ. όχηµα χαµηλού δαπέδου µε 
ράµπα επιβίβασης) από τους χώρους στάθµευσης στους ειδικούς αυτούς χώρους, για την µεταφορά 
των ατόµων µε αναπηρίες και γενικότερα των εµποδιζόµενων ατόµων. 
 
Η αναλογία των χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων ατόµων µε αναπηρίες είναι 5% επί του συνόλου των 
προβλεποµένων θέσεων και τουλάχιστον µία θέση σε περιπτώσεις µικρών χώρων στάθµευσης. 
 
Η θέση αυτή πρέπει να φέρει την κατάλληλη σήµανση, καθώς και το ∆ιεθνές Σύµβολο Πρόσβασης 



Αναπήρων, τόσο επίστυλη σε εµφανές σηµείο, όσο και επί του δαπέδου, σε αυτή δε την θέση θα 
απαγορεύεται η στάθµευση άλλων αυτοκινήτων. 
 
Σε περίπτωση τοποθέτησης παρκόµετρων πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να τοποθετούνται σε 
θέσεις προσιτές από όλους τους χρήστες και τα εµποδιζόµενα άτοµα ειδικότερα, οι δε µηχανισµοί 
χειρισµού τους να βρίσκονται σε µια ζώνη υψών από 0,90 ως 1,20µ από το δάπεδο. 
 
Εξυπακούεται ότι, όπου αυτό είναι εφικτό, θα προβλέπεται η ύπαρξη θέσης στάσης, διαστάσεων 
ικανών να εξυπηρετήσει εµποδιζόµενο άτοµο, εµπρός στην προσβάσιµη από αυτό είσοδο. Στην θέση 
αυτή θα απαγορεύεται η στάθµευση οιουδήποτε οχήµατος και θα προβλέπεται η κατάλληλη σήµανση, 
τόσο επίστυλη σε εµφανές σηµείο όσο και επιδαπέδια.  
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