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Θέµα: ∆ιευκρινίσεις για την υποβολή µελέτης προσβασιµότητας για ΑµεΑ – η
οποία απαιτείται να εµπεριέχεται στις µελέτες που θα υποβάλλονται κατά την
εφαρµογή του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού Ν.4067(ΦΕΚ 79/Α/ 2012).
Από την έναρξη της ισχύος του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού Ν.4067(ΦΕΚ
79/Α/ 2012) για την έκδοση άδειας δόµησης, επιβάλλεται µελέτη προσβασιµότητας
για ΑµεΑ, (παρ. 8 του άρθρου 26 «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ΑµεΑ»,
όπως αυτή ορίζεται στο Ν. 4030/2011(Α’ 249) άρθρο 3 παρ. 2β και άρθρο 9 παρ.6
και στο προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος ,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και κατ’ εξουσιοδότηση του παραπάνω νόµου.
Μέχρι την έκδοση του Π∆ της µελέτης προσβασιµότητας για τα ΑµεΑ, σχετικά µε τη
σύνταξη της µελέτης προσβασιµότητας των κτιριακών - οικοδοµικών έργων και των
έργων διαµόρφωσης ή ανακατασκευής των κοινόχρηστων χώρων των οικισµών, που
προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, διευκρινίζουµε:
Η µελέτη θα πρέπει να περιλαµβάνει την επίλυση των λειτουργικών, τεχνικών και
µορφολογικών αντικειµένων του έργου, ώστε να διασφαλίζεται η οριζόντια και
κατακόρυφη, ανεµπόδιστη, αυτόνοµη και ασφαλής διακίνηση ατόµων σε αναπηρικό
αµαξίδιο και γενικότερα ατόµων µε αναπηρία ή / και εµποδιζόµενων ατόµων κάθε
κατηγορίας στο έργο. Οι παραπάνω πληροφορίες, θα εµπεριέχονται στο ∆ιάγραµµα
δόµησης, στην Αρχιτεκτονική µελέτη και σε συνοδευτική Τεχνική έκθεση. Στη
περίπτωση ειδικών αρχιτεκτονικών έργων θα επισυνάπτονται σχέδια λεπτοµερειών,
πινάκων, τεχνικών προδιαγραφών κλπ.
Η µελέτη προσβασιµότητας περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
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Τεχνική έκθεση
Η Τεχνική έκθεση αναφέρει:
- Τους κανονισµούς, οδηγίες, πρότυπα κλπ που έχουν χρησιµοποιηθεί κατά τη
σύνταξη της µελέτης.
- Τη φιλοσοφία αντιµετώπισης της ανεµπόδιστης, αυτόνοµης και ασφαλούς
διακίνησης των ατόµων σε αναπηρικό αµαξίδιο και γενικά των ατόµων µε αναπηρία
ή/και εµποδιζόµενων ατόµων στο έργο, µε συνοπτική αναφορά στα απαιτούµενα
µέτρα για τη διασφάλιση της προσβασιµότητας.
- Τις προβλεπόµενες από τη µελέτη εξυπηρετήσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης
των ατόµων σε αναπηρικό αµαξίδιο και γενικά των ατόµων µε αναπηρία ή/και των
εµποδιζόµενων ατόµων στο έργο και τις προδιαγραφές που χαρακτηρίζουν την
κατασκευή τους.
- Πίνακα των εξοπλισµών (ανελκυστήρα, αναβατόριο, ράµπα κ.λπ.) που
χρησιµοποιούνται, στον οποίο αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τυχόν
πιστοποιητικά που διαθέτουν αυτοί.
- Τις προσβάσιµες διαδροµές (οριζόντιες και κατακόρυφες).
- Τον απαιτούµενο αριθµό (πλήθος) προσβάσιµων διαδροµών ανά όροφο.
- Το απαιτούµενο πλάτος προσβάσιµων διαδροµών.
- Τον τρόπο διασφάλισης της διαφυγής ατόµων µε αναπηρία ή/και εµποδιζόµενων
ατόµων, συµπεριλαµβανοµένων χρηστών αναπηρικών αµαξιδίων, από το κτίριο σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (προστατευµένοι προσβάσιµοι χώροι αναµονής,
διαδροµές διαφυγής, υλικά κ.λπ.).
Γενικά σχέδια:
Σχέδιο περιβάλλοντος χώρου σε κλίµακα 1:200.
Αρχιτεκτονική µελέτη µε σχέδια κατόψεων και τοµών ανά στάθµη σε κλίµακα
1:100 ή 1:50 όπου σηµειώνονται τα εξής:
-

