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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης
«Εξασφάλιση της προσβασιµότητας στα άτοµα µε αναπηρία»

Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιµότητας στα άτοµα µε αναπηρία

Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η πράξη/ δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιµότητας και τους κανόνες
ασφαλείαςγιαόλες τις κατηγορίες ΑµεΑ.
Σηµειώνεται ότι, ανάλογα µε το είδος και τη φύση της πρόσκλησης και της προτεινόµενης Πράξης, οι κάτωθι
περιπτώσεις (Α΄ έως και ΣΤ΄) δύνανται να εφαρµόζονται συνδυαστικά.
(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συµπεριλαµβ. αρχαιολογικών χώρων,
παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ.
(1) πρόβλεψη οριζόντιας ή/και κατακόρυφης προσβασιµότητας (π.χ. προσβάσιµες διαδροµές, ‘οδηγοί τυφλών’,
ράµπες/’σκάφες’, αναβατόρια κ.λπ.)
(2) πρόβλεψη προσβάσιµων εξοπλισµών για χρήση κοινού (π.χ. παιδικές χαρές, καθιστικά, εξοπλισµοί παραλιών,
αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, παρατηρητήρια πουλιών κ.λπ.)
(3) πρόβλεψη σήµανσης σε προσβάσιµες µορφές (έντονο κοντράστ-µεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, γραφή Braille,
ηχητική και οπτική σήµανση κ.λπ.)
(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδοµές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων
(1) πρόβλεψη οριζόντιας προσβασιµότητας (σύνδεση πεζοδροµίου µε είσοδο, προσβάσιµη είσοδος,
προσβασιµότητα εσωτερικών χώρων, διαδροµές ισόπεδες ή µε ράµπες, ικανοποιητικό άνοιγµα θυρών,
ικανοποιητικό πλάτος διαδρόµων κ.λπ.)
(2) πρόβλεψη κατακόρυφης προσβασιµότητας (ανελκυστήρας/ αναβατόριο, κλιµακοστάσιο κ.λπ.)
(3) πρόβλεψη προσβάσιµων χώρων υγιεινής
(4) πρόβλεψη χώρων αναµονής σε περίπτωση κινδύνου
(5) πρόβλεψη σήµανσης σε προσβάσιµες µορφές (έντονο κοντράστ-µεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, γραφή Braille,
ηχητική και οπτική σήµανση κ.λπ.)
(6) πρόβλεψη προσβάσιµων εξοπλισµών (χαµηλά γκισέ, προσβάσιµες οθόνες πληροφοριών κ.λπ.)
(Γ) Πρόσβαση στις µεταφορές
(1) πρόβλεψη προσβασιµότητας σταθµών/στάσεων επιβατών (βλ. περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε κτιριακές
υποδοµέςκαιυπαίθριους χώρουςοικοπέδων”)
(2) πρόβλεψη προσβασιµότητας οχηµάτων/βαγονιών/πλοίων κ.λπ. (δυνατότητα εισόδου, δυνατότητα κίνησης και
στάσης εντός, προσβάσιµοι χώροι υγιεινής, προσβάσιµοι θάλαµοι, προσβάσιµοι χώροι εστίασης κ.λπ.)
(3) πρόβλεψη προσβάσιµου εξοπλισµού (µηχανήµατα έκδοσης εισιτηρίων, οπτική και ηχητική πληροφόρηση
κοινού, τηλεµατικές εφαρµογές, ιστοσελίδες κ.λπ.)
(4) πρόβλεψη προσβάσιµων διαδικασιών (υπηρεσία εξυπηρέτησης ΑµεΑ και ατόµων µειωµένης κινητικότητας,
διαδικασίες έκδοσης εισιτηρίων, διαδικασίες εκτάκτων αναγκών κ.λπ.)
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(∆) Πρόσβαση στις υπηρεσίες
(1)
δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνοµα από άτοµα µε αναπηρία (π.χ. άτοµα σε αναπηρικό
αµαξίδιο ή, άτοµα τυφλά ή κωφά ή µε λοιπές αναπηρίες), πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης
ατόµων µε αναπηρία (π.χ. πρόβλεψη προσβάσιµων ετικετών σε προϊόντα, πρόβλεψη διάθεσης αναπηρικού
αµαξιδίου για χρήση εντός της επιχείρησης από άτοµα δυνάµενα να διανύσουν µικρές µόνο αποστάσεις,
πρόβλεψη παραγγελίας µέσω προσβάσιµης ιστοσελίδας και παράδοσης εµπορευµάτων κατ’ οίκον, πρόβλεψη
διαδικασίας παραπόνων µέσω SMS/ e-mail/ τηλέφωνου κ.λπ.) ή πρόβλεψη ‘ζωντανής βοήθειας και ενδιαµέσων’ (πχ.
διερµηνείας στη νοηµατική, συνοδείας τυφλών ατόµων κ.λπ.)
(2)
πρόβλεψη προσβάσιµων, στα άτοµα µε αναπηρία [ως δυνητικά ωφελούµενων], διαδικασιών υποβολής
