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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 144737001000 

Λομβάρδου 64, Αθήνα, 11475, Ελλάδα 

Τ: (+30) 210 6439899 | Κ: (+30) 698 6991888 

E: info@accesslab.gr 

W: www.accesslab.gr 

linkedin.com/company/accesslab-it-services 

facebook.com/AccessLabITServices 

instagram.com/accesslab.gr 
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Η AccessLab ιδρύθηκε το 2017 στην Αθήνα. Αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη 

για οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις και ιδιώτες, παρέχοντας 

λύσεις κοινωνικής καινοτομίας. Όραμά της να κάνει τις πόλεις και τις 

επιχειρήσεις πιο φιλικές για πολίτες και επισκέπτες με αναπηρία. 

Η ομάδα της AccessLab απαρτίζεται από πολεοδόμους, αρχιτέκτονες και 

μηχανικούς γεω-πληροφορικής. Ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και 

την εμπορία ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων που διευκολύνουν τη 

μετακίνηση των εμποδιζόμενων ατόμων στην πόλη και βελτιώνουν τη 

πρόσβασή τους σε κτήρια και ανοικτούς χώρους.  

Η επιχείρηση υποστηρίζεται από το πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” 

του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) 

και στον Σύνδεσμο Εταιρειών Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ). 

Ενσωματώνει την εμπειρία που έχει αποκτήσει από τη φιλοξενία σε δομές 

στήριξης της επιχειρηματικότητας (CapsuleT – 2020, InventICT – 2019, Athens 

Startup Business Incubator – 2017 και Innovathens – 2015), την υλοποίηση 

βραβευμένων πιλοτικών εφαρμογών για ΑμεΑ (AccessPal™ – 2016 και Thess-

ράμπα™ – 2014) και τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις (Startup Career Day 

2020, Startup Now Forum 2018 – 2019, JobFestival 2019, TIF Helexpo 2018-2019, 

Alter Weekend 2019, 4YFN 2019, Athens Innovation Festival 2017 – 2018, Web 

Summit 2017, MWC 2017 Barcelona & San Francisco).  
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Η ομάδα της AccessLab, με γνώμονα την ασφαλή μετακίνηση στην πόλη των ατόμων με 

μειωμένη κινητικότητα, ανέπτυξε το Χαρτογραφικό Πόρταλ Προσβασιμότητας και Πλοήγησης 

GoSafe (www.gosafe.gov.gr) με Αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής.  

O χρήστης (αναπηρικού) αμαξιδίου, αλλά και ένα εμποδιζόμενο άτομο (π.χ. γονέας με καρότσι 

μωρού), αποκτά τη δυνατότητα να εντοπίζει προσβάσιμες ράμπες, πεζοδρόμια και διαβάσεις 

από το κινητό του, καθώς το Πόρταλ είναι mobile friendly. Επίσης, πλοηγείται μέσα από 

ασφαλείς προτεινόμενες διαδρομές με σκοπό την προσέγγιση ενός προσβάσιμου σημείου 

ενδιαφέροντος.  

Ενημέρωση και πλοήγηση ατόμων με αμαξίδιο στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου 

http://www.gosafe.gov.gr/


 

 

Περιφέρεια Αττικής 
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Το Πόρταλ αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Χρησιμεύει στην αναπαράσταση δεδομένων που αφορούν στις αστικές υποδομές 

προσβασιμότητας και υποστηρίζει τη ψηφιακή διαχείριση της αστικής κινητικότητας. Μέσα από 

τις λειτουργίες του Πόρταλ, καθίσταται εφικτή η πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών των Δήμων, 

προγραμματίζονται έργα βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος και αναβαθμίζονται οι 

υπηρεσίες προς τους δημότες και επισκέπτες. 

Το Πόρταλ GoSafe λειτουργεί πιλοτικά για τους Δήμους Μοσχάτου – Ταύρου και Αλίμου από τον 

Οκτώβριο του ’19. 

 

 

 Διάγραμμα αξιολόγησης πεζοδρομίων 

 



 

 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
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H AccessLab προσπαθεί διαρκώς να αναπτύσσει λύσεις που ενισχύουν τη Βιώσιμη Αστική 

Κινητικότητα. Η WebGIS πλατφόρμα μας WheelRoute (www.webgis.accesslab.gr) είναι φιλική 

για κινητά τηλέφωνα και προσφέρει σε ένα άτομο με μειωμένη κινητικότητα μια σειρά από 

δυνατότητες, όπως το να δηλώσει ένα εμπόδιο ή πρόβλημα που συναντά κατά τη μετακίνησή 

του στην πόλη. Με τον τρόπο αυτό, η Δημοτική Αρχή ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για 

ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες με αναπηρία και αποκτά τη δυνατότητα να 

προγραμματίσει την επίλυσή τους.  

