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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 

γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο «Εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ζηα άηνκα  κε 

αλαπεξία» 

 

Σήξεζε ηωλ θαλόλωλ γηα ηελ εμαζθάιηζε πξνζβαζηκόηεηαο ζηα άηνκα  κε αλαπεξία 

Δμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε πξάμε/ δξάζε ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηνπο θαλφλεο 
αζθαιείαο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ΑκεΑ. 

εκεηώλεηαη όηη, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε θύζε ηεο πξόζθιεζεο θαη ηεο πξνηεηλόκελεο Πξάμεο, 

νη θάηωζη  πεξηπηώζεηο (Α΄ έωο θαη Σ΄) δύλαληαη λα εθαξκόδνληαη ζπλδπαζηηθά. 

(Α) Πξφζβαζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ζπκπεξηιακβ. αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, 

παξαιηψλ, ρψξσλ πξαζίλνπ, αιζψλ θ.ιπ.  

(1) πξφβιεςε νξηδφληηαο ή/θαη θαηαθφξπθεο πξνζβαζηκφηεηαο (π.ρ. πξνζβάζηκεο δηαδξνκέο, „νδεγνί ηπθιψλ‟, 
ξάκπεο/‟ζθάθεο‟, αλαβαηφξηα θ.ιπ.) 

(2) πξφβιεςε πξνζβάζηκσλ εμνπιηζκψλ γηα ρξήζε θνηλνχ (π.ρ. παηδηθέο ραξέο, θαζηζηηθά, εμνπιηζκνί παξαιηψλ, 
απνδπηήξηα, ρψξνη πγηεηλήο, παξαηεξεηήξηα πνπιηψλ θ.ιπ.) 

(3) πξφβιεςε ζήκαλζεο ζε πξνζβάζηκεο κνξθέο (έληνλν θνληξάζη-κεγάινη ραξαθηήξεο, εηθνλίδηα, γξαθή 

Braille, ερεηηθή θαη νπηηθή ζήκαλζε θ.ιπ.) 

(Β) Πξφζβαζε ζηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ππαίζξηνπο  ρψξνπο νηθνπέδσλ  

(1) πξφβιεςε νξηδφληηαο πξνζβαζηκφηεηαο  (ζχλδεζε πεδνδξνκίνπ κε είζνδν, πξνζβάζηκε είζνδνο, 
πξνζβαζηκφηεηα εζσηεξηθψλ ρψξσλ, δηαδξνκέο ηζφπεδεο ή κε ξάκπεο, ηθαλνπνηεηηθφ άλνηγκα ζπξψλ, 

ηθαλνπνηεηηθφ πιάηνο δηαδξφκσλ θ.ιπ.)  

(2) πξφβιεςε θαηαθφξπθεο πξνζβαζηκφηεηαο (αλειθπζηήξαο/αλαβαηφξην, θιηκαθνζηάζην θ.ιπ.)  

(3) πξφβιεςε πξνζβάζηκσλ ρψξσλ πγηεηλήο 

(4)  πξφβιεςε ρψξσλ αλακνλήο ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ     

(5) πξφβιεςε ζήκαλζεο ζε πξνζβάζηκεο κνξθέο (έληνλν θνληξάζη-κεγάινη ραξαθηήξεο, εηθνλίδηα, γξαθή 

Braille, ερεηηθή θαη νπηηθή ζήκαλζε θ.ιπ.) 

(6) πξφβιεςε πξνζβάζηκσλ εμνπιηζκψλ (ρακειά γθηζέ, πξνζβάζηκεο νζφλεο πιεξνθνξηψλ θ.ιπ.) 

(Γ) Πξφζβαζε ζηηο κεηαθνξέο  

(1) πξφβιεςε πξνζβαζηκφηεηαο ζηαζκψλ/ζηάζεσλ επηβαηψλ (βι. πεξίπησζε Β - “Πξφζβαζε ζε θηηξηαθέο 
ππνδνκέο θαη ππαίζξηνπο  ρψξνπο νηθνπέδσλ”) 

(2) πξφβιεςε πξνζβαζηκφηεηαο νρεκάησλ/βαγνληψλ/πινίσλ θ.ιπ. (δπλαηφηεηα εηζφδνπ, δπλαηφηεηα θίλεζεο 
θαη ζηάζεο εληφο, πξνζβάζηκνη ρψξνη πγηεηλήο, πξνζβάζηκνη ζάιακνη, πξνζβάζηκνη ρψξνη εζηίαζεο θ.ιπ.)  