αίτησης (π.χ. προσβάσιµο ηλεκτρονικό εργαλείο, εναλλακτικός τρόπος εξυπηρέτησης µέσω συγκεκριµένης
υπηρεσίας κ.λπ.).
(Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
(1) συµµόρφωση των διαδικτυακών τόπων και των διαδικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών µε τις Οδηγίες για την
Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή
oργανισµού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο µεσαίο επίπεδο προσβασιµότητας “ΑΑ”, ενώ
συνίσταται η συµµόρφωση στο ανώτατο επίπεδο προσβασιµότητας “ΑΑΑ”
(2) στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων ή των διαδικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών που προορίζονται για χρήση
κυρίως µέσω κινητών και φορητών συσκευών (πχ. wearables, tablets, έξυπνα τηλέφωνα κ.λπ.) συνιστάται να
λαµβάνονται υπόψη οι Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση ∆ιαδικτυακού Περιεχοµένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0
(Mobile Web Best Practices 1.0) του W3C
(3) σε περίπτωση λογισµικού user agents, δηλαδή λογισµικού που αναλαµβάνει να συλλέξει, εξάγει και
διευκολύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη µε τα περιεχόµενα του Ιστού, συνιστάται να λαµβάνονται υπόψη οι
Οδηγίες Προσβασιµότητας για User Agents, έκδοση 2.0 (User Agent Accessibility Guidelines 2.0) του W3C
(4) σε περίπτωση εργαλείων συγγραφής και διαχείρισης περιεχοµένου Ιστού, συνιστάται να λαµβάνονται υπόψη οι
Οδηγίες Προσβασιµότητας για Εργαλεία Συγγραφής, έκδοση 2.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0) του W3C
(5) σε περίπτωση τεχνολογικών λύσεων και προϊόντων που δεν εµπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών τόπων ή
διαδικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών (π.χ. αυτόµατοι πωλητές, κιόσκια πληροφόρησης κ.λπ.) είναι απαραίτητη
η σχεδίασή τους βάσει των αρχών του «Καθολικού Σχεδιασµού»
(6) σε κάθε περίπτωση εξασφάλιση συµβατότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και συστηµάτων µε διαδεδοµένες
υποστηρικτικές τεχνολογίες και τεχνικά βοηθήµατα που χρησιµοποιούν τα ΑµεΑ (π.χ. αναγνώστες οθόνης, ειδικοί
διακόπτες και συστήµατα αλληλεπίδρασης, µεγεθυντές οθόνης).
(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφορία-Πληροφόρηση
(1) πρόβλεψη προσβάσιµων µορφών διάδοσης πληροφορίας - πληροφόρησης (όπως προσβάσιµες ιστοσελίδες ως
περίπτωση Ε- “Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα”, έντυπα σε γραφή Braille, έντυπα µε µεγάλους
χαρακτήρες, κασέτες ή CD, DVD µε πρόβλεψη υπότιτλων, πρόβλεψη διερµηνείας στη νοηµατική, κ.λπ.)
(2) πρόβλεψη προσβασιµότητας πάσης φύσεως εκδηλώσεων (πρόβλεψη προσβάσιµων κτιριακών υποδοµών ως
περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε κτιριακές υποδοµές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων”, προσβάσιµων εντύπων και
εξοπλισµού, διερµηνείας στη νοηµατική κ.λπ.)
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Σχετικό θεσµικό πλαίσιο και πρότυπα για την προσβασιµότητα σε ΑµεΑ
Οι παρακάτω αναφορές αφορούν στο βασικό ισχύον θεσµικό πλαίσιο, το οποίο ανάλογα µε τη φύση της
πράξης ισχύει ταυτόχρονα µε τυχόν ισχύον ειδικό θεσµικό πλαίσιο και προδιαγραφές (π.χ. ειδική νοµοθεσία/
προδιαγραφές για τουριστικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, εκπαιδευτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ.).
(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον
Α.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και του
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες”
Α.2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και σχετικές εγκύκλιοι ΥΠΕΚΑ: Εγκύκλιος 9 µε
Α.Π.οικ.29467/13.06.2012 “∆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)”, Εγκύκλιος ΑµεΑ µε Α.Π.οικ 42382/16.07.2013 “∆ιευκρινίσεις για
