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Αξηζκ. Δγθπθιίνπ :  6 
  
ΘΔΚΑ: Γίθηπν πξνζβαζηκόηεηαο ΑκεΑ.- Αθαίξεζε εκπνδίσλ από   
           θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία 
           πεδώλ θαη ΑκεΑ. 
 

Κε αθνξκή ην γεγνλόο όηη ζηελ ππεξεζία καο ππνβάιινληαη 
δηακαξηπξίεο αηόκσλ κε αλαπεξίεο γηα ηηο δπζθνιίεο πξόζβαζεο ζε 
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, θξίλεηαη απαξαίηεην λα επηζεκάλνπκε ηα εμήο:  

Ζ πξνζβαζηκόηεηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο ζηνπο θνηλόρξεζηνπο 
ρώξνπο (πάξθα, πιαηείεο πεδνδξόκηα θαη πεδόδξνκνπο) θαη ζηα δεκόζηα θηίξηα 
είλαη ην «θιεηδί» γηα ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ, ώζηε θάζε άηνκν λα κπνξεί 
απηόλνκα, κε αζθάιεηα θαη κε άλεζε λα πξνζεγγίδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί 
ππνδνκέο, ππεξεζίεο θαη αγαζά αιιά θαη λα επηθνηλσλεί θαη λα πιεξνθνξείηαη, 
απνηειεί δε ηελ θαζνξηζηηθή παξάκεηξν ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ θαζνξίδεη 
ηειηθά ζε θάζε άηνκν ην ζεκειηώδεο δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο επηινγώλ ζηε 
θάζε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ. 

Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ όινπ πξνβιήκαηνο παξαηίζεληαη ζηε 
ζπλέρεηα νη βαζηθνί νξηζκνί θαη έλλνηεο γηα ην ππόςε αληηθείκελν θαη αλαιύεηαη 
ην ηζρύνλ λνκηθό πιαίζην ζύκθσλα κε ην νπνίν ηεθκεξηώλεηαη ε ππνρξέσζε 
ζπκκόξθσζεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ πξνο απηό. 
 
Η. Οξηζκνί-Βαζηθέο έλλνηεο 
 

Κε ηνλ όξν Πξνζβαζηκόηεηα  λνείηαη ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ 
πεξηβάιινληνο, πνπ επηηξέπεη ζε όια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο ρσξίο δηαθξίζεηο 
θύινπ, ειηθίαο θαη ινηπώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (ζσκαηηθή δηάπιαζε, δύλακε, 
αληίιεςε θιπ) λα κπνξνύλ απηόλνκα, κε αζθάιεηα θαη κε άλεζε λα 
πξνζεγγίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο πξνζθεξόκελεο ππνδνκέο, ππεξεζίεο 
θαη αγαζά. 
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Ωο Πεδνδξόκηα νξίδνληαη ηα ππεξπςσκέλα ή κε εξείζκαηα αζηηθήο νδνύ, 
πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ζπλερή, αζθαιή  θαη ρσξίο εκπόδηα θπθινθνξία ησλ 
πεδώλ θαη ησλ εκπνδηδόκελσλ αηόκσλ. 

Άηνκα κε Αλαπεξία (ΑκεΑ) ζύκθσλα κε ηελ Γηεζλή Θαηάηαμε ηνπ 
Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο (2001 WHO International Classification of 
Functioning, Disability & Health) είλαη ηα άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο, άηνκα 
κε πξνβιήκαηα όξαζεο θαη αθνήο, άηνκα κε πξνβιήκαηα αληίιεςεο θαη νκηιίαο 
θιπ. 

Δκπνδηδόκελα άηνκα  είλαη νη ειηθησκέλνη, ηα κηθξά παηδηά θάησ ησλ 5 
εηώλ, νη γπλαίθεο ζηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο εγθπκνζύλεο θαη ηα άηνκα πνπ 
πάζρνπλ από αξζξίηηδα, άζζκα  θαη θαξδηαθά πξνβιήκαηα. 