(3) πξφβιεςε πξνζβάζηκνπ εμνπιηζκνχ (κεραλήκαηα έθδνζεο εηζηηεξίσλ, νπηηθή θαη ερεηηθή πιεξνθφξεζε 
θνηλνχ, ηειεκαηηθέο εθαξκνγέο, ηζηνζειίδεο θ.ιπ.) 

(4) πξφβιεςε πξνζβάζηκσλ δηαδηθαζηψλ (ππεξεζία εμππεξέηεζεο ΑκεΑ θαη αηφκσλ κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο, 

δηαδηθαζίεο έθδνζεο εηζηηεξίσλ, δηαδηθαζίεο εθηάθησλ αλαγθψλ θ.ιπ.) 

(Γ) Πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο   

(1) δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο απηφλνκα απφ άηνκα κε αλαπεξία (π.ρ. άηνκα ζε αλαπεξηθφ 
ακαμίδην ή, άηνκα ηπθιά ή θσθά ή κε ινηπέο αλαπεξίεο), πξφβιεςε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ εμππεξέηεζεο 

αηφκσλ κε αλαπεξία (π.ρ. πξφβιεςε πξνζβάζηκσλ εηηθεηψλ ζε πξντφληα, πξφβιεςε δηάζεζεο αλαπεξηθνχ 
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ακαμηδίνπ γηα ρξήζε εληφο ηεο επηρείξεζεο απφ άηνκα δπλάκελα λα δηαλχζνπλ κηθξέο κφλν απνζηάζεηο, 

πξφβιεςε παξαγγειίαο κέζσ πξνζβάζηκεο ηζηνζειίδαο θαη παξάδνζεο εκπνξεπκάησλ θαη‟ νίθνλ, πξφβιεςε 

δηαδηθαζίαο παξαπφλσλ κέζσ SMS/ e-mail/ ηειέθσλνπ θ.ιπ.) ή πξφβιεςε „δσληαλήο βνήζεηαο θαη ελδηακέζσλ‟ 
(πρ. δηεξκελείαο ζηε λνεκαηηθή, ζπλνδείαο ηπθιψλ αηφκσλ θ.ιπ.) 

(2) πξφβιεςε πξνζβάζηκσλ, ζηα άηνκα κε αλαπεξία [σο δπλεηηθά σθεινχκελσλ], δηαδηθαζηψλ ππνβνιήο 
αίηεζεο (π.ρ. πξνζβάζηκν ειεθηξνληθφ εξγαιείν, ελαιιαθηηθφο ηξφπνο εμππεξέηεζεο  κέζσ ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίαο θ.ιπ.). 

 

(Δ) Πξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα  

(1) ζπκκφξθσζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ κε ηηο Οδεγίεο γηα 
ηελ Πξνζβαζηκφηεηα ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Ιζηνχ, έθδνζε 2.0 (Web ContentAccessibilityGuidelines 2.0) ηνπ 

δηεζλή oξγαληζκνχWorldWide Web Consortium (W3C), θαη‟ ειάρηζην ζην κεζαίν επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο 
“ΑΑ”, ελψ ζπλίζηαηαη ε ζπκκφξθσζε ζην αλψηαην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο “ΑΑΑ” 

(2) ζηελ πεξίπησζε δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ή ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ρξήζε θπξίσο κέζσ θηλεηψλ θαη θνξεηψλ ζπζθεπψλ (πρ. wearables, tablets, έμππλα ηειέθσλα θ.ιπ.) 
ζπληζηάηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο γηα Υξήζε Γηαδηθηπαθνχ Πεξηερνκέλνπ απφ Κηλεηέο 

πζθεπέο, έθδνζε 1.0 (Mobile Web BestPractices 1.0) ηνπ W3C 

(3) ζε πεξίπησζε ινγηζκηθνχ useragents, δειαδή ινγηζκηθνχ πνπ αλαιακβάλεη λα ζπιιέμεη, εμάγεη θαη 

δηεπθνιχλεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ηα πεξηερφκελα ηνπ Ιζηνχ, ζπληζηάηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

