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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Το Γραφείο Μελετών για 'Aτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε, στα πλαίσια της προσπάθειας
που έχει αναλάβει για την προώθηση της δυνατότητας αυτόνοµης διακίνησης και διαβίωσης όλων των
πολιτών, συνέστησε οµάδες εργασίας από τεχνικούς εκπροσώπους διαφόρων υπουργείων και
φορέων, οι οποίες, µε συντονίστρια την Προϊσταµένη του Γραφείου, κατά το χρονικό διάστηµα 1986 –
1990, συνέταξαν τις «Οδηγίες Σχεδιασµού για την Αυτόνοµη ∆ιακίνηση και ∆ιαβίωση ΑµεΑ» που
περιελάµβαναν τα εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ανθρωποµετρικά στοιχεία
∆ιαµόρφωση εξωτερικών χώρων κίνησης πεζών.
Ράµπες ατόµων και αµαξιδίων
Η/Μ εγκαταστάσεις
Χώροι υγιεινής
Σήµανση
Κλίµακες
Κουφώµατα
Κατώφλια – ∆άπεδα
Καθιστικά, Τραπεζαρίες, Κουζίνες, Υπνοδωµάτια
Εγκαταστάσεις άθλησης και αναψυχής
Τουριστικές εγκαταστάσεις
Θεάµατα - Θέατρα, Κινηµατογράφοι
Κτίρια γραφείων και δηµοσίων υπηρεσιών
Πεζοδρόµια
Πινακίδες κυκλοφορίας

Τις "Οδηγίες" συνέταξαν µε γενικό συντονισµό της Αργυρώς Λεβέντη ΑΜ, οι εξής:
Ιωάννης Αδάµος ΑΜ, Γιώργος Ανδρουλιδάκης ΑΜ, Κορίνα Αργυροπούλου ΑΜ, Πέπυ Βρούχα ΑΜ,
Νίκος Γεροµήτσος ΑΜ, Μαργαρίτα ∆αµασκηνού ΑΜ, Αδάµ ∆ανέλης ΠΜ, Ιωάννα Ζάννου ΑΜ,
Μαριάννα Ζώρα ΑΜ, Μάρκος Κατσιώτης ΑΜ, Αλκιβιάδης Κιλίµης ΠΜ, Αντώνης Κοντέας ΑΜ,
Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος ΑΜ, ∆ηµήτρης Μπάτσος ΑΜ, Κωνσταντίνα Μπερδούση ΑΜ, Νάση
Ξαναλάτου ΑΜ, Ιωάννα Παγκάλου ΑΜ, Εύα Πάικου ΑΜ, Πόλυ Παπαγεωργίου ΑΜ, Κατερίνα
Παπαµιχαήλ ΑΜ, ∆ηµ. Παπαπετρίδης ΗΜ, Μαρία Παπαχρήστου ΑΜ, Ιωάννης Πολυχρονίου ΑΜ,
Αλεξάνδρα Ράδου ΑΜ, Σπύρος Σαµαρτζόπουλος ΑΜ, Μαρία Σκουλά ΑΜ, Παν. Σταθόπουλος ΑΜ,
Κατερίνα Τοκατλίδη ΑΜ, Αντώνης Φρατζιάκοµο ΑΜ, Βασίλης Χαρτουµπέκης αστυν. Α', ∆ιονύσης
Χίλιος ΜΜ, Μαρίλη Χριστοφή ΤΜ.
Το 1996 το Γραφείο συνέστησε οµάδα εργασίας η οποία αποτελείται από τους:
Χριστοφή Μαρίλη, τοπογράφο µηχανικό στα ΕΛΤΑ
Πολυχρονίου Γιάννη, αρχιτέκτονα µηχανικό στο ΥΠΠΟ
Παπαµιχαήλ Κατερίνα, αρχιτέκτονα µηχανικό στον ΟΕΚ.

Έργο της οµάδας εργασίας είναι η αναµόρφωση των οδηγιών ώστε να αποκτήσουν ενιαίο ύφος και να
περιληφθούν σε αυτές όλα τα νεώτερα δεδοµένα.
Προτάχθηκε η αναµόρφωση των οδηγιών που έχουν σχέση µε τα δηµόσια και ειδικά κτίρια και τους
υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους, ώστε εφαρµοσθούν από τις υπηρεσίες και τους µελετητές που
ασχολούνται µε µελέτες εφαρµογές και κατασκευές αυτής της κατηγορίας των έργων. Τονίζεται εδώ η
σηµασία αυτών των κτιρίων στη ζωή των πολιτών της χώρας, τα οποία ενώ κατασκευάζονται ειδικά
για να δέχονται κοινό, στην συντριπτική τους σχεδόν πλειοψηφία είναι είτε απροσπέλαστα, είτε πολύ
δύσκολα προσπελάσιµα από µία πολύ µεγάλη κατηγορία ατόµων.
Οι οδηγίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως προδιαγραφές από τις αρµόδιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα
τώρα που δροµολογούνται µεγάλα τεχνικά έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όταν λαµβάνονται υπ' όψιν
από το στάδιο της µελέτης, η εφαρµογή τους επιβαρύνει ελάχιστα ή και καθόλου τον προϋπολογισµό
του κάθε έργου, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για την εκ των υστέρων κατασκευή τους.
Αν οι αρµόδιοι για τα έργα φορείς και ο τεχνικός κόσµος της χώρας φροντίσουν να ενηµερωθούν και
να ακολουθήσουν τις οδηγίες αυτές (οι οποίες άλλωστε εφαρµόζονται σε όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε κάθε άλλη χώρα που σέβεται τους πολίτες της και φροντίζει να
τους παρέχει ίσες δυνατότητες και ευκαιρίες) δίνεται η δυνατότητα σε µια πολύ µεγάλη κατηγορία
ατόµων να κινηθούν αυτόνοµα στο δοµηµένο περιβάλλον, µε όλες τις ευεργετικές επιπτώσεις που θα
προκύψουν από αυτό, αλλά και σε όλους τους πολίτες να κινηθούν µε µεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση
σε αυτό.
Οι οδηγίες δεν θα έχουν στατική µορφή, στόχος είναι η αµφίδροµη πληροφόρηση, ενηµέρωση και
βελτίωσή τους µε τη βοήθεια όλων εκείνων που τις εφαρµόζουν και τις αξιοποιούν: των µελετητών,
των επιβλεπόντων, των κατασκευαστών και των χρηστών. Για το λόγο αυτό το Γραφείο Μελετών για
Άτοµα µε Αναπηρίες και η οµάδα εργασίας είναι ανοικτά σε κάθε υπόδειξη για τη βελτίωση ή
τροποποίηση των οδηγιών.
Ως τώρα έχουν συνταχθεί οι εξής οδηγίες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ
ΡΑΜΠΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΙ∆ΙΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΣΗΜΑΝΣΗ
ΕΙΣΟ∆ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΙΕΙΝΗΣ
ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Για το Γραφείο Μελετών
για άτοµα µε αναπηρίες
Αργυρώ Λεβέντη
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κεφάλαιο 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.Γενικά
1.1. Αυτόνοµη διακίνηση και διαβίωση
1.2. Στόχος των οδηγιών

2. Άτοµα µε Αναπηρίες
2.1. Ποια είναι τα άτοµα µε αναπηρίες
2.2. Προβλήµατα και δυσκολίες των ατόµων µε αναπηρίες

3. Παρατηρήσεις – Συστάσεις
3.1. ∆υνατότητα κίνησης – προσπέλασης
3.2. ∆υνατότητα προσέγγισης – µηχανισµοί χειρισµού
3.3. ∆υνατότητα ακοής και όρασης