Οι προσβάσιµες είσοδοι του κτιρίου

-

Οι προσβάσιµες οδεύσεις (οριζόντιες και κατακόρυφες) ανά στάθµη,
συµπεριλαµβανοµένης της διαδροµής από/προς τυχόν υπόγειους χώρους
στάθµευσης και τον περιβάλλοντα χώρο

-

Οι προβλεπόµενες εξυπηρετήσεις και εξοπλισµοί για άτοµα µε αναπηρία ή/και
εµποδιζόµενα άτοµα (προσβάσιµοι χώροι υγιεινής, προσβάσιµοι ανελκυστήρες
και λοιπά µηχανικά µέσα κάλυψης υψοµετρικών διαφορών, ράµπες, ειδικές
θέσεις στάθµευσης οχηµάτων ατόµων µε αναπηρία κλπ)

Σχέδια λεπτοµερειών σε κλίµακα 1:20 ή 1:50, όπου αναφέρονται κατασκευαστικές
λεπτοµέρειες όλων των στοιχείων που χρησιµοποιούνται για τη διασφάλιση της
ανεµπόδιστης και αυτόνοµης διακίνησης, εξυπηρέτησης αλλά και της ασφάλειας των
ατόµων µε αναπηρία ή/και εµποδιζόµενων ατόµων (στηθαία, ράµπες, µηχανικά µέσα
ανύψωσης, ειδικά τµήµατα πάγκων, ειδικοί χώροι στάσης αµαξιδίων, ανάγλυφες
πινακίδες σήµανσης, επιδαπέδια σήµανση, οδηγοί τυφλών κ.λπ.)
3. Κατά την εκπόνηση της µελέτης προσβασιµότητας λαµβάνονται υπόψη οι
παρακάτω κανονισµοί και νοµοθετικά κείµενα:
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-

Ο Nέος Οικοδοµικός Κανονισµός

-

Οι ισχύοντες κανονισµοί ειδικών κτιριακών έργων (θεάτρων, κινηµατογράφων,
σταθµών αυτοκινήτων κλπ)

-

Ο ελληνικός κανονισµός φορτίσεως δοµικών έργων

-

Οι Κανονισµοί κατασκευής ανελκυστήρων

-

Οι Κανονισµοί Η/Μ εγκαταστάσεων

-

Ο Κτιριοδοµικός κανονισµός

-

Ο Κανονισµός πυροπροστασίας

-

Το Π∆ 16/96

-

Οι Οδηγίες Σχεδιασµού Γραφείου Mελετών για ΑµεΑ του ΥΠΕΧΩ∆Ε

-

Oι ειδικές ρυθµίσεις για τους κοινόχρηστους χώρους που προορίζονται για την
κυκλοφορία πεζών

-

Για θέµατα που δε ρυθµίζονται από τους ελληνικούς κανονισµούς θα
χρησιµοποιείται το ISO 21542-2011 “Building construction — Accessibility and
usability of the built environment”, ο "ADA Standards for accessible design"
ή/και άλλοι σχετικοί και αναγνωρισµένοι ευρωπαϊκοί και διεθνείς κανονισµοί και
πρότυπα.
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