Κε ηνλ όξν Πξνζβάζηκε Αιπζίδα λνείηαη κία ζεηξά αιιειεμαξηώκελσλ 
θαη αιιεινζπκπιεξνύκελσλ παξεκβάζεσλ, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία, 
άλεζε θαη αζθάιεηα θίλεζεο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, ησλ ειηθησκέλσλ 
αηόκσλ θαη γεληθόηεξα ησλ εκπνδηδόκελσλ αηόκσλ. Ζ ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή 
πξνζβάζηκσλ αιπζίδσλ δεκηνπξγεί ηα πξνζβάζηκα δίθηπα. Θξίθνη απηήο ηεο 
αιπζίδαο είλαη ηα θηίξηα, νη δξόκνη θαη ηα πεδνδξόκηα, νη ζπγθνηλσλίεο, ην 
πξνζσπηθό δηάθνξσλ ππεξεζηώλ, ε ζήκαλζε, ε πιεξνθόξεζε θιπ. Αλ θάπνηνο 
από ηνπο θξίθνπο δε ιεηηνπξγεί ηόηε δελ ππάξρεη αιπζίδα πξόζβαζεο.  
 
ΗΗ. Ηζρύνλ Λνκηθό πιαίζην  
 
Α) ύληαγκα ηεο Διιάδαο 

Σν ύληαγκα ηεο Διιάδαο, (αλαζεώξεζε 2001), ζην άξζξν 21 παξάγξαθνο 
6 νξίδεη όηη ηα άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ δηθαίσκα λα απνιακβάλνπλ κέηξσλ 
πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε απηνλνκία, ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή 
ηνπο ζηε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρώξαο» θαηά ζπλέπεηα νπνηαδήπνηε 
πξάμε ή θαηάζηαζε ζηξέθεηαη θαηά ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο δπλαηόηεηαο 
ζπκκεηνρήο ησλ ΑκεΑ ζηα θνηλσληθά δξώκελα παξαβηάδεη ζπληαγκαηηθά 
θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα θαη ζεκειηώλεη δηθαίσκα πξνζθπγήο ζηελ ειιεληθή 
δηθαηνζύλε. Δίλαη ινηπόλ απηνλόεην όηη ε έιιεηςε πξνζβαζηκόηεηαο ζηηο 
ππνδνκέο, ππεξεζίεο θαη αγαζά, είλαη αληηζπληαγκαηηθή πξάμε θαη γελλά 
δηθαίσκα αγσγήο. 

 
Β) Λ. 2831/2000 (ΦΔΘ 140 Α’) 

Ο αλσηέξσ Λόκνο (Γεληθόο Οηθνδνκηθόο Θαλνληζκόο) επηβάιιεη ηελ 
πξνζβαζηκόηεηα ησλ ΑκεΑ ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 28 παξ.8 θαηά ηε δηακόξθσζε ή αλαθαηαζθεπή ησλ θνηλόρξεζησλ 
ρώξσλ ησλ νηθηζκώλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία ησλ πεδώλ, όπσο 
ησλ πιαηεηώλ, ησλ πεδνδξόκσλ, ησλ πεδνδξνκίσλ, εθόζνλ ην επηηξέπεη ε 
κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, επηβάιιεηαη λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηόηεηα 
πξόζβαζεο αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο κε νδεύζεηο πεδώλ, νδεύζεηο ηπθιώλ, 
θεθιηκέλα επίπεδα (ξάκπεο) ρσξίο αλαβαζκνύο κε θιίζε κέρξη 5%, θαηάιιειε 
ηνπνζέηεζε αζηηθνύ εμνπιηζκνύ, όπσο ζηεγάζηξσλ, θαζηζηηθώλ ζηύισλ 
θσηηζκνύ, θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη λα δηακνξθώλεηαη πνζνζηό 5% ησλ 
ρώξσλ ζηάζκεπζεο ή ηνπιάρηζηνλ έλαο γηα ρξήζε αλαπεξηθώλ απηνθηλήησλ, 
ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ εγθξίλνληαη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 
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Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ , όπσο αλαθέξεηαη ζηε 
ζπλέρεηα 

 
Γ) Λ.3542/2007 (ΦΔΘ 50 Α’)  