Κεφάλαιο 2. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ
1. Στοιχεία σχεδιασµού πεζοδροµίου
1.1. Γενικά
1.2. Πλάτος πεζοδροµίου
1.3.Ύψος πεζοδροµίου
1.4. Κλίση πεζοδροµίου
1.5. ∆άπεδο πεζοδροµίου
1.6. Αστικός εξοπλισµός – εµπόδια
1.7. Φύτευση
1.8. Σήµανση
1.9. ∆ιαβάσεις – νησίδες
1.10. Κάλυψη υψοµετρικών διαφορών

2. Στοιχεία σχεδιασµού πεζοδρόµων
2.1. Γενικά
2.2. Πλάτος πεζοδρόµου
2.3. ∆άπεδο πεζοδρόµου
2.4. Λοιπά χαρακτηριστικά πεζοδρόµων

3. Στοιχεία σχεδιασµού χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων

Κεφάλαιο 3. ΡΑΜΠΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΙ∆ΙΩΝ
1. Γενικά
2. Λειτουργικά Στοιχεία
2.1. Κλίση ράµπας
2.2. Μήκος ράµπας
2.3. Πλάτος ράµπας
2.4. Πλατύσκαλα
2.5. Σχήµα ράµπας
2.6. ∆άπεδο
2.7. Στοιχεία Προστασίας και Ασφάλειας του χρήστη

3. Σήµανση

Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ
1. Γενικά
2. Λειτουργικά Στοιχεία
2.1. Κλίση Κλίµακας
2.2. Γραµµή Ανάβασης
2.3. Φανός ή Φανάρι Κλίµακας
2.4. Πλάτος Κλίµακας
2.5. Μεταρρύθµιση των Βαθµίδων
2.6. Μήκος Κλίµακας
2.7. Πλατύσκαλα
2.8. Σχήµα Κλίµακας
2.9. Μορφή Κλίµακας
2.10. Υλικά κατασκευής και επένδυσης
2.11. Στοιχεία Προστασίας και Ασφάλειας του Χρήστη

3. Σήµανση

Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
1. Γενικά
2. Ανελκυστήρες προσώπων
2.1. Θάλαµοι ανελκυστήρων
2.2. Πόρτες
2.3. Χώρος µπροστά στον ανελκυστήρα
2.4. Χειριστήρια
2.5. Ενδείξεις κίνησης και θέσης
2.6. Κίνηση ανελκυστήρων
2.7. Ασφάλεια ανελκυστήρων

3. Αναβατόρια
3.1. Αναβατόριο κατακόρυφης κίνησης
3.2. Αναβατόρια κλιµάκων
3.3. Ασφάλεια Αναβατορίων

4. Κυλιόµενες Σκάλες και Μεταφορικές Ταινίες Προσώπων

Κεφάλαιο 6. ΣΗΜΑΝΣΗ
1. Ορισµός
2. Γενικές Αρχές Σήµανσης
3. Είδη Σήµανσης
4. Σήµανση µε Πινακίδες
4.1. Πινακίδες Οδικής Σήµανσης
4.2. Πινακίδες Σήµανσης Κτιρίων και υπαίθριων χώρων
4.3. Σχήµα και Χρώµα Πινακίδων Σήµανσης
4.4. Θέση Πινακίδων Σήµανσης
4.5. Γράµµατα και Σύµβολα Πινακίδων Σήµανσης
4.6. Υλικό Κατασκευής – Φωτισµός

5. Επιδαπέδια Σήµανση
6. Φωτεινή – Ηχητική Σήµανση
7. Σήµανση Αστικού Εξοπλισµού και κτιρίων µέσω χρώµατος και σχήµατος

Κεφάλαιο 7. ΕΙΣΟ∆ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
1. Γενικά
2. Πρόσβαση στην Κεντρική Είσοδο του κτιρίου
2.1. Σύνδεση Οδοστρώµατος
2.2. Σύνδεση Πεζοδροµίου – Κτιρίου
2.3. Θύρα Εισόδου
2.4. Εξοπλισµός Θύρας
2.5. Σήµανση

3. Πρόσβαση στους υπόγειους χώρους στάθµευσης
3.1. Σύνδεση των υπόγειων χώρων στάθµευσης µε το εσωτερικό του κτιρίου
3.2. Σήµανση
3.3. Πυροπροστασία

Κεφάλαιο 8. ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
1. Γενικά
2. ∆ηµόσιοι Χώροι Υγιεινής για εµποδιζόµενα άτοµα
2.1. Σήµανση
2.2. Προσπέλαση
2.3. Είσοδος
2.4. Εξοπλισµός

3. ∆ηµόσιοι Χώροι Υγιεινής µε ντους για εµποδιζόµενα άτοµα
3.1. Εξοπλισµός
3.2. ∆άπεδο

4. ∆ηµόσιοι Χώροι αποδυτηρίων και ντους

Κεφάλαιο 9. ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ
1. Γενικά
2. Είσοδοι – Υποδοχή
3. Σήµανση
4. Κοινόχρηστοι Χώροι – Οριζόντια και Κατακόρυφη Κυκλοφορία
5. Πυροπροστασία

Κεφάλαιο 10. ΚΑΤΟΙΚΙΑ
1. Γενικά
2. Είσοδος
3. Οριζόντια Κυκλοφορία
4. ∆άπεδα
5. Παράθυρα – Εξωστοθύρες – Εξώστες
6. Χώροι Υγιεινής
7. Κουζίνες
8. Καθιστικά – Τραπεζαρίες
9. Υπνοδωµάτια

Κεφάλαιο 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Βιβλιογραφία
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Κεφάλαιο 1.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1. ΑΥΤΟΝΟΜΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΙΩΣΗ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ είναι τα άτοµα που έχουν µόνιµες ή προσωρινές βλάβες, ανικανότητες,
αδυναµίες, αναπηρίες ή συνδυασµό των παραπάνω, που προέρχονται από φυσική, ψυχική ή νοητική
ανεπάρκεια.
ΕΜΠΟ∆ΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ είναι τα άτοµα µε αναπηρίες, καθώς και τα άτοµα µε µειωµένες ικανότητες
δηλαδή τα άτοµα της τρίτης και τέταρτης ηλικίας, οι έγκυες, τα προεφηβικά άτοµα, τα άτοµα µε
ασυνήθεις σωµατικές διαστάσεις, οι εθισµένοι σε βλαβερές ουσίες, όσοι χρησιµοποιούν ή οδηγούν
οιουδήποτε τύπου αµαξίδιο, όσοι µεταφέρουν βάρη κλπ.
Με την αυτόνοµη διακίνηση και διαβίωσή τους τα άτοµα µε αναπηρίες και γενικότερα τα εµποδιζόµενα
άτοµα αποπεριθωριοποιούνται, χρησιµοποιούν και αναπτύσσουν τα ταλέντα τους συµµετέχοντας
ισότιµα σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής, µειώνοντας την εξάρτησή τους από κάποιο άλλο άτοµο
που στη συνέχεια αποδεσµευόµενο γίνεται πιο παραγωγικό.
1.2 ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ
Οι οδηγίες έχουν στόχο:
1.2.1. Να καταργήσουν τους αρχιτεκτονικούς φραγµούς και οτιδήποτε εµποδίζει την αυτόνοµη
διακίνηση και διαβίωση των ατόµων µε αναπηρίες και γενικότερα των εµποδιζόµενων ατόµων µέσα
στα κτίρια ή στους υπαίθριους χώρους (όπως σκαλοπάτια, δάπεδα µε απότοµες κλίσεις, χώροι πολύ
µικρών διαστάσεων κλπ).
1.2.2. Να κάνουν το δοµηµένο περιβάλλον φιλικό, προσεγγίσιµο και ασφαλές για όλες τις κατηγορίες
των χρηστών µε την χρήση π.χ. δαπέδων µε οµαλές κλίσεις και χωρίς σκαλοπάτια, µηχανικών µέσων,
κατάλληλης σήµανσης, προσιτών και εύκολων στη χρήση µηχανισµών χειρισµού (όπως πλήκτρα
στους ανελκυστήρες σε κατάλληλα ύψη προσιτά σε όλους κλπ), άνετων και χωρίς κινδύνους χώρων
κλπ διευκολύνοντας έτσι την αυτόνοµη διακίνηση και διαβίωση όλων των χρηστών.
Οι οδηγίες απευθύνονται σε όσους σχεδιάζουν ή αποφασίζουν για τα κτίρια και τους
υπαίθριους χώρους.
Ορισµένες βοηθούν και στον σχεδιασµό εξοπλισµού και αντικειµένων. Τα κτίρια και οι υπαίθριοι χώροι
που είναι προσιτοί και προσπελάσιµοι από τα εµποδιζόµενα γενικά άτοµα είναι και για το σύνολο των
χρηστών πιο εύχρηστοι, πιο άνετοι, πιο ευχάριστοι και µε λιγότερους κινδύνους.

2. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
2.1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι τα άτοµα που έχουν µόνιµες ή
προσωρινές βλάβες, ανικανότητες, αδυναµίες, αναπηρίες ή συνδυασµό των παραπάνω, που
προέρχονται από φυσική, ψυχική ή νοητική ανεπάρκεια.
Άτοµα µε µόνιµη ανικανότητα είναι οι κινητικά ανάπηροι, οι τυφλοί και γενικά οι αµβλύωπες, οι κωφοί,
όσοι έχουν δυσκολία στην αντίληψη, την επικοινωνία και την προσαρµογή και οι ασθενείς από
αρτηριοσκλήρυνση, επιληψία, ανεπάρκεια νεφρού, ρευµατικές παθήσεις, καρδιοπάθειες κλπ. Άτοµα
µε παροδική ανικανότητα µπορεί να είναι τραυµατίες, παροδικά ασθενείς κλπ.
2.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Η αυτόνοµη διακίνηση και διαβίωση των ατόµων µε αναπηρίες εµποδίζεται από την δυσκολία που
έχουν στην κίνηση, στην προσέγγιση, στην αντίληψη, στην επικοινωνία και την προσαρµογή, στην
ακοή και στην όραση.
Προσπαθούν να ξεπεράσουν την φυσική τους ανεπάρκεια µε βοηθητικά µέσα, όπως µπαστούνια,
περπατίστρες, αναπηρικά αµαξίδια κλπ. και το επιτυγχάνουν όταν δεν εµποδίζονται από σκαλοπάτια ή
δάπεδα µε απότοµες κλίσεις, από στενούς χώρους κλπ. ∆ιευκολύνονται µε την πρόβλεψη δαπέδων
απαλών κλίσεων και χωρίς σκαλοπάτια, µηχανικών µέσων για την κάλυψη υψοµετρικών διαφορών,
κατάλληλης ευκολονόητης σήµανσης, εύκολων και προσιτών µηχανισµών χειρισµού, άνετων και
ακίνδυνων χώρων.
2.2.1. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
∆υσκολία στην κίνηση έχουν τα άτοµα µε αδύνατα ή παράλυτα µέλη, µε δυσκαµψία ή σχετική έλλειψη
µέλους ή µελών του σώµατος, οι ηλικιωµένοι, τα άτοµα µε καρδιοαναπνευστικά προβλήµατα, οι
προσωρινά τραυµατισµένοι κλπ.
Τα άτοµα αυτά έχουν αργότερους ρυθµούς στην κίνηση και για να µετακινηθούν χρησιµοποιούν
βοηθητικά µέσα (αναπηρικό αµαξίδιο, περπατίστρες, πατερίτσες, µπαστούνια κλπ). Έτσι
µετακινούνται άνετα σε χώρους που έχουν ελάχιστες διαστάσεις όπως τα συνηµµένα σχέδια
(Ελάχιστα πλάτη όδευσης, Απαιτούµενος χώρος στροφής αµαξιδίου), έχουν αντιολισθηρά δάπεδα µε
κλίση ίση ή µικρότερη του 5% χωρίς σκαλοπάτια και παγίδες (βλ. σχέδιο Ελεύθερο ύψος όδευσης Ανεκτές ανωµαλίες δαπέδου), που δεν εγκυµονούν κινδύνους και φέρουν κατάλληλους διπλούς και
συνεχείς χειρολισθήρες σε κατάλληλα ύψη και θέσεις (βλ. σχέδιο Χειρολισθήρες).
2.2.2 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΑΣΗ
Αυτά τα άτοµα βλέπουν λίγο ή καθόλου. Για την αυτόνοµη µετακίνησή τους κάνουν χρήση
µπαστουνιού ή ειδικά εκπαιδευµένων σκύλων.
∆ιακινούνται άνετα σε χώρους που έχουν διαστάσεις όπως το συνηµµένο σχέδιο (" ∆ιαστάσεις
απαιτούµενες για τυφλούς") και επειδή αναγνωρίζουν τον χώρο µε τα άκρα και την ακοή
διευκολύνονται από κατευθυντήριους οδηγούς στο δάπεδο διαφορετικής υφής και έντονης χρωµατικής
αντίθεσης από τα υπόλοιπα στοιχεία, ειδικούς χειρολισθήρες µε αρχή και τέλος, πινακίδες µε το
σύστηµα BRAILLE σε κατάλληλο ύψος τοποθετηµένες, δάπεδα µη ηχοαπορροφητικά για να
αναγνωρίζουν τους άλλους από τον βηµατισµό τους, ευκρινή ηχητική σήµανση και χώρους που να
µην δηµιουργούν αντήχηση. Ο θόρυβος είναι η οµίχλη για τους τυφλούς. Επειδή τα άτοµα αυτά δεν
βλέπουν, οι χώροι στους οποίους κινούνται θα πρέπει να είναι ελεύθεροι εµποδίων και να µην
κρύβουν παγίδες, όπως προεξέχοντα στοιχεία σε ύψος µικρότερο των 2.20µ χωρίς προβολική
επισήµανση στο δάπεδο π.χ. κάδοι απορριµµάτων σε κολώνες, χαµηλά οδικά σήµατα, ALLERRETOUR ή ανοιγόµενες πόρτες, εύθραυστα τζάµια κλπ. Ο φωτισµός των χώρων πρέπει να είναι
άπλετος χωρίς έντονες αντιθέσεις, διότι όσοι βλέπουν λίγο θαµπώνονται εύκολα.