 Περιβάλλον πλατφόρμας WheelRoute 

http://www.webgis.accesslab.gr/


 

 

Υπουργείο Τουρισμού 
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Ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης στην Ελλάδα. Είναι αποδεδειγμένο ότι αν είναι 

προσβάσιμος για όλους, τότε αυξάνεται η προστιθέμενη αξία του, καθώς προσφέρεται σε 

όλους τους πολίτες η δυνατότητα να απολαύσουν ισότιμα τις διακοπές τους. Η AccessLab, 

λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες των ΑμεΑ και των εμποδιζόμενων ατόμων, είναι σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού για την υποστήριξη του προσβάσιμου τουρισμού στη 

χώρα μας.  

Πρόκειται για τη δημιουργία ενός ιστοτόπου που μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένη 

πληροφόρηση στα άτομα με αναπηρία για προσβάσιμα ξενοδοχεία και προσβάσιμους 

χώρους που μπορούν να επισκεφτούν. Παράλληλα, μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα θα 

πλοηγεί άτομα με αμαξίδιο ή/και γονείς με καροτσάκι μέσω προσβάσιμων διαδρομών στην 

πόλη και θα τους δίνει τη δυνατότητα δήλωσης εμποδίων και προβλημάτων που συναντούν. Με 

την εφαρμογή αυτή απευθυνόμαστε καινοτόμα και δυναμικά στα εμποδιζόμενα άτομα που 

αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού που μέχρι σήμερα παρέμενε στο 

περιθώριο των στόχων προσέλκυσης. 

Mockup ιστοτόπου για τον προσβάσιμο τουρισμό την Ελλάδα 



 

 
11 

Covid-19 

 

Συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του Covid-19, η ομάδα της AccessLab προσάρμοσε στις 

ανάγκες του Social Distancing δεδομένα προσβασιμότητας που διατηρεί στο αρχείο της από 

καταγραφές σε Δήμους. Συνεπώς, αναπτύξαμε την πλατφόρμα AccessLab – Social Distancing 

(www.webgis.accesslab.gr/socialdistancing), η οποία ενημερώνει τον επισκέπτη της για 

πεζοδρόμια που έχουν πλάτος από 2 μέτρα και πάνω, έτσι ώστε να τηρείται η κοινωνική 

αποστασιοποίηση στον δημόσιο χώρο.  

 

Περιβάλλον πλατφόρμας AccessLab – Social Distancing 

http://www.webgis.accesslab.gr/socialdistancing/
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Το Radical Access είναι ένα μεθοδολογικό εργαλείο για την πιστοποίηση της προσβασιμότητας 

κτηρίων και ανοικτών χώρων. Βασίζεται σε μια σειρά κριτηρίων, τα οποία αξιολογούν τον βαθμό 

καταλληλότητας μιας υποδομής ως προς τη χρήση της από άτομα με αναπηρία. Ακολουθεί 

διεθνείς κανονισμούς και ενσωματώνει την κοινοτική οδηγία της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία 

καθίσταται υποχρεωτική η δυνατότητα πρόσβασης των ΑμεΑ σε όλα τα κτήρια από το 2020 και 

μετά.  

Το Radical Access στοχεύει στη βελτίωση του βαθμού εξυπηρέτησης των ΑμεΑ και των 

εμποδιζόμενων ατόμων από επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες. Το Κέντρο Πολιτισμού 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο θεωρείται πρότυπο προσβασιμότητας, μας εμπιστεύτηκε το 

καλοκαίρι του ’19 για να πιστοποιήσουμε την καταλληλότητα των χώρων του. Επίσης, το 

Radical Access έχει εφαρμοστεί πιλοτικά στο Πάρκο Ασυρμάτου (Άγιος Δημήτριος, 11/2019) και 

στο Café-Bar Black Duck (01/2019). 