την εφαρµογή του άρθρου 26 του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού (Ν.4067/2012), που αφορά στις ειδικές
ρυθµίσεις για την προσβασιµότητα ΑµεΑ/εµποδιζόµενων ατόµων και Απόφαση ΥΠΕΚΑ µε Αριθ. οικ.
55174/ΦΕΚ 2605 Β/ 15.10.2013 “∆ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις
οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας.”
Α.3. Οδηγίες Σχεδιασµού ΥΠΕΚΑ
Α.4. Απόφαση ΥΠΕΚΑ 52907/2009 ΦΕΚ 2621 Β’ “Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε
αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών”
Α.5. Απόφαση ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1052758/1451/Β0010 (1)/2012 ΦΕΚ 1411 Β’
“Συµπλήρωση της υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15−4−2009 (ΦΕΚ 792 Β΄) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών”
Α.6. Απόφαση ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. 28492/2009 ΦΕΚ 931 Β’ “Καθορισµός των προϋποθέσεων και των
τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ∆ήµων και των
Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης
αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια”
(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδοµές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων
Β.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και του
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες”
Β.2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και Οδηγίες Σχεδιασµού ΥΠΕΚΑ
(Γ) Πρόσβαση στις µεταφορές
Γ.1. Κανονισµοί (ΕΕ) µε αρ. 1107/2006, 1371/2007, 1177/2010 και 181/2011 για τα δικαιώµατα των
επιβατών
Γ.2. Κανονισµός (EE) µε αρ. 1300/2014 της 18ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές
διαλειτουργικότητας για την προσβασιµότητα του σιδηροδροµικού συστήµατος της Ένωσης για τα άτοµα
µε αναπηρία και άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα
Γ.3. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και του
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες”
Γ.4. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ”
Γ.5. Οδηγίες Σχεδιασµού ΥΠΕΚΑ
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(∆) Πρόσβαση στις υπηρεσίες:
∆.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και του
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες”
∆.2. Πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 “Οργανισµός φιλικός σε πολίτες µε αναπηρία –Απαιτήσεις και συστάσεις”
(Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
Ε.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και του
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες”
Ε.2. N. 3979/2011 ΦΕΚ 138 Α’ “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις”
Ε.3. Αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 ΦΕΚ 1301 Β’ “Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης”
Ε.4. Οδηγίες για την Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού WCAG 2.0
(http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html)
Ε.5. Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση ∆ιαδικτυακού Περιεχοµένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0
(http://www.w3.org/TR/mobile-bp/ - Αγγλικά)
Ε.6. Οδηγίες Προσβασιµότητας για User Agents UAAG 2.0 (http://www.w3.org/TR/UAAG20/ - Αγγλικά)
Ε.7.
Οδηγίες
Προσβασιµότητας
για
(http://www.w3.org/TR/ATAG20/ - Αγγλικά)

Συγγραφή

Περιεχοµένου

Ιστού

ΑΤAG

2.0

(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφορία-Πληροφόρηση
ΣΤ.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και του
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες”-άρθρα 2, 9 και 21
της Σύµβασης
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