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ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Προσβασιμότητα νοείται το χαρακτηριστικό του 
περιβάλλοντος, που επιτρέπει σε όλα τα μέλη της 
κοινωνίας χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας και 
λοιπών χαρακτηριστικών (σωματική διάπλαση, 
δύναμη, αντίληψη κλπ) να μπορούν αυτόνομα, με 
ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίζουν και να 
χρησιμοποιούν τις προσφερόμενες υποδομές, 
υπηρεσίες και αγαθά.



ΑμεΑ

Σύμφωνα με την Διεθνή Κατάταξη του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2001 WHO 
International Classification of Functioning, 
Disability & Health) Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) 
ονομάζονται τα άτομα με κινητικές αναπηρίες, 
άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής, άτομα 
με προβλήματα αντίληψης, ομιλίας κλπ.



Εμποδιζόμενα άτομα 

Εμποδιζόμενα άτομα είναι οι ηλικιωμένοι, τα 
μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών, οι γυναίκες στα 
τελευταία στάδια της εγκυμοσύνης και τα 
άτομα που πάσχουν από αρθρίτιδα, άσθμα και 
καρδιακά προβλήματα.



Καθολικός σχεδιασμός

Καθολικός σχεδιασμός “Universal Design” 
ονομάζεται ο σχεδιασμός προϊόντων 
περιβαλλόντων προγραμμάτων και 
υπηρεσιών που θα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από όλους τους 
ανθρώπους στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση, 
χωρίς την ανάγκη εκ των υστέρων 
προσαρμογής ή εξειδικευμένου σχεδιασμού.



Προσβάσιμη Αλυσίδα 

Προσβάσιμη Αλυσίδα νοείται μία σειρά 
αλληλεξαρτώμενων και 
αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων, 
που διασφαλίζουν την αυτονομία, άνεση 
και ασφάλεια κίνησης των ατόμων με 
αναπηρία, των ηλικιωμένων ατόμων και 
γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων.



ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΤΡΟΠΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ



Πρόσφατη Νομοθεσία

 Ν.  3852/2010 Πρόγραμμα “Καλλικράτης”

 Ν. 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός



Υφιστάμενη κατάσταση

Σε πολλούς Δήμους της χώρας έχει 
παρατηρηθεί ότι οι κοινόχρηστοι χώροι, 
(πλατείες, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια κλπ) 
είναι γεμάτοι φυσικά, τεχνητά, μόνιμα και 
κινητά, εμπόδια.



Υφιστάμενη κατάσταση

Σε καθημερινή βάση παρατηρείται η παρακώλυση της 
ελεύθερης χρήσης και προσπέλασης των πεζοδρομίων ως ένα 
σύνηθες φαινόμενο λόγω των υφιστάμενων κακοτεχνιών, της 
αυθαίρετης κατάληψής τους από μόνιμα εμπόδια ή 
εγκαταστάσεις ή παράνομα σταθμευμένα οχήματα, ανάπτυξη 
υπαίθριας στάσιμης ή πλανόδιας εμπορικής δραστηριότητας, 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων πέραν της αδειοδοτημένης
επιφάνειας και σε βάρος της ελεύθερης όδευσης πεζών, μη 
ορθολογική τοποθέτηση στύλων ΔΕΗ, ΟΤΕ, στύλων 
διαφημιστικών πινακίδων και απεριποίητου αστικού πράσινου. 
Όλα αυτά τα εμπόδια καθιστούν τα πεζοδρόμια αδιάβατα και 
επικίνδυνα αφού αναγκάζουν τους πεζούς να κυκλοφορούν στο 
οδόστρωμα ανάμεσα στ’ αυτοκίνητα.



Τι φταίει ? ? ?

Η ύπαρξη των εμποδίων οφείλεται εκτός των άλλων 
στην έλλειψη κοινωνικής συνείδησης, στην έλλειψη 
σεβασμού στους νόμους και βέβαια, στην αδιαφορία 
και ατιμωρησία από τις αρμόδιες αρχές.



Υπάρχει λύση ? ? ?

Ο Καθολικός Σχεδιασμός και η 
δημιουργία αλυσίδων πρόσβασης….