2.2.3. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΟΗ
Η διακίνηση των ατόµων αυτών διευκολύνεται µε την ύπαρξη έντονης και ευκρινούς σήµανσης. Ο
άπλετος φωτισµός των χώρων εξασφαλίζει την καλή επικοινωνία των ατόµων µε προβλήµατα στην
ακοή, δεδοµένου ότι τους επιτρέπει να διαβάζουν τα χείλη του οµιλητού ή να επικοινωνούν µε την
νοηµατική γλώσσα (γλώσσα των χεριών).
2.2.4. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα άτοµα µε µόνιµα µειωµένη αντίληψη, π.χ. άτοµα µε διάφορες ψυχικές
ή οργανικές παθήσεις µε παροδικά µειωµένη αντίληψη, π.χ. ηλικιωµένοι, παιδιά, αφηρηµένοι,
µεθυσµένοι, ναρκοµανείς, κουρασµένοι κλπ.
Τα άτοµα αυτά έχουν περιορισµένη επαφή µε το περιβάλλον και τα γύρω αντικείµενα, αδυνατούν να
δράσουν αυτόνοµα ή και ακόµα να αντιδράσουν στα εµπόδια ή τους κινδύνους.
Η απλοποίηση των χώρων διακίνησης, η χρήση σηµάνσεων µε ενδείξεις µε χρωµατικές αντιθέσεις, τα
έντονα ηχητικά σήµατα βελτιώνουν την σχέση των ατόµων αυτών µε το περιβάλλον.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
3.1. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ
Σηµαντικός παράγοντας στην προσπέλαση και χρήση του δοµηµένου περιβάλλοντος από
εµποδιζόµενα άτοµα και κατ' επέκταση από όλους είναι η ασφάλεια που παρέχεται τόσο από τον
σχεδιασµό όσο και από τα χρησιµοποιούµενα υλικά και τον τρόπο κατασκευής. Πιο συγκεκριµένα:
3.1.1. Η κλίση σε σχέση µε την απόσταση του διαµορφωµένου δαπέδου, αποτελούν βασική
προϋπόθεση για την αυτόνοµη διακίνηση των ατόµων µε αναπηρίες και των εµποδιζόµενων ατόµων
γενικότερα.
3.1.2. Η ολισθηρότητα του δαπέδου, σε συνάρτηση µε την υφή του υλικού όσο και µε το ανάγλυφο της
επιφάνειάς του, είναι µια άλλη παράµετρος της δυνατότητας κίνησης που πρέπει να εξετάζεται
σοβαρά.
3.1.3. Απαραίτητος είναι επίσης ο σωστός σχεδιασµός των δαπέδων µε αποφυγή των σηµείων
εκτροπής του αναπηρικού αµαξιδίου, αλλά και των άλλων βοηθηµάτων (πατερίτσες, περπατίστρες
κλπ), ή της πρόσκρουσής τους σε εµπόδια.
3.1.4. Εξίσου αναγκαία είναι η αποφυγή αρµών διαµόρφωσης δαπέδου σε τέτοιο µέγεθος που να
δηµιουργεί κραδασµούς στην κίνηση των αµαξιδίων ή ανατροπές κατά το βάδισµα των
εµποδιζόµενων γενικά ατόµων.
3.1.5. Η διαστασιολόγηση των σηµείων εισόδου - εξόδου είναι αυτή που καθορίζει την ακτίνα
αυτόνοµης διακίνησης και το µέγεθος δραστηριοποίησης των εµποδιζόµενων ατόµων,
χαρακτηρίζοντας προσπελάσιµο ή µη κάποιο χώρο. Εποµένως είναι απαραίτητος ο σωστός
σχεδιασµός των σηµείων εισόδου - εξόδου ώστε αυτά να εξυπηρετούν όλους τους χρήστες του
δοµηµένου περιβάλλοντος.
3.1.6. Προσπελάσιµα οριζοντίως και κατακορύφως, σε όλα τα επίπεδα-επιβάλλεται να
κατασκευάζονται όλα τα κτίρια που χρησιµοποιούνται από κοινό, όπου ένα εµποδιζόµενο άτοµο
µπορεί να φθάσει είτε ως επισκέπτης είτε ως εργαζόµενος. Τα κτίρια κατοικίας πρέπει να
κατασκευάζονται προσαρµόσιµα ή προκειµένου για υφιστάµενα να µετατρέπονται σε προσπελάσιµα
από εµποδιζόµενο άτοµο, εφόσον αυτό κατοικεί εκεί.
3.1.7. Είσοδοι σχεδόν συνεπίπεδοι µε τον περιβάλλοντα χώρο ή σε αντίθετη περίπτωση συνδεόµενες
µε αυτόν µε κεκλιµένα επίπεδα κλίσης µέχρι 5% και πλάτους τουλάχιστον 1,30µ και σε σύνδεση πάντα
µε την στάθµη του ανελκυστήρα, θύρες µε επάλληλα φύλλα συρόµενα και θύρες µε πλάτος
τουλάχιστον 90εκ - από κάσα σε κάσα - φέρουσες διαφανή φεγγίτη που διευκολύνει τον έλεγχο της
κίνησης πίσω από την θύρα, κατάλληλες χειρολαβές, ανεµοφράκτες και πλατύσκαλα µε τουλάχιστον

1,50µ µεταξύ θύρας και απέναντι επιφάνειας, διακόπτες κλήσεως τοποθετηµένοι σε ζώνη υψών
µεταξύ 90 και 120εκ και ένα τουλάχιστον WC ειδικά διαµορφωµένο για την εξυπηρέτηση των
εµποδιζόµενων ατόµων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προσπελασιµότητα οποιουδήποτε
κτιρίου από ένα εµποδιζόµενο άτοµο.
3.2. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
3.2.1. Η τοποθέτηση των κατάλληλων µηχανισµών χειρισµού (χειριστήρια εγκαταστάσεων και
εξοπλισµού, κουµπιά κλήσεως, διακόπτες, ρευµατοδότες και χειρολαβές) πρέπει να γίνεται σε σηµεία
και ύψη προσιτά από όλους (βλ. σχέδιο "Ζώνη τοποθέτησης µηχανισµών χειρισµού") και στα ίδια
πάντα σταθερά σηµεία για όλες τις περιπτώσεις , π.χ. οι διακόπτες για το φως στα δεξιά των
ανοιγµάτων και κοντά στην κάσα της πόρτας, τα κουµπιά κλήσεως των ανελκυστήρων σε ύψος
προσιτό στους χρήστες αµαξιδίων, τα κουµπιά των ανελκυστήρων µε ανάγλυφη σήµανση για τους
τυφλούς.
3.2.2. Τα ερµάρια πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να είναι προσεγγίσιµα και εύχρηστα από τα
άτοµα µε αναπηρίες (αβαθή ερµάρια, ράφια συρόµενα προς τα έξω, κάτω θυρόφυλλα συρόµενα
επάλληλα κλπ, βλ. σχέδιο «∆υνατότητα προσέγγισης καθ' ύψος»).
3.2.3. Η προστασία των διαφόρων σηµείων που µπορεί να προκαλέσουν τραυµατισµό, έγκαυµα ή
ηλεκτροπληξία των εµποδιζόµενων γενικά ατόµων (σωλήνες ύδρευσης ζεστού νερού, πρίζες, εστίες
κουζίνας κλπ) είναι απαραίτητη.
3.2.4. Εξίσου απαραίτητη είναι η προστασία µε κιγκλιδώµατα κατάλληλης µορφής και ύψους των
εµποδιζόµενων ατόµων στους εξώστες, τις ανοικτές δεξαµενές και πισίνες καθώς και στις εξόδους
χώρων µεγάλων συναθροίσεων κοινού (σχολεία, γυµναστήρια, γήπεδα, αίθουσες θεαµάτων κλπ).
3.3. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΚΟΗΣ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗΣ
3.3.1. Απαιτείται ηχοπροστασία σε χώρους συγκεντρώσεως κοινού (αίθουσες αναψυχής, θεαµάτων
κλπ), γιατί τα άτοµα µε προβλήµατα στην όραση και ιδιαίτερα οι τυφλοί έχουν εξασκηθεί να
αντιλαµβάνονται τον χώρο µε την ακοή, µε αποτέλεσµα να χάνουν την αίσθηση αυτή σε χώρους µε
οχλαγωγία, θόρυβο και αντήχηση.
3.3.2. Η διαφοροποίηση της ηχητικής των διαφόρων υλικών είναι απαραίτητη για την καθοδήγηση των
ατόµων µε προβλήµατα στην όραση, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη ηχητικής σήµανσης.
3.3.3. Για την εύκολη και ασφαλή διακίνηση των χρηστών αµαξιδίων πρέπει να εξασφαλίζεται οπτικό
πεδίο χωρίς σκοτεινές περιοχές.
3.3.4. Τα χρώµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα
σύγχυσης λόγω αχρωµατοψίας, κυρίως στις περιπτώσεις όπου απαιτείται διευκόλυνση µεγάλου
αριθµού διακινουµένων εµποδιζόµενων ατόµων (όπως π.χ. σε περιπτώσεις σταθµών τραίνων,
αεροδροµίων κλπ). Η καλύτερη αντιµετώπιση αυτών των περιπτώσεων είναι ο συνδυασµός των
χρωµατικών ενδείξεων µε κείµενο ή πικτογράφηµα.
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Κεφάλαιο 2.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Ως πεζοδρόµια ορίζονται τα υπερυψωµένα ή µη ερείσµατα αστικής οδού, που προορίζονται για την
συνεχή, ασφαλή και χωρίς εµπόδια κυκλοφορία των πεζών και των εµποδιζόµενων ατόµων.
1.2. ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
1.2.1. Ως πλάτος πεζοδροµίου ορίζεται η απόσταση από την ρυµοτοµική γραµµή µέχρι την ακµή του
κρασπέδου.
Ελάχιστο πλάτος πεζοδροµίου ορίζονται τα 2.05µ, στα οποία περιλαµβάνονται 0.20µ για
αρχιτεκτονικές προεξοχές, 1.50µ για ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών και 0.35µ για την τοποθέτηση
πινακίδων σήµανσης, προστατευτικών κιγκλιδωµάτων και την κατασκευή κρασπέδου.
Το πλάτος που προκύπτει από τον υπολογισµό:
1.2.1.1. όλων των επιπλέον αναγκών αστικού εξοπλισµού (καθιστικά, κάλαθοι αχρήστων,
γραµµατοκιβώτια, τηλεφωνικοί θάλαµοι, περίπτερα, δηµόσιοι χώροι υγιεινής κλπ),
1.2.1.2. της εξυπηρέτησης δραστηριοτήτων του δρόµου (οδική σήµανση, σηµατοδότες διαβάσεων,
πληροφοριακές πινακίδες, στάσεις αστικών συγκοινωνιών κλπ),
1.2.1.3. της φύτευσης,
1.2.1.4. της οπτικής συναλλαγής µπροστά στις προθήκες καταστηµάτων, όπου η κύρια χρήση της
περιοχής καθορίζεται από τον σχεδιασµό σαν εµπορική κλπ., προστίθεται στο ελάχιστο πλάτος
πεζοδροµίου και το άθροισµα ορίζει το µικτό πλάτος πεζοδροµίου, το οποίο ποικίλλει ανάλογα µε τις
εκάστοτε ανάγκες.
1.2.2. Ως ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών ορίζεται το απαραίτητο ελάχιστο πλάτος της επιφάνειας
του πεζοδροµίου, που χρησιµοποιείται για την συνεχή, ασφαλή και ανεµπόδιστη κυκλοφορία κάθε
κατηγορίας χρηστών.
Απαραίτητο ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών ορίζεται το 1.50µ, διάσταση που
απαιτείται κατ' ελάχιστον για την άνετη διασταύρωση πεζού µε χρήστη ή οδηγό αµαξιδίου οιασδήποτε
µορφής (αναπηρικό, παιδικό, αγοράς κλπ) ή µε µεταφορέα πακέτων.
Ως ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ορίζεται το ελάχιστο πραγµατικό ύψος στην ελεύθερη ζώνη
όδευσης για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών και ορίζεται ίσο µε 2.20µ.
1.2.3. Ως οδηγός όδευσης τυφλών ορίζεται λωρίδα της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών,
διαφορετικής υφής και χρώµατος από το δάπεδό της, που αποβλέπει στην καθοδήγηση και ασφαλή
διακίνηση των ατόµων µε προβλήµατα στην όραση. Κατασκευάζεται σε απόσταση 0.50µ κατ'