Δείτε τη συνέντευξη της Αλεξάνδρας Σταματοπούλου στο nevronas.gr 

για την ανάδειξη της προσβασιμότητας του ΚΠΙΣΝ: SNFCC-RadicalAccess 

https://bit.ly/RadicalAccess-SNFCC


 

 

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 
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Η AccessLab ολοκλήρωσε επιτυχώς τον 2ο κύκλο επιτάχυνσης επιχειρήσεων του προγράμματος 

CapsuleT. Στο πλαίσιο του προγράμματος, αναπτύξαμε δύο νέες B2B λύσεις που απευθύνoνται 

σε ξενοδόχους και ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων. 

Η πρώτη αφορά στην επέκταση της μη κερδοσκοπικής mobile εφαρμογής Syros Access Point 

με την προσθήκη πληροφοριών για προσβάσιμα ξενοδοχεία και προσβάσιμες παραλίες στην 

Ερμούπολη Σύρου. Η AccessLab, αξιοποιώντας το Radical Access, αξιολόγησε την 

προσβασιμότητα του Blue Harmony Hotel και της παραλίας Κίνι στην Σύρο και στη συνέχεια 

συνέβαλε στην ενσωμάτωση σχετικών δεδομένων στην εφαρμογή. 

Περιεχόμενο από την mobile εφαρμογή Syros Access Point  



 

 

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 
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Η δεύτερη λύση αφορά στην ανάπτυξη του AccessLab Hotel Collector, μιας mobile εφαρμογής 

για την απομακρυσμένη αξιολόγηση της προσβασιμότητας των ξενοδοχείων. Ο ιδιοκτήτης ενός 

ξενοδοχείου απαντά σε μια σειρά από ερωτήσεις σχετικά με την προσβασιμότητα του 

ξενοδοχείου του και ύστερα από επικοινωνία με την ομάδα της AccessLab, δέχεται εξειδικευμένες 

συμβουλές για κατασκευαστικές παρεμβάσεις βελτίωσης και αναβάθμισης του χώρου του. 

«Θα πρέπει και οι επιχειρηματίες να αντιληφθούν ότι το να έχουν προσβάσιμες 

υπηρεσίες, προσβάσιμες υποδομές, αυτό δεν είναι φιλανθρωπία, είναι 

επιχειρηματική εξυπνάδα και τους δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα». 

Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 03/06/2020. 

Mockups από την εφαρμογή AccessLab Hotel Collector  
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Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας 
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Η AccessLab αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη για εταιρείες και οργανισμούς που επιθυμούν να 

εξειδικεύσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχουν ή να αναπτύξουν νέες και καινοτόμες 

λύσεις για τους πελάτες τους. 

Σε αυτό το πλαίσιο ανέλαβε εξωτερική συνεργασία με την εταιρεία Innoland ΕΠΕ για τη μελέτη της 

βελτίωσης της προσβασιμότητας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς του ΟΑΣΑ για τα ΑμεΑ, τα 

εμποδιζόμενα άτομα και τους ποδηλάτες τον χειμώνα του ’18. Ο ρόλος της ήταν η 

χαρτογράφηση και η αξιολόγηση της προσβασιμότητας των σταθμών του Μετρό και του ΗΣΑΠ, 

καθώς και σημαντικών στάσεων αστικών λεωφορείων, τρόλει και τραμ στην Αττική. 

 

 

Χαρτογράφηση στάσεων αστικών συγκοινωνιών με προεξοχή ΑμεΑ στην Αττική 

 



 

 

Λιμένας Μήλου 
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Την άνοιξη του ’19, η ομάδα της AccessLab ανέλαβε τη σύνταξη προτάσεων και συμμετείχε σε 

συμπράξεις για χρηματοδοτικά προγράμματα όπως οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις – 

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και το Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ.  

Παράλληλα, συνεργάστηκε με την εταιρεία 5Knocks Μον/πη ΙΚΕ για τον σχεδιασμό προτάσεων 

σχετικά με τη δημιουργία Έξυπνης και Πράσινης ζώνης στον Λιμένα της Μήλου. 

 

 

Σχέδιο απεικόνισης προτεινόμενων παρεμβάσεων στον Λιμένα Μήλου 



 

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

19 

 

 

Η έρευνα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητάς μας στην AccessLab. 

Επιλέγουμε να υποστηρίζουμε εργασίες που μελετούν την αστική ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, 

η πλατφόρμα μας Άθμονον AGORA (www.webgis.accesslab.gr/marousi.html) φιλοξενεί 

δεδομένα για τις χρήσεις γης στο εμπορικό κέντρο του Δήμου Αμαρουσίου, τα οποία έχουν 

παραχθεί κατά τη διάρκεια εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας στο Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο.  