Οδεγίεο Πξνζβαζηκφηεηαο γηα UserAgents, έθδνζε 2.0 (UserAgentAccessibilityGuidelines 2.0) ηνπ W3C 

(4) ζε πεξίπησζε εξγαιείσλ ζπγγξαθήο θαη δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ Ιζηνχ, ζπληζηάηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

νη Οδεγίεο Πξνζβαζηκφηεηαο γηα Δξγαιεία πγγξαθήο, έθδνζε 2.0 (AuthoringToolAccessibilityGuidelines 2.0) 
ηνπ W3C 

(5) ζε πεξίπησζε ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ θαη πξντφλησλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ 
ή δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ (π.ρ. απηφκαηνη πσιεηέο, θηφζθηα πιεξνθφξεζεο θ.ιπ.) είλαη 

απαξαίηεηε ε ζρεδίαζή ηνπο βάζεη ησλ αξρψλ ηνπ «Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ» 

(6) ζε θάζε πεξίπησζε εμαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζπζηεκάησλ κε 
δηαδεδνκέλεο ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο θαη ηερληθά βνεζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ΑκεΑ (π.ρ. αλαγλψζηεο 

νζφλεο, εηδηθνί δηαθφπηεο θαη ζπζηήκαηα αιιειεπίδξαζεο, κεγεζπληέο νζφλεο). 

 

(Σ) Πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία-Πιεξνθφξεζε  

(1) πξφβιεςε πξνζβάζηκσλ κνξθψλ δηάδνζεο πιεξνθνξίαο - πιεξνθφξεζεο (φπσο πξνζβάζηκεο ηζηνζειίδεο 
σο πεξίπησζε Δ- “Πξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα”, έληππα ζε γξαθή Braille, έληππα κε κεγάινπο 

ραξαθηήξεο, θαζέηεο ή CD, DVD κε πξφβιεςε ππφηηηισλ, πξφβιεςε δηεξκελείαο ζηε λνεκαηηθή,  θ.ιπ.) 

(2) πξφβιεςε πξνζβαζηκφηεηαο πάζεο θχζεσο εθδειψζεσλ (πξφβιεςε πξνζβάζηκσλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ σο 

πεξίπησζε Β - “Πξφζβαζε ζε θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ππαίζξηνπο ρψξνπο νηθνπέδσλ”, πξνζβάζηκσλ εληχπσλ θαη 

εμνπιηζκνχ, δηεξκελείαο ζηε λνεκαηηθή θ.ιπ.) 

 

 

ρεηηθό ζεζκηθό πιαίζην θαη πξόηππα  γηα ηελ πξνζβαζηκόηεηα ζε ΑκεΑ 

Οη παξαθάησ αλαθνξέο αθνξνχλ ζην βαζηθό ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ην νπνίν αλάινγα κε ηε θχζε ηεο 

πξάμεο ηζρχεη ηαπηφρξνλα κε ηπρφλ ηζρχνλ εηδηθό ζεζκηθφ πιαίζην θαη πξνδηαγξαθέο (π.ρ. εηδηθή λνκνζεζία/ 

πξνδηαγξαθέο γηα ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, παηδηθέο ραξέο, εθπαηδεπηήξηα, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ιπ.). 

 

(Α) Πξφζβαζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ  

Α.1. Ν.4074/2012 ΦΔΚ 88 Α‟ “Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη 
ηνπ Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζηε χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο” 
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Α.2. Ν. 4067/2012 ΦΔΚ 79 Α‟ “ΝΟΚ” θαηζρεηηθέο εγθχθιηνη ΤΠΔΚΑ: Δγθχθιηνο 9 κε 

Α.Π.νηθ.29467/13.06.2012 “Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ππνβνιή κειέηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα ΑκεΑ ε νπνία 

απαηηείηαη λα εκπεξηέρεηαη ζηηο κειέηεο πνπ ζα ππνβάιινληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Νένπ 
Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ Ν.4067 (ΦΔΚ 79/Α/2012)”, Δγθχθιηνο ΑκεΑ κε Α.Π.νηθ 42382/16.07.2013 “ 

Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Νένπ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ (Ν.4067/2012), πνπ 
αθνξά ζηηο εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ΑκεΑ/εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ θαη Απφθαζε 

ΤΠΔΚΑ κε Αξηζ. νηθ. 55174/ΦΔΚ 2605 Β/ 15.10.2013 “Γηαδηθαζία έγθξηζεο θαη απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά γηα εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη Έγθξηζε Δξγαζηψλ Μηθξήο Κιίκαθαο.”  