ελάχιστον από την ρυµοτοµική γραµµή εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης, µε πλάτος 0,30 µέχρι
0.40µ.
1.2.4. Oι παραπάνω διαστάσεις θεωρούνται οι ελάχιστες επιθυµητές για νεοσχεδιαζόµενα
πολεοδοµικά συγκροτήµατα και νέα ρυµοτοµικά. Στην περίπτωση όµως υφιστάµενων ρυµοτοµικών
προτείνονται τα παρακάτω, σχετικά µε το ελάχιστο πλάτος των πεζοδροµίων:
1.2.4.1. για δρόµους πλάτους άνω των 12.00µ, ελάχιστο πλάτος πεζοδροµίου 2.05µ.
1.2.4.2. για δρόµους πλάτους από 9.00 -12.00µ, υποχρεωτικό πλάτος πεζοδροµίου 2.05µ.
1.2.4.3. για δρόµους πλάτους από 6.00 - 9.00µ, ελάχιστο πλάτος 1.50µ (όσο η ελεύθερη ζώνη
όδευσης πεζών) και επιθυµητό κατά το δυνατόν 2.05µ
1.2.4.4. για δρόµους πλάτους µικρότερου των 6.00µ, πεζοδρόµηση
Για την επίτευξη των παραπάνω ελαχίστων διαστάσεων πλάτους συνιστάται η µείωση του
οδοστρώµατος όπου αυτό είναι δυνατόν σε όφελος των πεζοδροµίων και η κατά αποστάσεις απόδοση
στο πεζοδρόµιο χώρου σε βάρος της λωρίδας στάθµευσης, προκειµένου σε αυτό τον χώρο να
τοποθετηθεί ο απαραίτητος αστικός εξοπλισµός.
1.3 ΥΨΟΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
Ως ύψος πεζοδροµίου ορίζεται το ύψος του κρασπέδου του πεζοδροµίου.
Το ύψος αυτό δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 7-10εκ, γιατί τότε δηµιουργεί προβλήµατα στη
διαµόρφωση των διαβάσεων.
Σε περιπτώσεις µόνο όπου δηµιουργούνται προβλήµατα λόγω της κλίσης του εδάφους σε συνδυασµό
µε τις κλίσεις απορροής των οµβρίων το ύψος του πεζοδροµίου δυνατόν να είναι µεγαλύτερο, χωρίς
όµως ποτέ να ξεπερνά τα 15εκ.
Το πρόβληµα της κακής χρήσης του πεζοδροµίου για στάθµευση δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση να
αντιµετωπίζεται µε αύξηση του ύψους του κρασπέδου.
1.4. ΚΛΙΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
1.4.1. Κατά µήκος ή αξονική κλίση πεζοδροµίου είναι η κλίση του πεζοδροµίου κατά την διεύθυνση της
ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 12%.
Για την αποφυγή µεγαλύτερων κλίσεων θα κατασκευάζονται, καταλαµβάνοντας όλο το πλάτος της
ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών, βαθµίδες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που αναπτύσσονται στο
κεφάλαιο "1.10. ΚΑΛΥΨΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ", παραγ.1.10.3. της παρούσας οδηγίας.
1.4.2. Εγκάρσια κλίση πεζοδροµίου είναι η κλίση του πεζοδροµίου κατά την κάθετο διεύθυνση προς
την διεύθυνση της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4% µε επιθυµητή
κλίση το 1-1,5%.
1.5. ∆ΑΠΕ∆Ο ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
1.5.1. Ως δάπεδο πεζοδροµίου ορίζεται η τελική βατή επιφάνεια του πεζοδροµίου.
1.5.2. Το υπόστρωµα του δαπέδου συνήθως κατασκευάζεται από σκυρόδεµα µε οπλισµό επί
στρώµατος 3Α αφού προηγουµένως το έδαφος καθαριστεί και συµπιεστεί καλά.
1.5.3. Τα υλικά κατασκευής του δαπέδου πρέπει να εξασφαλίζουν αντιολισθηρότητα, οµοιογένεια,
σταθερότητα, αντοχή στην χρήση και τις καιρικές συνθήκες, µικρή αντανακλαστικότητα και ευκολία
στον καθαρισµό και την συντήρηση τόσο σε συνήθεις συνθήκες χρήσης όσο και σε εξαιρετικές
καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι, παγετός κλπ). Προτιµητέα είναι τα χυτά δάπεδα µε κατάλληλη

