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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 

ΘΕΜΑ: «Ερμηνευτική εγκύκλιος ως προς την μορφή των γεωχωρικών δεδομένων για την 

εφαρμογή των «Τεχνικών Οδηγιών σύνταξης Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» 

 

1. Η παρούσα Eγκύκλιος διευκρινίζει τις διατάξεις της Αριθμ. οικ. 
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/30.11.2021 υπουργικής απόφασης του του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου 
Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» (Β’ 5553/2021) ως προς την μοφή των γεωχωρικών δεδομένων 
για τα παραδοτέα Π1 και Π2 της παρ. 3 του άρθρου 4 της ανωτέρω ΥΑ. 
Ειδικότερα: 
Α. Π1 – Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται: 
 
publicSpaces (πολυγωνικό) 
id name address type use study access 
Integer Text (200) Text (200) Integer Text (200) Integer Integer 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ publicSpaces 
id A/A   
name Όνομα (πχ. Όνομα πλατείας κ.λπ.) Αν δεν υπάρχει όνομα: -1 
addes Διεύθυνση ή Τοπθεσία Αν δεν υπάρχει κανένα από τα δύο: -1 
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s 
type 1: οι υπό διαμόρφωση υπαίθριοι δημόσιοι 

Κ.Χ. για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η 
Μελέτη Προσβασιμότητας ή το σχετικό έργο, 
καθώς και οι δημόσιοι Κ.Χ. για τους οποίους 
εκπονείται η ανωτέρω  

  

  2: τα λοιπά σημεία στους υπαίθριους 
δημόσιους Κ.Χ. που χρειάζονται επεμβάσεις 
εξασφάλισης της προσβασιμότητας και 
προσβάσιμης αλυσίδας (ενδεικτικά: πλατείες, 
χώροι πρασίνου κ.λπ.)  

  

  3: τα τυχόν ορισμένα σημεία καταφυγής των 
πολιτών που κινούνται πεζή, σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης  

  

  4: οι τυχόν ορισμένοι υπαίθριοι κοινόχρηστοι 
χώροι εκτόνωσης των ατόμων  με αναπηρία, 
των εμποδιζόμενων ατόμων και κατ’ 
επέκταση όλων των πολιτών σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης   

  

use 0: δεν αποτελεί χώρο έκτακτης ανάγκης   
  1: Σημείο καταφυγής   
  2: Υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι εκτόνωσης    
  3: Υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι προσωρινής 

περίθαλψης 
  

study 0: δεν έχει εκκινήσει η διαδικασία εκπόνησης 
μελέτης προσβασιμότητας 

  

  1: μελέτη προσβασιμότητας υπό εκπόνηση   
  2: ολοκληρωμένη μελέτη προσβασιμότητας   

access 0: δεν υπάρχει καμία υποδομή 
προσβασιμότητας 

  

  1: υπάρχουν υποδομές, αλλά χρήζουν 
βελτίωσης (μερικώς προσβάσιμος χώρος) 

  

  2: πλήρως προσβάσιμος   

 
publicPoints (σημειακό) 
id name address type use study access 
Integer Text (200) Text (200) Integer Text (200) Integer Integer 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ publicPoints 
id A/A   
name Όνομα (πχ. Όνομα πλατείας κ.λπ.) Αν δεν υπάρχει όνομα: -1 
addes Διεύθυνση ή Τοπθεσία Αν δεν υπάρχει κανένα από τα δύο: -1 
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s 
type 1: οι υπαίθριοι και στεγασμένοι δημοτικοί 

χώροι στάθμευσης  
  

  2: οι χωροθετημένες μονάδες πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας υγείας  

  

  3: τα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που 
στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες 
χρήσεις τα οποία απαιτείται να γίνουν 
προσβάσιμα  

  

  4: οι τερματικοί σταθμοί και οι στάσεις των 
ΜΜΜ 

  

  5: τα λοιπά σημεία στους υπαίθριους 
δημόσιους Κ.Χ. που χρειάζονται επεμβάσεις 
εξασφάλισης της προσβασιμότητας και 
προσβάσιμης αλυσίδας 

  

use 0: δεν αποτελεί χώρο έκτακτης ανάγκης   
  1: Σημείο καταφυγής   
  2: Υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι εκτόνωσης    
  3: Υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι προσωρινής 

περίθαλψης 
  

study 0: δεν έχει εκκινήσει η διαδικασία εκπόνησης 
μελέτης προσβασιμότητας 

  

  1: μελέτη προσβασιμότητας υπό εκπόνηση   
  2: ολοκληρωμένη μελέτη προσβασιμότητας   

access 0: δεν υπάρχει καμία υποδομή 
προσβασιμότητας 

  

  1: υπάρχουν υποδομές, αλλά χρήζουν 
βελτίωσης (μερικώς προσβάσιμος χώρος) 

  

  2: πλήρως προσβάσιμος   

 
publicLines (γραμμικό) 
id name address type use study access 
Integer Text (200) Text (200) Integer Text (200) Integer Integer 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ publicLines 
id A/A   
name Όνομα Αν δεν υπάρχει όνομα: -1 
addes
s 

