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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. 52907
Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ανα−

πηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που 
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. 

 H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 28 του 

Ν. 2831/2000 «Τρoπoπoίηση διατάξεωv τoυ v. 1577/1985 
«ΓΟΚ» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 140).

2.− Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Κτιριοδομικού Κα−
νονισμού (Αποφ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3046/304/89 ΦΕΚ 59 Δ).

3.− Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 39/2001 (28 
Α΄) «Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον 
τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και 
των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας 
των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 
98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ».

4.− Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

5.− Την υπ’ αρ. 2876/7.10.2009 απόφαση Πρωθυπουργού 
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).

6.− To γεγovός ότι απo τις καvovιστικές διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνονται οι προδιαγραφές που εφαρμόζονται 
για τη διαμόρφωση ή ανακατασκευή των κοινοχρήστων 
χώρων των οικισμών, που προορίζονται για την κυ−
κλοφορία πεζών για να εξυπηρετήσουν και άτομα με 
αναπηρία, όπως στα ακόλουθα άρθρα:

Άρθρο 1
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜOΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι κοινόχρηστοι χώροι εντός των πόλεων και οικισμών 
που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών όπως πλα−
τείες, άλση, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, εν γένει στάσεις 
και αποβάθρες μέσων μαζικής μεταφοράς διαμορφώνο−
νται ή ανακατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
σε αυτούς η δυνατότητα πρόσβασης και ατόμων με 
αναπηρία.

Η πλήρης προσβασιμότητα εξασφαλίζεται με τη δημι−
ουργία επιπέδων κίνησης οριζοντίων ή χαμηλής κλίσης 
και επαρκούς πλάτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
επόμενα άρθρα.

Σε πεζοδρόμια και σε πεζοδρόμους του μη βασικού 
δικτύου πεζοδρόμων, εφόσον η μορφολογία του εδά−
φους δεν επιτρέπει τη δυνατότητα δημιουργίας πλήρως 
προσβάσιμων χώρων κίνησης για άτομα σε αναπηρικό 
αμαξίδιο, εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα για τις λοι−
πές κατηγορίες χρηστών.

Επιτρέπεται να κατασκευάζονται, σε συνδυασμό πά−
ντοτε με κλίμακες, κοινόχρηστοι ανελκυστήρες και 
αναβατόρια ή άλλου τύπου μηχανισμοί, με ελάχιστες 
εσωτερικές διαστάσεις πλάτους 1,10μ. και μήκους 1,40μ. 
και ελεύθερο άνοιγμα εισόδου στη μικρότερη διάσταση 
0,85μ.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η κατασκευή 
μιας μεμονωμένης βαθμίδας σε οποιοδήποτε σημείο 
των κοινοχρήστων χώρων.

Σε όλες τις κλίμακες που κατασκευάζονται σε υπαί−
θριους χώρους επιβάλλεται η τοποθέτηση συνεχών 
πλαϊνών χειρολισθήρων και στις δύο πλευρές αυτών, σε 
δύο ύψη (0,70μ. και 0,90μ.) μετρούμενα από το πάτημα 
των βαθμίδων κατακόρυφα από την ακμή της βαθμίδας. 
Σε περιπτώσεις κλιμάκων πλάτους άνω των 3,60μ. εκτός 
από τους πλαϊνούς χειρολισθήρες τοποθετούνται και 
ενδιάμεσοι διπλοί χειρολισθήρες.

Άρθρο 2
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ

Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 
οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, 
επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρη−
σιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη 
κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο 
ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη συνυπολο−
γιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινη−
τό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. 
Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, 
αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται 
εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών.

Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους 
μικρότερου από 1,50μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το 
πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70μ. 
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αποφεύγονται ως μη εξυπηρετούντα άτομα σε αναπη−
ρικό αμαξίδιο.

Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πε−
ζών επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος όδευσης 
πεζών ίσο με 2.20μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήπο−
τε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, 
κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.)