επεξεργασία της τελικής στρώσης τους, όπως π.χ. η άσφαλτος, λόγω της ευκολίας που παρουσιάζει
σε οποιαδήποτε επέµβαση.
1.6. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΜΠΟ∆ΙΑ
1.6.1. Ως αστικός εξοπλισµός ορίζονται οι πάσης φύσεως µόνιµες ή προσωρινές εγκαταστάσεις του
πεζοδροµίου, που αποβλέπουν στην ασφάλεια, πληροφόρηση, εξυπηρέτηση και υγιεινή όλων των
χρηστών του.
Η λειτουργία του αστικού εξοπλισµού πρέπει να εκφράζεται µε σαφήνεια και να υποδεικνύεται από το
σχήµα και το χρώµα του. Πρέπει δε πάντα να τοποθετείται εκτός ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών.
Προτείνεται ένα πρόσθετο πλάτος 1.30µ, που θα προστίθεται στο ελάχιστο πλάτος πεζοδροµίου, για
την δηµιουργία ζώνης εγκατάστασης αστικού εξοπλισµού. Μία περίπτωση αντιµετώπισης του θέµατος
δηµιουργίας ζώνης αστικού εξοπλισµού χωρίς την επαύξηση του πλάτους του πεζοδροµίου αποτελεί η
κατά αποστάσεις απόδοση στο πεζοδρόµιο χώρου, εις βάρος της λωρίδας στάθµευσης, προκειµένου
εκεί να τοποθετηθεί ο απαραίτητος εξοπλισµός.
Κατά τον σχεδιασµό της ζώνης αστικού εξοπλισµού πρέπει να προβλέπονται, ανά 100.0µ στις
κεντρικές περιοχές και ανά 200.0µ στις πιο αποµακρυσµένες, χώροι διαστάσεων 0.80*1.30µ για την
ανάπαυση των χρηστών αµαξιδίων σε συνδυασµό µε τα άλλα στοιχεία του αστικού εξοπλισµού.
Συνδυασµός των στοιχείων του αστικού εξοπλισµού πρέπει να γίνεται, όπου είναι δυνατόν,
προκειµένου να εξοικονοµείται χώρος.
Στοιχεία του αστικού εξοπλισµού όπως γραµµατοκιβώτια, δοχεία απορριµµάτων, τηλεφωνικοί θάλαµοι
κλπ πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε αφενός να είναι ανιχνεύσιµα από το µπαστούνι των τυφλών,
αφετέρου δε να είναι προσιτά και χρησιµοποιήσιµα από χρήστες αµαξιδίων ή άτοµα µικρού ύψους.
Τα τµήµατα χειρισµού τους θα πρέπει να βρίσκονται τοποθετηµένα σε µία ζώνη υψών µεταξύ 0.90 και
1.20µ από το δάπεδο.
Σε περιπτώσεις πεζοδροµίων ελαχίστων επιθυµητών διαστάσεων θα πρέπει πάντα να λαµβάνεται
µέριµνα ώστε να τοποθετούνται τα παρακάτω στοιχεία αστικού εξοπλισµού κατ' ελάχιστον:
1.6.1.1. καλάθι αχρήστων,
1.6.1.2. γραµµατοκιβώτια, εντυποκιβώτια, αυτόµατοι πωλητές γραµµατοσήµων,
1.6.1.3. στάσεις στάθµευσης αστικών συγκοινωνιών και
1.6.1.4. σκάφες σε όλες τις διαβάσεις.
1.6.2. Ως µόνιµα εµπόδια ορίζονται οι πάσης φύσεως σταθερές κατασκευές και εγκαταστάσεις του
πεζοδροµίου και είναι δυνατόν να ελεγχθούν κατά το στάδιο του σχεδιασµού (π.χ. γραµµατοκιβώτια,
δοχεία απορριµµάτων, τηλεφωνικοί θάλαµοι, καθιστικά, δένδρα, πινακίδες σήµανσης, φωτιστικά κλπ).
Ως προσωρινά εµπόδια ορίζονται τα πάσης µορφής στοιχεία που καταλαµβάνουν για περιορισµένη
χρονική διάρκεια το πεζοδρόµιο ή τµήµα αυτού.
Ως λωρίδα επισήµανσης ορίζεται η λωρίδα διαφορετικής υφής και χρώµατος από το δάπεδο του
πεζοδροµίου και τον οδηγό όδευσης τυφλών, η οποία αποβλέπει στην προειδοποίηση για αλλαγή
επιπέδου ή για την ύπαρξη εµποδίων ή κινδύνου µέσα στο ελεύθερο ύψος της ζώνης όδευσης πεζών,
είναι κάθετη στον άξονα της κίνησης και έχει πλάτος 0,30 ως 0,60µ.
1.6.3. Εµπόδια σε ύψος µικρότερο των 2.20µ µέσα ή έξω από την ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών
πρέπει να αποφεύγονται και σε κάθε περίπτωση να προβάλλονται στο έδαφος µε τρόπο ανιχνεύσιµο
από το µπαστούνι των τυφλών. Έτσι πρέπει να προβλέπεται κατά περίπτωση:
1.6.3.1. προειδοποιητική σήµανση περιµετρικά του εµποδίου
1.6.3.2. υπερυψωµένη βάση
1.6.3.3. έδραση στο πεζοδρόµιο µε όλη την τελική διάσταση χωρίς µείωση του πλάτους του εµποδίου.