Κε ηνλ αλσηέξσ Λόκν ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2696/1999 
(ΦΔΘ 57Α’), θαη εηδηθόηεξα κε ηα άξζξα 7α θαη 34 παξ. 2. πεξ. ε, ηζη θαη ηδ, 
απαγνξεύεηαη ε ζηάζε ή ζηάζκεπζε ζε πεδνδξόκηα, πιαηείεο, εηδηθά εξείζκαηα 
πνπ πξννξίδνληαη γηα πεδνύο, ζηα θεθιηκέλα επίπεδα (ξάκπεο) δηάβαζεο ΑκεΑ 
θαη ζηνπο εηδηθνύο ρώξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΑκεΑ.  

 
Γ) Απόθαζε Τπνπξγνύ ΠΔΥΩΓΔ αξ. 52488/16-11-2001 (ΦΔΘ 18 B’)  
 Κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε πξνβιέπεηαη όηη όινη νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη 
νηθηζκώλ (πιαηείεο, πεδόδξνκνη, πεδνδξόκηα θιπ) πξέπεη λα δηακνξθώλνληαη ή 
λα αλαθαηαζθεπάδνληαη έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζε απηνύο ε δπλαηόηεηα 
πξόζβαζεο ησλ ΑκεΑ. Δπηβάιιεηαη δε ε Διεύζεξε Εώλε Όδεπζεο ελώ 
νπνηαδήπνηε εμππεξέηεζε (ζήκαλζε, θύηεπζε, αζηηθόο εμνπιηζκόο θιπ) 
ηνπνζεηείηαη ππνρξεσηηθά εθηόο ηεο ειεύζεξεο δώλεο όδεπζεο. ύκθσλα κε ην 
άξζξν 6 ηεο ίδηαο απόθαζεο νξίδεηαη όηη παξαπάλσ θαηαζθεπέο γίλνληαη 
ζύκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ρεδηαζκνύ «ρεδηάδνληαο γηα Όινπο» ηνπ Γξαθείνπ 
Κειεηώλ γηα ΑκεΑ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. 

ηηο αλσηέξσ Οδεγίεο ρεδηαζκνύ θαη εηδηθόηεξα ζην θεθάιαην 2, νξίδεηαη 
σο Διεύζεξε Εώλε Όδεπζεο Πεδώλ ε επηθάλεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπλερή, αζθαιή θαη αλεκπόδηζηε θπθινθνξία θάζε 
θαηεγνξίαο πεδώλ, κε ειάρηζην πιάηνο 1,50κ. θαη ειάρηζην θαζαξό ύςνο 2,20κ. 
ηε δώλε όδεπζεο πεδώλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Οδεγόο Όδεπζεο Σπθιώλ 
πιάηνπο 0,30-0,40κ. δηαθνξεηηθήο πθήο θαη ρξώκαηνο πνπ ζηνρεύεη ζηε 
θαζνδήγεζε θαη αζθαιή δηαθίλεζε ησλ αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο. Οη 
παξαπάλσ δηαζηάζεηο ζεσξνύληαη νη ειάρηζηεο επηζπκεηέο γηα ηα 
λενζρεδηαδόκελα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ηα λέα ξπκνηνκηθά ζρέδηα, 
ελώ γηα ηα πθηζηάκελα ξπκνηνκηθά ζρέδηα πξνηείλεηαη: 
α) γηα δξόκνπο πιάηνπο 12,00κ., ειάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ 2,05κ. ζην 
νπνίν πεξηιακβάλνληαη 0,20κ. γηα αξρηηεθηνληθέο πξνεμνρέο, 1,50κ. γηα 
ειεύζεξε δώλε όδεπζεο πεδώλ θαη 0,35κ. γηα ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ 
ζήκαλζεο, πξνζηαηεπηηθώλ θηγθιηδσκάησλ θαη ηελ θαηαζθεπή θξαζπέδνπ 
β) γηα δξόκνπο πιάηνπο 9,00-12,00κ. ππνρξεσηηθό πιάηνο 2,05κ.  
γ) γηα δξόκνπο πιάηνπο 6,00-9,00κ. ειάρηζην πιάηνο 1,50κ. (όζν θαη ην πιάηνο 
ηεο ειεύζεξεο δώλεο όδεπζεο πεδώλ )θαη επηζπκεηό ην 2,05κ. 
δ) γηα δξόκνπο πιάηνπο κηθξόηεξνπ ησλ 6,00κ. ε πεδνδξόκεζε. 