Στους πεζοδρόμους και μέχρι κλίσεως 20%, προβλέπε−
ται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50μ για την προ−
σπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης 
όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς 
ατόμων με αναπηρία κ.λπ. που παραμένει ακάλυπτη καθ’ 
ύψος σε όλο το μήκος και το πλάτος της.

Άρθρο 3
ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ

Για την ασφαλή διακίνηση των ατόμων με προβλήματα 
όρασης επιβάλλεται η κατασκευή οδηγού όδευσης τυ−
φλών που αποβλέπει στην καθοδήγησή τους σε όλους 
τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που 
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. Ο οδηγός 
όδευσης τυφλών κατασκευάζεται με πλάτος 0,30μ έως 
0,60μ εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και 
στις ειδικές θέσεις που αναφέρονται κατωτέρω, συνί−
σταται δε από λωρίδες επίστρωσης, διαφορετικής υφής 
και χρώματος από το υπόλοιπο δάπεδο της ζώνης.

Για την κατασκευή του οδηγού όδευσης τυφλών χρη−
σιμοποιούνται τετράγωνες πλάκες αντιολισθηρές, πλευ−
ράς 0,30μ. ή 0,40μ. όπως παρακάτω, και σύμφωνα με τα 
σχεδιαγράμματα που συνοδεύουν την απόφαση αυτή:

α) Ριγέ με πλατιές και αραιές ρίγες, τύπου Α: “ΚΑΤΕΥ−
ΘΥΝΣΗ” – (όπως φαίνεται στα σχέδια 1 και 2 τα οποία 
συνοδεύουν την παρούσα), οι οποίες τοποθετούνται με 
τις ρίγες παράλληλα με τον άξονα της κίνησης για να 
κατευθύνουν τα άτομα με προβλήματα όρασης στην 
πορεία τους.

Οι πλάκες αυτές τοποθετούνται εντός της ελεύθερης 
ζώνης όδευσης πεζών, εφόσον αυτή έχει πλάτος ίσο ή 
μεγαλύτερο του 1,50μ. Επιστρώνονται ευθύγραμμα και 
σε απόσταση 0,50 μ. κατ’ ελάχιστον από τη ρυμοτομική 
γραμμή ή προεξοχή κτηρίου σε ύψος μικρότερο των 
2,20μ. Η ίδια απόσταση κρατείται και από οποιοδήποτε 
άλλο εμπόδιο ή εξοπλισμό του χώρου.

β) Φολιδωτές με έντονες φολίδες τοποθετημένες σε 
τετράγωνο κάναβο με διάταξη διαγώνια προς την κί−
νηση των πεζών, χρώματος κίτρινο και πλάτους πάντα 
0,30μ., τύπου Β: “ΚΙΝΔΥΝΟΣ” (όπως φαίνεται στα σχέδια 
3 και 4 τα οποία συνοδεύουν την παρούσα), οι οποίες 
τοποθετούνται για να προειδοποιήσουν τα άτομα με 
προβλήματα στην όραση για ενδεχόμενο κίνδυνο.

Αυτές οι πλάκες τοποθετούνται υποχρεωτικά:
− στην αρχή και στο τέλος κεκλιμένων επιπέδων (ρα−

μπών) και κλιμάκων, καθ’ όλο το πλάτος αυτών και σε από−
σταση 0,30μ. από τη συμβολή της ράμπας με τα οριζόντια 
επίπεδα ή την ακμή της πρώτης και τελευταίας βαθμίδας. 
Ειδικά στις ράμπες των πεζοδρομίων, τοποθετούνται μόνο 
στην απόληξη των ραμπών στην πλευρά προς το οδό−
στρωμα σε επαφή με το υποβαθμισμένο κράσπεδο, καθ’ 
όλο το πλάτος των αντίστοιχων διαβάσεων. Το ίδιο εφαρ−
μόζεται και στις διαχωριστικές νησίδες κυκλοφορίας.