Οδός ή Τοπθεσία Αν δεν υπάρχει κανένα από τα δύο: -1 

type 1: πρωτεύουσα αρτηρία   
  2: δευτερεύουσα αρτηρία   
  3: συλλεκτήρια οδός   
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  4: οδός ήπιας κυκλοφορίας   
  5: τοπικό οδικό δίκτυο   
  6: υλοποιημένος ποδηλατόδρομος   
  7: ποδηλατόδρομος υπό υλοποίηση   
  8: πεζόδρομος   
  0: άλλη περίπτωση   

use 0: Δεν αποτελεί όδευση προς χώρο 
έκτακτης ανάγκης 

  

  1: Οδευση προς χώρο έκτακτης ανάγκης 
(καταφυγής, εκτόνωσης, προσωρινής 
περίθαλψης) 

  

study 0: δεν έχει εκκινήσει η διαδικασία 
εκπόνησης μελέτης προσβασιμότητας 

  

  1: μελέτη προσβασιμότητας υπό 
εκπόνηση 

  

  2: ολοκληρωμένη μελέτη 
προσβασιμότητας 

  

  -1: Δεν εφαρμόζεται   
access 0: δεν υπάρχει καμία υποδομή 

προσβασιμότητας 
  

  1: υπάρχουν υποδομές, αλλά χρήζουν 
βελτίωσης (μερικώς προσβάσιμη 
διαδρομή) 

  

  2: πλήρως προσβάσιμη διαδρομή   

 
β. Παραδοτέο Π.2. - ΠΡΟΤΑΣΗ στο οποίο συμπεριλαμβάνονται:  
 
desirePoints (σημειακό) 
id name address type descr year 
Integer Text (200) Text (200) Integer Text (200) Integer 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ desirePoints 
id A/A  Σχόλια / Παρατηρήσεις 
name Όνομα (πχ. Κτιρίου, ΚΧ) Αν δεν υπάρχει όνομα: -1 
addes
s 

Διεύθυνση ή Τοπθεσία Αν δεν υπάρχει κανένα από τα δύο: -1 

type 1: υπαίθριος δημόσιος ΚΧ   
  2: τα σημεία εισόδων των δημοσίων κτιρίων ή 

των κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες 
υπηρεσίες και άλλες χρήσεις  
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  3: τα προτεινόμενα ορισμένα σημεία 
καταφυγής των πολιτών που κινούνται πεζή, 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης τα οποία 
απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα   

  

  4: οι προτεινόμενοι υπαίθριοι κοινόχρηστοι 
χώροι εκτόνωσης των ατόμων με αναπηρία, 
των εμποδιζόμενων ατόμων και κατ’ επέκταση 
όλων των πολιτών σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης οι οποίοι απαιτούνται να γίνουν 
προσβάσιμοι  

  

  5: οι προτεινόμενοι υπαίθριοι κοινόχρηστοι 
χώροι που μπορούν να λειτουργήσουν ως 
σημεία προσωρινής περίθαλψης σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης οι οποίοι απαιτούνται να 
γίνουν προσβάσιμοι  

  

descr Περιγραφή παρέμβασης (ελεύθερο κείμενο)   

year 1: πρώτο έτος υλοποίησης ΣΑΠ   
  2: δεύτερο έτος υλοποίησης ΣΑΠ   
  3: στην αναθεώρηση του ΣΑΠ   

 
desireLines (γραμμικό) 
id name address type descr year 
Integer Text (200) Text (200) Integer Text (200) Integer 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ desireLines 
id A/A  Σχόλια / Παρατηρήσεις 
name Όνομα (πχ. Διαδρομή προς το Κέντρο Υγείας) Αν δεν υπάρχει όνομα: -1 
adde
ss 

Όνομα Οδού ή Τοπθεσία Αν δεν υπάρχει κανένα από τα δύο: 
-1 

type 1: οδεύσεις προς τις σημαντικότερες κοινόχρηστες 
και κοινωφελείς χρήσεις (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, 
πλατείες, πάρκα, δομές υγείας, σχολικές δομές, 
σταθμούς μετρό, δημοτικούς χώρους στάθμευσης   
κ.α.) 

  

  2: οδεύσεις διαφυγής των πολιτών που κινούνται 
πεζή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης τα οποία 
απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα   

  

descr Περιγραφή παρέμβασης (ελεύθερο κείμενο)   

year 1: πρώτο έτος υλοποίησης ΣΑΠ   
  2: δεύτερο έτος υλοποίησης ΣΑΠ   
  3: στην αναθεώρηση του ΣΑΠ   
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2. 

 

Επισημαίνεται ότι, για όσα ΣΑΠ έχουν ολοκληρωθεί και διαβιβαστεί στο ΥΠΕΝ, οι οδηγίες της 
παρούσας εφαρμόζονται στην επόμενη πρώτη αναθεώρησή τους και δεν απαιτείται να 
επικαιροποιηθούν σε προγενέστερο χρόνο.  

  
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ 
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