 
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ πιάηνπο ζπληζηάηαη ε 

κείσζε ηνπ νδνζηξώκαηνο, όπνπ απηό είλαη δπλαηό, ζε όθεινο ησλ πεδνδξνκίσλ 
θαη ε θαηά απνζηάζεηο απόδνζε ζην πεδνδξόκην ρώξνπ ζε βάξνο ηεο ισξίδαο 
ζηάζκεπζεο ,πξνθεηκέλνπ ζε απηό ην ρώξν λα ηνπνζεηεζεί ν απαξαίηεηνο 
αζηηθόο εμνπιηζκόο. ρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη ηππηθά ζρέδηα βξίζθνληαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html 

 
 
 

http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html
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 Δπίζεο ην ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α./ Γελ. Γξακ. Γεκ. Γηνίθεζεο κε ηηο Δγθπθιίνπο ηνπ 
αξ. ΓΗΑΓΠ/Β/10056/27-5-2002 θαη ΓΗΑΓΠ/Β/18036/23-9-2002 δήηεζε από όιεο 
ηηο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο θαη ηνπο ΟΣΑ Α’ Βαζκνύ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ 
πινπνίεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ησλ ΑκεΑ 
θαη λα απνηππώζνπλ ηελ πθηζηακέλε θαηάζηαζε, όπσο νθείινπλ, βάζεη ησλ 
ξπζκίζεσλ ηνπ ΓΟΘ θαη ησλ δύν Απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνύ ΠΔΥΩΓΔ κε 
αξηζκ.52487 (ΦΔΘ 18 Β’) θαη 52488 (ΦΔΘ 18 Β’) αληίζηνηρα. Όιεο νη Δγθύθιηνη, 
ε ζρεηηθή Λνκνζεζία θαη ν Οδεγόο ηνπ Πνιίηε κε Αλαπεξία βξίζθνληαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Γ.Ζ.Γ. www.gspa.gr . 