− καθ’ όλο το πλάτος του ανοίγματος θυρών ανελκυ−
στήρων, σε όλες τις στάθμες, σε απόσταση τουλάχιστον 
0,30μ. από το άνοιγμα της θύρας

− κατά μήκος όλων των αποβάθρων σταθμών λεω−
φορείων, τρένων, μετρό, τραμ και προβλητών λιμένων 
και παραλιακών εν γένει διαμορφώσεων, σε απόσταση 
0,50μ. από την ακμή των αποβάθρων.

γ) Φολιδωτές με πυκνότερες και λιγότερο έντονες φο−
λίδες τοποθετημένες σε τετράγωνο κάναβο με διάταξη 
παράλληλα προς την κίνηση, τύπου Γ: “ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥ−
ΘΥΝΣΗΣ” (όπως φαίνονται στα σχέδια 5 και 6 τα οποία 
συνοδεύουν την παρούσα) οι οποίες τοποθετούνται στα 
σημεία αλλαγής κατεύθυνσης των πλακών τύπου Α.

δ) Ριγέ με στενές και πυκνές ρίγες τύπου Δ: «ΕΞΥΠΗ−
ΡΕΤΗΣΗ» (όπως φαίνονται στα σχέδια 7 και 8 τα οποία 
συνοδεύουν την παρούσα), οι οποίες τοποθετούνται 
για να οδηγήσουν τα άτομα με προβλήματα όρασης 
σε σημεία εξυπηρετήσεων (στάσεις μέσων μαζικής με−
ταφοράς, τηλεφωνικοί θάλαμοι, ειδικές απτικές σημάν−
σεις για άτομα με προβλήματα όρασης κ.λπ.) ή και σε 
εισόδους παρακειμένων υπηρεσιών του δημόσιου και 
ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Όπου υπάρχει οδηγός όδευσης τυφλών από πλάκες 
τύπου Α−ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, μία τέτοια πλάκα Τύπου Δ–
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, τοποθετείται δίπλα από αυτόν, με τις 
ρίγες πάντα κάθετα στην πλάκα όδευσης, προς την 
πλευρά της εξυπηρέτησης. Όπου δεν υπάρχει οδηγός 
κατεύθυνσης τέτοιες πλάκες Τύπου Δ – εξυπηρέτηση, 
τοποθετούνται με τις ρίγες πάντα κάθετα στην κίνηση 
σε όλο το πλάτος του πεζοδρομίου και μέχρι την είσοδο 
της υπηρεσίας ή το σημείο εξυπηρέτησης.

Με πλάκες τύπου Δ, με τις ρίγες κάθετα στον άξονα 
της κίνησης, επιστρώνονται και τα κεκλιμένα επίπεδα 
(ράμπες, σκάφες) όπου αυτά κατασκευάζονται, όπως 
σε διαβάσεις, νησίδες.

Γενικά για τον οδηγό τυφλών ισχύουν τα παρακάτω:
− Οι πλάκες μπορούν να κατασκευαστούν από διάφορα 

υλικά, ανάλογα με την πραγματοποιούμενη διαμόρφωση, 
είναι όμως υποχρεωτική η διαστασιολόγησή τους και 
το ανάγλυφο της τελικής επιφάνειάς τους σύμφωνα με 
τα συνημμένα σχέδια, καθώς και η χρήση του κίτρινου 
χρώματος για τις πλάκες κινδύνου.

− Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η διέλευση του 
οδηγού όδευσης τυφλών από φρεάτια Οργανισμών Κοι−
νής Ωφελείας. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, μετά από 
έγκριση του Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, το μεταλλικό 
κάλυμμα του φρεατίου επιστρώνεται με τις ειδικές πλά−
κες του οδηγού όδευσης τυφλών, διαφορετικά ο οδηγός 
διακόπτεται και συνεχίζεται μετά από το φρεάτιο.

Σε περιπτώσεις χώρων όπου η επίστρωση αποτε−
λείται από «πατημένο» χώμα ή άλλα παρόμοια υλικά 
καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε η καθοδήγηση 
των ατόμων με προβλήματα όρασης να διασφαλίζεται 
με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο όπως χρήση εντοπί−
σιμων στοιχείων κατά μήκος της διαδρομής, ηχητικοί 
σηματοδότες.