Α.3. Οδεγίεο ρεδηαζκνχ ΤΠΔΚΑ 

Α.4. Απφθαζε ΤΠΔΚΑ 52907/2009 ΦΔΚ 2621 Β‟ “Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε 
αλαπεξία ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ”,  

Α.5. Απφθαζε ΤΠ.ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1052758/1451/Β0010 (1)/2012 ΦΔΚ 1411 Β‟ 
“πκπιήξσζε ηεο ππ‟ αξηζ. 1038460/2439/Β0010/15−4−2009 (ΦΔΚ 792 Β΄) θνηλήο απφθαζεο ησλ 
Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ”,  

Α.6. Απφθαζε ΤΠ.ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ Αξηζκ. 28492/2009 ΦΔΚ 931 Β‟ “Καζνξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη 
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ ησλ Γήκσλ θαη 
ησλ Κνηλνηήησλ, ηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ηνπο, ηε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο 
απηψλ, θαζψο θαη  θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα”. 

(Β) Πξφζβαζε ζηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ππαίζξηνπο  ρψξνπο νηθνπέδσλ  

Β.1. Ν.4074/2012 ΦΔΚ 88 Α‟ “Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη 
ηνπ Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζηε χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο” 

Β.2. Ν. 4067/2012 ΦΔΚ 79 Α‟ “ΝΟΚ” θαη Οδεγίεο ρεδηαζκνχ ΤΠΔΚΑ 

(Γ) Πξφζβαζε ζηηο κεηαθνξέο 

Γ.1. Καλνληζκνί (ΔΔ) κε αξ. 1107/2006, 1371/2007, 1177/2010 θαη 181/2011 γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 
επηβαηψλ 

Γ.2.  Καλνληζκφο (EE) κε αξ. 1300/2014 ηεο 18εο Ννεκβξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 
Έλσζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα  

Γ.3. Ν.4074/2012 ΦΔΚ 88 Α‟ “Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη 
ηνπ Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζηε χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο” 

Γ.4. Ν. 4067/2012 ΦΔΚ 79 Α‟ “ΝΟΚ”  

Γ.5. Οδεγίεο ρεδηαζκνχ ΤΠΔΚΑ   

(Γ) Πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο:   

Γ.1. Ν.4074/2012 ΦΔΚ 88 Α‟ “Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη 
ηνπ Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζηε χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο” 

Γ.2. Πξφηππν ΔΛΟΣ 1439 “Οξγαληζκφο θηιηθφο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία –Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο” 

 (Δ) Πξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα 

Δ.1. Ν.4074/2012 ΦΔΚ 88 Α‟ “Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη 
ηνπ Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζηε χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο” 

Δ.2. N. 3979/2011 ΦΔΚ 138 Α‟ “Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο” 

Δ.3. Αξηζ. ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 ΦΔΚ 1301 Β‟ “Κχξσζε Πιαηζίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο” 

Δ.4. Οδεγίεο γηα ηελ Πξνζβαζηκφηεηα ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Ιζηνχ WCAG 2.0 
(http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html)   

http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html
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Δ.5. Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο γηα Υξήζε Γηαδηθηπαθνχ Πεξηερνκέλνπ απφ Κηλεηέο πζθεπέο, έθδνζε 1.0 
(http://www.w3.org/TR/mobile-bp/ - Αγγιηθά)  

Δ.6. Οδεγίεο Πξνζβαζηκφηεηαο γηα UserAgents UAAG 2.0 (http://www.w3.org/TR/UAAG20/ - Αγγιηθά) 

Δ.7. Οδεγίεο Πξνζβαζηκφηεηαο γηα πγγξαθή Πεξηερνκέλνπ Ιζηνχ ΑΣAG 2.0 
(http://www.w3.org/TR/ATAG20/ - Αγγιηθά) 

 

(Σ) Πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία-Πιεξνθφξεζε 

Σ.1. Ν.4074/2012 ΦΔΚ 88 Α‟ “Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη 
ηνπ Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζηε χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο”-άξζξα 2, 9 
θαη 21 ηεο χκβαζεο  

 

 

 