Σν Τπνπξγείν καο δείρλνληαο ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζηα ζέκαηα 
πξνζβαζηκόηεηαο, δηαπηζηώλεη όηη δπζηπρώο ζε πνιινύο Γήκνπο, ν πθηζηάκελνο 
ζρεδηαζκόο ησλ ππνδνκώλ, ππεξεζηώλ θαη αγαζώλ, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην 
θπζηθό θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ, είλαη ακθίβνιν αλ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο αθόκα 
θαη ηνπ κέζνπ ρξήζηε, ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ησλ 
ΑκεΑ θαη γεληθόηεξα ησλ εκπνδηδόκελσλ αηόκσλ. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη 
θνηλόρξεζηνη ρώξνη, (πιαηείεο, πεδόδξνκνη, πεδνδξόκηα θιπ) είλαη γεκάηνη 
θπζηθά, ηερλεηά, κόληκα θαη θηλεηά, εκπόδηα. 
 Δπίζεο ζε θαζεκεξηλή βάζε παξαηεξείηαη ε παξαθώιπζε ηεο ειεύζεξεο 
ρξήζεο θαη πξνζπέιαζεο ησλ πεδνδξνκίσλ σο έλα ζύλεζεο θαηλόκελν ιόγσ 
ησλ πθηζηάκελσλ θαθνηερληώλ, ηεο απζαίξεηεο θαηάιεςήο ηνπο από κόληκα 
εκπόδηα ή εγθαηαζηάζεηο ή παξάλνκα ζηαζκεπκέλα νρήκαηα, αλάπηπμε 
ππαίζξηαο ζηάζηκεο ή πιαλόδηαο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο, αλάπηπμε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ πέξαλ ηεο αδεηνδνηεκέλεο επηθάλεηαο θαη ζε βάξνο ηεο 
ειεύζεξεο όδεπζεο πεδώλ, κε νξζνινγηθή ηνπνζέηεζε ζηύισλ ΓΔΖ, ΟΣΔ, 
ζηύισλ δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ θαη απεξηπνίεηνπ αζηηθνύ πξάζηλνπ. Όια 
απηά ηα εκπόδηα θαζηζηνύλ ηα πεδνδξόκηα αδηάβαηα θαη επηθίλδπλα αθνύ 
αλαγθάδνπλ ηνπο πεδνύο λα θπθινθνξνύλ ζην νδόζηξσκα αλάκεζα ζη’ 
απηνθίλεηα. 
 Ζ ύπαξμε ησλ εκπνδίσλ απηώλ νθείιεηαη εθηόο ησλ άιισλ ζηελ έιιεηςε 
θνηλσληθήο ζπλείδεζεο, ζηελ έιιεηςε ζεβαζκνύ ζηνπο λόκνπο θαη βέβαηα, ζηελ 
αδηαθνξία θαη αηηκσξεζία  από ηηο αξκόδηεο αξρέο. 
 ε θάζε πεξίπησζε ε δεκηνπξγία πξνζβάζηκνπ πεξηβάιινληνο, όπνπ όινη νη 
πεδνί αλεμαξηήησο ηθαλνηήησλ κπνξνύλ λα θηλεζνύλ κε αζθάιεηα θαη άλεζε, 
είλαη ππνρξέσζε όισλ ησλ θνξέσλ, ζρεδηαζηώλ, θαηαζθεπαζηώλ, 
επηβιεπόλησλ θαη γεληθόηεξα όισλ ησλ ελεξγώλ πνιηηώλ . 
 Ζ αθξηβήο εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξνδηαγξαθώλ ζηηο πεξηνρέο όπνπ ηα 
πιάηε ησλ πεδνδξνκίσλ είλαη κηθξά θαη νη θιίζεηο κεγάιεο, απαηηεί ζύλζεην 
ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε δξάζεσλ όπσο ηελ εθηέιεζε κειεηώλ θαη έξγσλ 
αλαθαηαζθεπήο θαη δηαπιάηπλζεο πεδνδξνκίσλ θαη πηζαλώο πεδνδξόκεζεο 
νδώλ κεηά από εθπόλεζε θπθινθνξηαθώλ κειεηώλ. 
Οη δηαδηθαζίεο απηέο είλαη πξάγκαηη ρξνλνβόξεο θαη ζεκαληηθά δαπαλεξέο, θαη 
πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ κε κεζνδεπκέλεο ελέξγεηεο θαη παξεκβάζεηο ζε 
πνιινύο ηνκείο ηαπηόρξνλα, ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη 
κε πξννπηηθή ηε ζπλερή επέθηαζή ηνπο. 
 Δίλαη εκθαλέο όηη ε αιπζίδα πξόζβαζεο ή έλα δίθηπν πξνζβαζηκόηεηαο είλαη 
δπλακηθό ζηνηρείν, κε δπλαηόηεηεο ζπλερνύο αλάπηπμεο θαη επέθηαζεο κέρξη 
ηελ πιήξε θάιπςε ησλ ππνδνκώλ θαη ππεξεζηώλ ζε επίπεδν θάζε Ο.Σ.Α. 