Άρθρο 4
ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

Κατά τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων οι 
υψομετρικές διαφορές καλύπτονται με κεκλιμένα επί−
πεδα (ράμπες) κίνησης πεζών, τα οποία είναι συνεχή, 
χωρίς αναβαθμό στην απόληξη, με κλίση μέχρι 5% και 
πλάτους τουλάχιστον 1,50μ.

Ειδικότερα στα σημεία που επιβάλλεται σύνδεση της 
στάθμης του πεζοδρομίου με τη στάθμη του οδοστρώ−



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32025

ματος, κατασκευάζονται εγκαρσίως του πεζοδρομίου 
κεκλιμένα επίπεδα με πλάτος τουλάχιστον 1,50μ ή ίσο 
με το πλάτος της διάβασης πεζών. Σε περίπτωση πε−
ζοδρομίων μικρού πλάτους κατασκευάζονται κεκλιμέ−
να επίπεδα παράλληλα προς τον άξονα της κίνησης, 
καταλαμβάνουν όλο το πλάτος των πεζοδρομίων και 
καταλήγουν σε υποβιβασμό της γωνίας στη διασταύρω−
ση των δύο οδών. Όπου τεχνικά δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί κλίση της ράμπας πεζοδρομίου μέχρι 5% ή 
ο υποβιβασμός του πεζοδρομίου, επιτρέπεται μέγιστη 
κλίση της ράμπας μέχρι 8%.

Στο σημείο συνάντησης του κρασπέδου της ράμπας 
και του οδοστρώματος δεν πρέπει να δημιουργείται 
έστω και ελάχιστη υψομετρική διαφορά.

Στις περιπτώσεις διαβάσεων οι ράμπες των πεζο−
δρομίων κατασκευάζονται πάντα η μία απέναντι στην 
άλλη.

Νησίδες με πλάτος μικρότερο των 3,00μ. στα σημεία 
των διαβάσεων διακόπτονται για πλάτος ίσο με το πλά−
τος 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 
σε όλο το πλάτος της διάβασης χαρακτηρίζονται με 
τις πλάκες, τύπου Β: “ΚΙΝΔΥΝΟΣ”.

Άρθρο 5
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

Οι επιστρώσεις δαπέδων εξωτερικών κοινόχρηστων 
χώρων διασφαλίζουν επιφάνειες ισόπεδες, συνεχείς, 
σταθερές, αντιολισθηρές, και έχουν επιμελές αρμολό−
γημα. Γενικά απαγορεύεται να έχουν ανάγλυφες εσοχές 
και εξοχές που επιβαρύνουν τη βάδιση και την κύλιση 
του αναπηρικού αμαξιδίου.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση εσχαρών εντός του 
οδηγού όδευσης τυφλών, ενώ όπου χρησιμοποιούνται 
εσχάρες (εκτός οδηγού όδευσης τυφλών) είναι ισόπεδες 
με το παρακείμενο δάπεδο και οι ράβδοι τους πρέπει 
να δημιουργούν πυκνό πλέγμα με κενά μικρότερα του 
ενός εκατοστού (0,01μ.).

Λάκκοι φύτευσης δέντρων καλύπτονται υποχρεωτικά 
ισόπεδα με σχάρα, τα στοιχεία της οποίας δημιουργούν 
πυκνό πλέγμα με κενά μικρότερα του 0,01μ. Εκτός της 
ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών είναι δυνατό αντί της 
κάλυψής τους να οριοθετούνται με περίζωμα ύψους 
τουλάχιστον δέκα εκατοστών (0,10)μ.