Οι πλευρές του επιπέδου-βάσης θα πρέπει να βάφονται µε διαγώνια διαγράµµιση σε χρώµατα
έντονης αντίθεσης (π.χ. µαύρο-κίτρινο κλπ)
1.6.4. Στοιχεία του πεζοδροµίου, όπως εσχάρες, υδρορόες, αρµοί κλπ, δεν πρέπει να διασπούν την
οµοιοµορφία του δαπέδου του πεζοδροµίου εµποδίζοντας την οµαλή κίνηση έπ’ αυτού. Οι εσχάρες
πρέπει κατά το δυνατόν να τοποθετούνται εκτός ελεύθερης ζώνης όδευσης, οι δε ράβδοι που τις
αποτελούν να είναι κάθετες στην κίνηση και να δηµιουργούν πυκνό πλέγµα.
Πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία εσοχών ή εξοχών µε πλάτος µεγαλύτερο των 2εκ και βάθος ή
ύψος µεγαλύτερο του 0.50εκ αντίστοιχα. Όπου όµως υπάρχουν τέτοιες πρέπει η απόληξή τους να
είναι στρογγυλεµένη ή µε φάλτσες ακµές.
1.6.5. Ιδιαίτερα επικίνδυνα είναι πάντα τα προσωρινά εµπόδια τα οποία συνήθως προκύπτουν από
έργα επί του πεζοδροµίου.
Στην περίπτωση αυτή, εφόσον τα έργα γίνονται µέσα στην ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, θα πρέπει
να δηµιουργείται µία νέα ελεύθερη ζώνη όδευσης, πλάτους τουλάχιστον 1.20µ, σε παράπλευρη θέση
µε αντίστοιχη σήµανση, οδηγό όδευσης τυφλών, λωρίδα επισήµανσης κλπ, ώστε να εξασφαλίζεται η
ασφαλής διακίνηση όλων των χρηστών του πεζοδροµίου.
Τα εµπόδια θα επισηµαίνονται πάντα µε κάποιο συνεχές κιγκλίδωµα βαµµένο συνήθως δίχρωµο σε
έντονα χρώµατα, που θα φωτίζεται κατά τις βραδινές ώρες, ώστε να είναι πάντα ορατό.
Τα προστατευτικά κιγκλιδώµατα, σχήµατος Π και ύψους τουλάχιστον 75εκ, είναι τα ασφαλέστερα.
Κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου Φ2 ΙΝS µε στρογγυλεµένες γωνίες, στο δε κάτω
µέρος τους και σε ύψος 10εκ από το δάπεδο φέρουν οριζόντια µπάρα, για να είναι εύκολα ανιχνεύσιµα
από το µπαστούνι των ατόµων µε προβλήµατα στην όραση.
1.7. ΦΥΤΕΥΣΗ
1.7.1. Φύτευση θα προβλέπεται σε ζώνες ελάχιστου πλάτος 0.50-0.70µ, το οποίο θα προστίθεται στο
ελάχιστο πλάτος πεζοδροµίου, κατά µήκος του πεζοδροµίου. Εφόσον προβλέπονται µεµονωµένα
δένδρα θα διατίθεται χώρος διαστάσεων 1.00 Χ 1.00µ ανά δένδρο.
1.7.2. Η φύτευση µπορεί να είναι υψηλή (δένδρα), χαµηλή (θάµνοι), έρπουσα (χλοοτάπητας) ή
συνδυασµός αυτών.
1.7.3. Ο κορµός του δένδρου θα τοποθετείται τουλάχιστον 0.50µ µέσα από την ακµή του κρασπέδου.
Όπου η ρυµοτοµική γραµµή συµπίπτει µε την οικοδοµική, ανάλογα µε το ριζικό σύστηµα των
δένδρων, πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή της βλάβης των κτιρίων και
των δοµικών κατασκευών.
1.8. ΣΗΜΑΝΣΗ
1.8.1 Ως σήµανση εννοούµε κάθε µέσον που προσφέρει ενδείξεις, που αφορούν στην ασφάλεια και
στην πληροφόρηση όλων των ατόµων που κινούνται στο πεζοδρόµιο.
1.8.2. Κάθε σήµανση πρέπει να είναι αντιληπτή από το σύνολο των ατόµων συµπεριλαµβανοµένων
και των ατόµων µε αναπηρίες. Πληροφορίες που αφορούν σε µια συγκεκριµένη κατηγορία ατόµων µε
αναπηρίες, πρέπει να παρέχονται στους χρήστες µε τρόπο εύληπτο, χωρίς όµως να ενοχλούν τους
υπόλοιπους. Σήµανση που αφορά σε µια συγκεκριµένη πληροφορία πρέπει να εµφανίζεται πάντα µε
τον ίδιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιµη. Σηµάνσεις που αφορούν στην ασφάλεια του
συνόλου των χρηστών ή και κάποιας ειδικής κατηγορίας χρηστών πρέπει να προηγούνται άλλων
σηµάνσεων.
Γενικά πρέπει να αποφεύγεται η πολυσήµανση.
1.8.3. Τα διάφορα είδη σήµανσης συνοψίζονται σε σήµανση:
1.8.3.1. επιδαπέδια, απαραίτητη για την πληροφόρηση των ατόµων µε προβλήµατα στην όραση,
επιτυγχάνεται δε µε αλλαγή της υφής του δαπέδου και συγχρόνως έντονη χρωµατική αντίθεση για
τους αµβλύωπες.

1.8.3.2. µε πινακίδες που, εφόσον είναι επί στύλου ή πάνω σε ειδικές βάσεις, πρέπει να
τοποθετούνται πάντα εκτός ελεύθερου πλάτους και ύψους της ζώνης όδευσης, εφόσον δε είναι επί
τοίχων και παρέχουν µόνιµη πληροφόρηση π.χ. ονόµατα δρόµων, αριθµούς σπιτιών, τίτλους
δηµοσίων υπηρεσιών κλπ να τοποθετούνται σε ύψος 1.40 - 1.60µ από το δάπεδο και να είναι και
ανάγλυφες και σε γραφή BRAILLE, ώστε να είναι δυνατόν να διαβαστούν µε την αφή από άτοµα µε
προβλήµατα στην όραση.
1.8.3.3. Με φωτεινούς-ηχητικούς σηµατοδότες, που ταυτόχρονα θα εκπέµπουν φωτεινό και ηχητικό
σήµα και θα τοποθετούνται εκτός από τα σηµεία των διαβάσεων και όπου υπάρχουν προσωρινά ή
µόνιµα εµπόδια µέσα στην ζώνη όδευσης. Ανάλογα µε την χρήση τους οι ηχητικοί σηµατοδότες θα
πρέπει να εκπέµπουν διαφορετικής συχνότητας ήχους αλλά πάντα τους ίδιους για παρόµοιες
περιπτώσεις ώστε να µην δηµιουργείται σύγχυση στα άτοµα µε προβλήµατα στην όραση. Σε
διαβάσεις µε ενδιάµεση νησίδα θα πρέπει να τοποθετείται ο ηχητικός σηµατοδότης µόνο στην αρχή
των διαβάσεων ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των ηχητικών σηµάτων.
1.8.3.4. µέσω του σχήµατος και του χρώµατος των στοιχείων του αστικού εξοπλισµού, τα οποία
πρέπει να εµφανίζονται πάντα στο ίδιο χρώµα και σχήµα, ώστε να γίνονται εύκολα αντιληπτά.
1.9. ∆IABAΣEIΣ - ΝΗΣΙ∆ΕΣ
1.9.1. ∆ιαβάσεις θα διαµορφώνονται κάθε 100µ. τουλάχιστον και κατά προτίµηση κάθετα στην ροή
κυκλοφορίας.
Σαν ελάχιστο πλάτος διάβασης ορίζονται τα 2.50µ.
Οι διαβάσεις θα χαρακτηρίζονται και µε σήµανση στο οδόστρωµα, που θα υποδηλώνει την
προτεραιότητα των πεζών και µε σήµανση STOP επί του οδοστρώµατος, τουλάχιστον 1µ πριν από
την διάβαση. Όπου η σήµανση στις διαβάσεις ρυθµίζεται µε φωτεινούς σηµατοδότες προτείνεται να
συνδυάζεται και µε ηχητική σήµανση από αυτόµατους ή ενεργοποιούµενους από τους πεζούς
σηµατοδότες, των οποίων οι µηχανισµοί χειρισµού θα είναι σε µια ζώνη υψών 0,90 ως 1,20µ από το
δάπεδο.
Στις διαβάσεις η σύνδεση της στάθµης του πεζοδροµίου µε την στάθµη του οδοστρώµατος θα γίνεται
µε σκάφες, πλάτους τουλάχιστον 1.50µ, των οποίων η αρχή και το τέλος θα είναι χαρακτηρισµένα µε
λωρίδα επισήµανσης ώστε να προειδοποιούνται τα άτοµα µε προβλήµατα στην όραση.
1.9.2. Όταν το πλάτος του οδοστρώµατος είναι µεγαλύτερο από 12µ. ή το είδος της κυκλοφορίας το
επιβάλλει θα κατασκευάζονται νησίδες µε πλάτος τουλάχιστον 1.50µ. Για περιπτώσεις οδοστρωµάτων
πολύ µεγάλου πλάτους συνιστάται η κατασκευή υπέργειων κατά προτίµηση ή υπόγειων διαβάσεων,
λαµβάνοντας µέριµνα για την παράλληλη κατασκευή ραµπών ή ανυψωτικών µηχανισµών ώστε να
είναι δυνατή η χρήση τους και από άτοµα µε αναπηρίες.
Νησίδες µε πλάτος µικρότερο των 3µ. στα σηµεία των διαβάσεων θα διακόπτονται, για πλάτος ίσο µε
το πλάτος των διαβάσεων και οπωσδήποτε όχι µικρότερο από 2.50µ, ώστε η διάβαση από το ένα
πεζοδρόµιο στο άλλο να γίνεται ισόπεδα.
Η αρχή και το τέλος της νησίδας πρέπει να είναι χαρακτηρισµένα µε υλικό ανιχνεύσιµο µε το
µπαστούνι ώστε να προειδοποιούνται οι τυφλοί, σε περίπτωση δε νησίδων πλάτους µεγαλύτερου των
3µ στα σηµεία αυτά της αρχής και του τέλους µπορούν να κατασκευάζονται σκάφες.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αντιµετώπιση της απορροής των οµβρίων. Στις περιπτώσεις
που τοποθετείται εσχάρα αποχέτευσης, η οποιαδήποτε διαµόρφωση δεν πρέπει να δηµιουργεί
προεξοχή στην επιφάνεια του δαπέδου µεγαλύτερη από 0.02µ και κατά προτίµηση εκτός ζώνης
όδευσης πεζών.
1.10. ΚΑΛΥΨΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
1.10.1. Φαλτσογωνιές, ράµπες, βαθµίδες ή µηχανικά µέσα (ανελκυστήρες, αναβατόρια κλπ.)
χρησιµοποιούνται ανάλογα µε την µορφολογία του εδάφους για την κάλυψη των υψοµετρικών
διαφορών κατά µήκος του πεζοδροµίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Κάλυψη υψοµετρικών διαφορών κατά µήκος του πεζοδροµίου
Α/Α ΥΨΟΜΕΤΡ. ∆ΙΑΦΟΡΑ (µ)