http://www.gspa.gr/


 5 

Ζ δε δεκηνπξγία πξνζβάζηκεο αιπζίδαο πνπ λα ζπλδέεη κε πξνζβάζηκα 
πεδνδξόκηα θαη δηαβάζεηο, θαηά κήθνο κίαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκήο, ηηο 
πξνζβάζηκεο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο δελ είλαη εύθνιν έξγν, γη’ απηό θαη 
ζπληζηάηαη: 
 α) Λα επηιεγνύλ νη πεξηνρέο πςειήο επηζθεςηκόηεηαο, όπσο ην εκπνξηθό, 
δηνηθεηηθό, εθπαηδεπηηθό, αζιεηηθό, αξραηνινγηθό, ςπραγσγηθό θέληξν ζην 
νπνίν ζα εθαξκνζηνύλ νη παξαπάλσ δηαηάμεηο γηα ηε δεκηνπξγία αιπζίδαο 
αλεκπόδηζηεο πξόζβαζεο 
β) Λα γίλεη απνηύπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πξόζβαζεο κε ηε 
ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ ηνπ ηνπηθνύ θνξέα ΑκεΑ, ζηα θηίξηα θαη ηηο 
εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ην θνηλό, θαη ζην πθηζηάκελν πιέγκα 
πεδνδξνκίσλ toy O.T.A., ώζηε λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα ζεκεία πνπ εκπνδίδνπλ ή 
δπζρεξαίλνπλ ηελ θίλεζε ησλ ΑκεΑ θαη ησλ εκπνδηδόκελσλ αηόκσλ ζηηο 
επηιεγκέλεο εγθαηαζηάζεηο θαη πεξηνρέο 
γ) Λα νκαδνπνηεζνύλ ηα εκπόδηα, ζε θαηεγνξίεο θπζηθώλ, ηερλεηώλ, 
αξρηηεθηνληθώλ, δηνηθεηηθώλ, θαη ζε εθείλα πνπ πξνθύπηνπλ ιόγσ 
ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηώλ.  

Από ηελ νκαδνπνίεζε ζα πξνθύςνπλ ηα εκπόδηα πνπ ε αθαίξεζή ηνπο 
απαηηεί ειάρηζηεο δαπάλεο θαη ελέξγεηα θαη είλαη άκεζα αληηκεησπίζηκα θαη ηα 
εκπόδηα πνπ απαηηνύλ αλαθαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ θαη πεδνδξνκήζεηο κε ηηο 
απαξαίηεηεο ηερληθέο θαη θπθινθνξηαθέο κειέηεο θαη έληαμή ηνπο ζε 
ρξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα, ή ηα εκπόδηα πνπ απαηηνύλ ηελ ελεκέξσζε θαη 
επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ. 
 Θαηόπηλ απηώλ θαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αλεκπόδηζηε δώλε 
όδεπζεο πεδώλ ζηα πεδνδξόκηα θαη ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ζηηο θαηαξρήλ 
επηιεγκέλεο πεξηνρέο θάζε Ο.Σ.Α., παξαθαινύκε λα πξνβείηε ζηελ εθηέιεζε 
ησλ παξαθάησ εξγαζηώλ : 
 α) Αθαίξεζε ησλ θιαδηώλ ησλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ 
δώλε όδεπζεο θαη ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηνπο πεδνύο θαη ηδηαίηεξα ηνπο έρνληεο 
πξνβιήκαηα όξαζεο. Κε ην θιάδεκα πξέπεη λα θαηεπζύλεηαη ε αλάπηπμε ησλ 
δέλδξσλ πξνο ηα πάλσ, ηόζν ώζηε κε ην βάξνο ηηο θύιισζεο λα εμαζθαιίδεηαη 
ην ειάρηζην ύςνο αλεκπόδηζηεο όδεπζεο πνπ είλαη 2.20 κέηξα, θαη ν θνξκόο λα 
ζηεξίδεηαη θαηάιιεια θαη κε επάξθεηα, ώζηε λα κελ πξνβάιιεηαη ζην ρώξν ηεο 
αλεκπόδηζηεο όδεπζεο. Σα παξηέξηα, νη δαξληηληέξεο θαη ηα θξάζπεδα ζηηο ξίδεο 
ησλ θπηώλ λα κελ θαηαιακβάλνπλ ή λα εκπνδίδνπλ ηε δώλε όδεπζεο. 
 β) Αθαίξεζε ησλ δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ή ηνπ αζηηθνύ εμνπιηζκνύ πνπ 
εκπνδίδνπλ ηελ ειεύζεξε δώλε όδεπζεο, κε πξνζνρή λα κελ κέλνπλ πξνεμνρέο 
ζην δάπεδν.  
 γ) πληήξεζε ησλ πιαθώλ πεδνδξνκίνπ ώζηε λα είλαη ζηέξεα 
ηνπνζεηεκέλεο κε ηζόπεδε επηθάλεηα. 
 δ) Σήξεζε ηεο αλεκπόδηζηεο δώλεο όδεπζεο πεδώλ αθόκα θαη ζε ήδε 
αδεηνδνηεκέλεο επηθάλεηεο ρξήζεο πεδνδξνκίνπ ή πεδόδξνκνπ γηα 
ηξαπεδνθαζίζκαηα, πεξίπηεξα, θιπ. 
 ε) Σήξεζε ηεο δώλεο ηπθιώλ παληειώο ειεύζεξεο εκπνδίσλ.  
 ζη) Σήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΘΟΘ γηα ηα ζηαζκεπκέλα απηνθίλεηα πάλσ 
ζηα πεδνδξόκηα, ζηηο ξάκπεο ΑκεΑ θαη ηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ 
ΑκεΑ κέζσ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ. 
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 δ) Αδεηνδόηεζε ηεο επνρηαθήο πιαλόδηαο ή ζηάζηκεο εκπνξηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο εθηόο Διεύζεξεο Εώλεο Όδεπζεο Πεδώλ. 
 