Άρθρο 6
ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο εξοπλισμός των κοινοχρήστων χώρων που προ−
ορίζονται για την κυκλοφορία πεζών όπως παγκάκια, 
κάλαθοι αχρήστων, κάδοι απορριμμάτων, περίπτερα, πι−
νακίδες πληροφόρησης, επίστυλα φωτιστικά, τηλέφωνα, 
στάσεις λεωφορείων, γραμματοκιβώτια, προστατευτικά 
εμπόδια, αυτόματα μηχανήματα ανάληψης χρημάτων, 
τοποθετούνται υποχρεωτικά εκτός της ελεύθερης 
ζώνης όδευσης πεζών και κατασκευάζονται πάντα με 
στρογγυλεμένες ακμές. Ομοίως και η φύτευση δέντρων 
πραγματοποιείται πάντα εκτός της ελεύθερης ζώνης 
όδευσης πεζών.

Προεξέχοντα στοιχεία όπου επιτρέπεται βάσει της 
υπάρχουσας νομοθεσίας η ύπαρξή τους σε ύψος μι−
κρότερο των 2,20 μ. όπως ανηρτημένοι τηλεφωνικοί 

θάλαμοι, γραμματοκιβώτια, πάντοτε προβάλλονται και 
σημειώνονται επί του δαπέδου με υπερύψωση αυτού 
κατά 0,10μ.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, στύλων 
και πάσης φύσεως εμποδίων κάθετα προς την πορεία 
κίνησης των πεζών. Κατ΄ εξαίρεση υφιστάμενες κλίμα−
κες υπογείων οριοθετούνται στα πλαϊνά τους όρια με 
κιγκλίδωμα με στρογγυλεμένες ακμές.

Η χρήση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των 
πεζών κατά μήκος των πεζοδρομίων επιτρέπεται μόνο 
εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία με στρογ−
γυλεμένες ακμές σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος 
0,80μ και μέγιστο μήκος 1,50μ. με απόσταση μεταξύ 
τους 1,00μ. και με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. 
από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με 
προβλήματα όρασης.

Άρθρο 7
ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Στους κοινόχρηστους χώρους στους οποίους προ−
βλέπεται η κατασκευή χώρων στάθμευσης κοινής χρή−
σης προβλέπονται ειδικές θέσεις για τα οχήματα των 
ατόμων με αναπηρία, σε ποσοστό 5% επί του συνόλου 
των προβλεπόμενων θέσεων, με ελάχιστο αριθμό τη μία 
θέση. Το ελάχιστο πλάτος των ειδικών αυτών θέσεων 
καθορίζεται σε 3,50μ.

Από τις ειδικές αυτές θέσεις μία (1) τουλάχιστον ικα−
νοποιεί απαιτήσεις στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων 
τύπου VAN ή πρόσβασης σε όχημα από το πίσω μέρος 
με ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις 4,50μΧ6,60μ.

Στο τμήμα που προβλέπονται οι ειδικές θέσεις οχη−
μάτων ατόμων με αναπηρία προβλέπεται η κατάλληλη 
σύνδεση της στάθμης του χώρου στάθμευσης με τυχόν 
παρακείμενο πεζοδρόμιο με κεκλιμένο επίπεδο.

Οι ειδικές θέσεις στάθμευσης σημαίνονται επί εδά−
φους και επί στύλου με το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβα−
σης.

Άρθρο 8
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.− Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης όλοι 
οι φορείς (Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Οργανισμοί Κοινής 
Ωφελείας κ.λπ.) που παρεμβαίνουν με προγράμματα 
στους κοινόχρηστους χώρους κυκλοφορίας πεζών οφεί−
λουν να εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες από την παρού−
σα προδιαγραφές και να διευκολύνουν τη μετακίνηση 
των εγκαταστάσεών τους κατά την εκτέλεση έργων 
ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων.

2.− Η με αρ. 52488/16−11−2001 απόφαση Υπουργού Πε−
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 18 
Β’ 15−1−2002) καταργείται.

Άρθρο 9

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μoσίευσή της στηv Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως μαζί με συνοδεύοντα οκτώ (8) σχέδια.

  Αθήvα, 28 Δεκεμβρίου 2009

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ  



32026 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32027



32028 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32029



32030 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

*02026213112090012*



ΦΕΚ 2621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32031



32032 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32033