Αλυσίδα πρόσβασης

Η αλυσίδα πρόσβασης ή ένα δίκτυο 

προσβασιμότητας είναι δυναμικό 
στοιχείο, με δυνατότητες συνεχούς 
ανάπτυξης και επέκτασης μέχρι την 
πλήρη κάλυψη των υποδομών και 
υπηρεσιών σε επίπεδο κάθε Ο.Τ.Α.



Αλυσίδα πρόσβασης

Η δημιουργία προσβάσιμης αλυσίδας που να συνδέει με προσβάσιμα
πεζοδρόμια και διαβάσεις, κατά μήκος μίας συγκεκριμένης διαδρομής, τις 
προσβάσιμες εγκαταστάσεις και υποδομές δεν είναι εύκολο έργο, γι’ αυτό 
και συνιστάται:
α) Να επιλεγούν οι περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας, όπως το εμπορικό, 
διοικητικό, εκπαιδευτικό, αθλητικό, αρχαιολογικό, ψυχαγωγικό κέντρο στο 
οποίο θα εφαρμοστούν οι παραπάνω διατάξεις για τη δημιουργία αλυσίδας 
ανεμπόδιστης πρόσβασης
β) Να γίνει αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης πρόσβασης με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων του τοπικού φορέα ΑμεΑ, στα κτίρια και τις 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από το κοινό, και στο υφιστάμενο 
πλέγμα πεζοδρομίων των O.T.A., ώστε να προσδιοριστούν τα σημεία που 
εμποδίζουν ή δυσχεραίνουν την κίνηση των ΑμεΑ και των εμποδιζόμενων 
ατόμων στις επιλεγμένες εγκαταστάσεις και περιοχές
γ) Να ομαδοποιηθούν τα εμπόδια, σε κατηγορίες φυσικών, τεχνητών, 
αρχιτεκτονικών, διοικητικών, και σε εκείνα που προκύπτουν λόγω 
συμπεριφοράς των πολιτών.



Αλυσίδα πρόσβασης
Κατόπιν αυτών και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη ζώνη όδευσης πεζών στα 
πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους στις καταρχήν επιλεγμένες περιοχές κάθε Ο.Τ.Α., 
παρακαλούμε να προβείτε στην εκτέλεση των παρακάτω εργασιών :
α) Αφαίρεση των κλαδιών των δένδρων και θάμνων που εμποδίζουν την ζώνη όδευσης και 
θέτουν σε κίνδυνο τους πεζούς και ιδιαίτερα τους έχοντες προβλήματα όρασης. Με το 
κλάδεμα πρέπει να κατευθύνεται η ανάπτυξη των δένδρων προς τα πάνω, τόσο ώστε με το 
βάρος τις φύλλωσης να εξασφαλίζεται το ελάχιστο ύψος ανεμπόδιστης όδευσης που είναι 2.20 
μέτρα, και ο κορμός να στηρίζεται κατάλληλα και με επάρκεια, ώστε να μην προβάλλεται στο 
χώρο της ανεμπόδιστης όδευσης. Τα παρτέρια, οι ζαρντινιέρες και τα κράσπεδα στις ρίζες των 
φυτών να μην καταλαμβάνουν ή να εμποδίζουν τη ζώνη όδευσης.
β) Αφαίρεση των διαφημιστικών πινακίδων ή του αστικού εξοπλισμού που εμποδίζουν την 
ελεύθερη ζώνη όδευσης, με προσοχή να μην μένουν προεξοχές στο δάπεδο.
γ) Συντήρηση των πλακών πεζοδρομίου ώστε να είναι στέρεα τοποθετημένες με ισόπεδη 
επιφάνεια.
δ) Τήρηση της ανεμπόδιστης ζώνης όδευσης πεζών ακόμα και σε ήδη αδειοδοτημένες
επιφάνειες χρήσης πεζοδρομίου ή πεζόδρομου για τραπεζοκαθίσματα, περίπτερα, κλπ.
ε) Τήρηση της ζώνης τυφλών παντελώς ελεύθερης εμποδίων.
στ) Τήρηση των διατάξεων του ΚΟΚ για τα σταθμευμένα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια, 
στις ράμπες ΑμεΑ και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ μέσω των αρμοδίων 
υπηρεσιών.
ζ) Αδειοδότηση της εποχιακής πλανόδιας ή στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας εκτός 
Ελεύθερης Ζώνης Όδευσης Πεζών.



Ας κάνουμε μια περιήγηση μαζί..





















































































































ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ..
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