Δπίζεο νη Ο.Σ.Α. πξέπεη λα πξνβνύλ ζηελ εθπόλεζε κειεηώλ δηαπιάηπλζεο 
ησλ πεδνδξνκίσλ γηα ην επηιεγκέλν, κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ ηνπ 
ηνπηθνύ θνξέα ΑκεΑ, δίθηπν ή ησλ θπθινθνξηαθώλ κειεηώλ γηα ηηο 
πεδνδξνκήζεηο νδώλ θαη ηελ έληαμε ηνπο ζην πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο 
«ΘΖΔΑ» 2005-2009 κέζσ ζπκπιήξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηόο 
ηνπο. 
 Σέινο ε άκεζε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ζα επηθέξεη ηελ απνηειεζκαηηθή 
βειηίσζε ζηελ πνηόηεηα δσήο όισλ ησλ ζπκπνιηηώλ καο θαη ηδηαίηεξα ησλ 
αηόκσλ κε θηλεηηθέο θαη αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο θαζώο θαη ησλ εκπνδηδόκελσλ 
αηόκσλ. 

  
 Παξαθαινύκε λα θνηλνπνηήζεηε ην ηαρύηεξν ηελ παξνύζα εγθύθιην ζηηο 
ππεξεζίεο θαη ππαιιήινπο πνπ αζρνινύληαη κε ηα ζέκαηα απηά, ζηνπο Ο.Σ.Α. 
Α’ Βαζκνύ, ηεο Πεξηθέξεηάο ζαο γηα ελεκέξσζε θαη πηζηή εθαξκνγή. 
 Σελ εγθύθιην κπνξείηε λα ηε  αλαδεηήζεηε θαη ηνλ δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΤΠΔ: 
www.ypes.gr 
 
ΘΟΗΛΟΠΟΗΖΖ 
1. ΤΠΔ 
α)  Γελ. Γξακκ. Γεκ. Γηνίθεζεο & H/ Γ 
Γ.Γ.Γ.Ο. & Γ. 
Β.νθίαο 15 
10674  ΑΘΖΛΑ 
β)  Γελ. Γξακκ. Γεκόζηαο Σάμεο 
Π. Θαλειινπνύινπ 4 
10177  ΑΚΠΔΙΟΘΖΠΟΗ 
2. ΔΑκεΑ          
Δι. Βεληδέινπ 236                                           O ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ      
16341 ΖΙΗΟΤΠΟΙΖ  
            
ΔΩΣΔΡΗΘΖ ΓΗΑΛΟΚΖ                                             ΑΘΑΛ. ΛΑΘΟ 
1. Γξαθείν Τπνπξγνύ 
2. Γξαθείν Τθππνπξγνύ 
3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
4. Γελ. Γ/λζεηο Τπνπξγείνπ 

(κε παξάθιεζε πξνο ηελ Γ/λζε  
Κερ/ζεο θαη ΖΔ λα ηελ αλαξηήζεη 
ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΤΠΔ) 

5. Γ.Σ.Τ.,  Α’, Β’ Γ’,Γ’, Δ’, η’, ’     

http://www.ypes.gr/

