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ΘΕΜΑ: Δημοσίευση απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ για ειδικές ρυθμίσεις  
εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. 
 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2621 
Β΄31-12-2009) η με αρ. 52907/28-12-2009 απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Ειδικές 
ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των 
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 

Με την απόφαση αυτή εκσυγχρονίζονται-αναδιατυπώνονται οι προδιαγραφές που 
καθορίσθηκαν  για πρώτη φορά με τη με  αρ. 52488/16-11-2001 απόφαση υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ  «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε κοινόχρηστους χώρους των 
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (ΦΕΚ 18 Β΄15-1-2002), μετά 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής της.. Επίσης με τη νέα απόφαση 
καθορίζονται τύποι πλακών του οδηγού όδευσης τυφλών συγκεκριμένης 
διαστασιολόγησης. Από τη δημοσίευσή της  καταργείται η 52488/2001 απόφαση  και 
παύει να ισχύει η εγκύκλιος 26/2004 (με αρ. πρωτ 8298/3-3-2004). 

Οι ρυθμίσεις της 52907/09 απόφασης  εφαρμόζονται  κατά το στάδιο της μελέτης και 
κατασκευής του έργου διαμόρφωσης του κοινόχρηστου χώρου, αλλά και σε 
οποιεσδήποτε παρεμβάσεις όλων των φορέων στον ελεύθερο δημόσιο χώρο, ούτως 
ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη, από πάσης φύσεως εμπόδια, ζώνη όδευσης των 
πεζών. 

Για το λόγο αυτό οι  αποδέκτες  της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την 
κοινοποιήσουν σε όλες τις υπηρεσίες ευθύνης τους που εκπονούν ή εγκρίνουν μελέτες 
και υλοποιούν έργα διαμόρφωσης- ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων αλλά και σε αυτές 
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που με οποιαδήποτε τρόπο παρεμβαίνουν ή διαχειρίζονται τους χώρους αυτούς 
(τοποθέτηση  ιστών φωτισμού, πινακίδων οδικής σήμανσης, πληροφοριακών 
πινακίδων, pillar, τηλεφωνικών θαλάμων, κάδων απορριμμάτων, διαφημιστικών 
πλαισίων, χορήγηση αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, ψυγείων αναπηρικών περιπτέρων, κλπ). 

Σημειώνεται ότι οι αναλυτικές οδηγίες του τρόπου κατασκευής «Σχεδιάζοντας για 
όλους» του Γραφείου Μελετών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται, εφόσον δεν διαφοροποιούνται με τη 52907/28-12-2009 υπουργική  
απόφαση.   

Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
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