 

 

 

 

Περιβάλλον πλατφόρμας Άθμονον AGORA

http://www.webgis.accesslab.gr/marousi.html
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Η AccessLab αποτελεί ενεργό startup μέλος του  Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καινοτόμων 

Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ). Ο Σύνδεσμος εκπροσωπεί περισσότερες από 75 επιχειρήσεις που 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς του 

κλάδου, παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 4.000 εργαζομένους, μεταξύ των οποίων 

1.000 επιστήμονες υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, έχουν συνολικό κύκλο εργασιών 400 εκ. 

€ και έχουν παρουσία σε 40 χώρες. Η ομάδα της AccessLab έχει συμμετάσχει με την 

πρωτοβουλία Digital Greece σε πληθώρα εκδηλώσεων και εκθέσεων του ΣΕΚΕΕ στο εσωτερικό 

και το εξωτερικό. 

Φωτογραφία από την έκθεση Alter Weekend (2019) 
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Βασικό στόχο της AccessLab αποτελεί η διαρκής ενσωμάτωση όλο και πιο εξειδικευμένης 

τεχνολογίας για τη βελτίωση των λύσεών της. Για το λόγο αυτό, επιλέγουμε τη συνεργασία μας 

με ειδικούς στο πεδίο των smart cities.  

H Cisco έχει παραχωρήσει στην ομάδα μας δωρεάν πρόσβαση στην πλατφόρμα Cisco Kinetic 

με δυνατότητα αξιοποίησης συγκεκριμένων features που θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες 

χαρτογράφησης της προσβασιμότητας που παρέχουμε. 

 

 

Σύστημα Cisco Kinetic
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Bosch 

 

Απο τις αρχές του ’20, η ομάδα μας, σε συνεργασία με τη Bosch, ερευνά την αξιοποίηση των 

PLS sensors για τον έλεγχο της παραβατικής στάθμευσης σε ράμπες και πεζοδρόμια.  

Με αυτό τον τρόπο, προσδοκούμε να αυτοματοποιήσουμε τη διαδικασία παραγωγής 

δεδομένων με στόχο την παροχή real time υπηρεσιών πλοήγησης σε άτομα με μειωμένη 

κινητικότητα. 

 

PLS Sensor της Bosch



 

 
24 

MDA Hellas 

 

Είναι γεγονός ότι πάνω από το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει κάποια μορφή αναπηρίας. 

Στην Ελλάδα, τα άτομα με αναπηρία αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του πληθυσμού. Τα 

τελευταία χρόνια είναι εμφανής η προσπάθεια που γίνεται για τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

μετακίνησης στην πόλη. 

Στην AccessLab βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με φορείς ατόμων με αναπηρία, όπως το 

Σωματείο Φροντίδας Ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις MDA Hellas, με το οποίο 

πραγματοποιούμε test των λύσεων και των εφαρμογών μας και σχεδιάζουμε νέα προϊόντα. 

Φωτογραφία κατά τη διάρκεια test του Πόρταλ GoSafe  
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Nevronas 

 

Ο Nevronas είναι μια ομάδα  από επαγγελματίες της υγείας, της τέχνης και της τεχνολογίας. Στην  

διαδικτυακή τους πλατφόρμα nevronas.gr δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι 

ευπαθείς ομάδες, οι επαγγελματίες υγείας και εκπαίδευσης, οι εταιρίες με προϊόντα και υπηρεσίες 

να έχουν την δυνατότητα έκφρασης, συνύπαρξης και συνεργασίας. Πρωταρχικός στόχος τους 

είναι η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία για να έχουν ίσες ευκαιρίες στην 

εκπαίδευση, στην εργασία, στον αθλητισμό, στη ψυχαγωγία, κ.α..  

Η AccessLab υποστηρίζει δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με την προσβασιμότητα, γι’ αυτό 

και συνεργαζόμαστε στενά με την ομάδα του Nevronas. Συμμετέχουμε ενεργά στη ραδιοφωνική 

εκπομπή Nevronas Open Mind και στη δημιουργία του Nevronas Festival, του 1ου Φεστιβάλ 

Συμπεριληπτικών Παραστατικών Τεχνών και Καλλιτεχνικής διάδρασης στην Αθήνα. 

 

 

Λογότυπο ραδιοφωνικής εκπομπής Nevronas Open Mind 
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Νίκος Λειβαδάρας 

GIS Analyst/COO 
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