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Μαx ΚΛΙΣΗ ΑΝΕΚΤΟ ΜΗΚΟΣ (µ)

1.

0.00-0.02

φαλτσογωνιά

1:1 ή 100% 0.02

2.

0.02-0.04

φαλτσογωνιά

1:2 ή 50%

3.

0.04-0.10

ράµπα

1:10 ή 10% 1.00

4.

0.10-0.25

ράµπα

1:12 ή 8%

3.00

5.

0.25-0.50

ράµπα

1:16 ή 6%

8.00

6.

0.50-1.00

ράµπα ή βαθµίδες ή
µηχανικό µέσο

1:20 ή 5%

10.00 άνω των 10µ παρεµβάλλεται
επίπεδο τµήµα µήκους 1.50µ

7.

1.00µ & άνω

ράµπα ή βαθµίδες ή
µηχανικό µέσο

1:20 ή 5%

10.00 άνω των 10µ παρεµβάλλεται
επίπεδο τµήµα µήκους 1.50µ

0.04

1.10.2. Σκάφες, πλάτους τουλάχιστον 1.50µ ή ίσο µε το πλάτος της διάβασης πεζών, σε όλα τα σηµεία
όπου επιβάλλεται η κάλυψη υψοµετρικών διαφορών εγκαρσίως του πεζοδροµίου, δηλαδή όπου
επιβάλλεται η σύνδεση της στάθµης του πεζοδροµίου µε την στάθµη του οδοστρώµατος (π.χ.
διαβάσεις πεζών, νησίδες, εσοχές στάθµευσης οχηµάτων, στάσεις αστικών συγκοινωνιών κλπ)
Σε περιπτώσεις πεζοδροµίων µικρού πλάτους, όπου η κατασκευή σκαφών εγκαρσίως του
πεζοδροµίου δηµιουργεί προβλήµατα, συνιστάται το κατέβασµα όλης της γωνίας στη διασταύρωση
των δύο οδών λαµβάνοντας πρόνοια για την καλή απορροή των οµβρίων ή η κατασκευή ράµπας κατά
τον άξονα της όδευσης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Μήκη ράµπας εγκαρσίως του πεζοδροµίου
ΥΨΟΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ (µ)

ΚΛΙΣΗ ΡΑΜΠΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜ.ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΠΑΣ

Επιθυµ. περίπτ. α (%)

Ανεκτή περίπτ. β (%)

περίπτ. α (µ)

περίπτ. β (µ)

0.000-0.07

5 (1:20)

8 (1:12)

1.40

0.84

0.071-0.10

5 (1:20)

8 (1:12)

2.00

1.20

0.101-0.12

5 (1:20)

6.2(1:16)

2.40

1.42

0.121-0.15

5 (1:20)

6.2(1:16)

3.00

2.20

0.151-άνω

5 (1:20)

8 (1:12)

-

-

1.10.3. Βαθµίδες, πλάτους ίσου µε το πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και µέγιστου
ύψους ριχτιού 15εκ, θα κατασκευάζονται σε όλες τις περιπτώσεις όπου οι κλίσεις θα υπερβαίνουν το
12%. Όπου είναι αναπόφευκτη η κατασκευή βαθµίδων θα κατασκευάζονται τουλάχιστον δύο.
1.10.4. Σε περιπτώσεις µεγάλων κλίσεων είναι δυνατή η εγκατάσταση µηχανικών µέσων
(ανελκυστήρων, αναβατορίων, µηχανισµών ανόδου κλιµάκων κλπ). Ιδιαίτερη µέριµνα όµως στην
περίπτωση αυτή θα πρέπει να ληφθεί για την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και την συνεχή
συντήρηση αυτών των µέσων.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ
2.1. ΓΕΝΙΚΑ
2.1.1 Ως πεζόδροµος ορίζεται ο διαµορφωµένος υπαίθριος κοινόχρηστος ελεύθερος χώρος, που
εξυπηρετεί αποκλειστικά την συνεχή, ασφαλή και χωρίς εµπόδιο κυκλοφορία των πεζών και
εµποδιζόµενων ατόµων και επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί µόνο από τα οχήµατα τροφοδοσίας και τα
ειδικά οχήµατα (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήµατα καθαριότητος του ∆ήµου, αστυνοµικά, οχήµατα
Οργανισµών κοινής ωφέλειας για την αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών, οχηµάτων που εκτελούν
µετακοµίσεις οικοσκευών, οχηµάτων ατόµων µε αναπηρίες κλπ) σύµφωνα πάντα µε τις καθορισµένες

προϋποθέσεις (ορισµένες ώρες, καθορισµένο ανώτατο όριο ταχύτητας, ορισµένο µικτό βάρος
οχήµατος κλπ).
2.1.2. Οι πεζοδροµήσεις, εκτός από γενικές, είναι δυνατόν να είναι:
2.1.2.1. περιοδικές, δηλαδή ο αποκλεισµός της οδού ή τµήµατος αυτής από την κυκλοφορία οχηµάτων
να ισχύει για ορισµένες ώρες της ηµέρας ή για προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα, λόγω ειδικών
αναγκών
2.1.2.2. µερικές, δηλαδή να αποκλείονται τµήµατα µόνο της οδού από την κυκλοφορία
2.1.2.3. µικτές περιοδικές, δηλαδή να αποκλείεται οδός ή τµήµα αυτής από την κυκλοφορία ορισµένου
τύπου οχήµατος.
2.2. ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ
2.2.1. Ως πλάτος πεζοδρόµου ορίζεται η απόσταση µεταξύ των δύο ρυµοτοµικών γραµµών.
2.2.2. Ως ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών ορίζεται το απαραίτητο ελάχιστο πλάτος της επιφάνειας
του πεζόδροµου, που χρησιµοποιείται για την συνεχή, ασφαλή και ανεµπόδιστη κυκλοφορία κάθε
κατηγορίας χρηστών.
Απαραίτητο ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών ορίζονται τα 3.00µ, ώστε εκτός
από την ανεµπόδιστη κυκλοφορία των χρηστών του πεζόδροµου να είναι δυνατή και η διέλευση των
ειδικών οχηµάτων και των οχηµάτων τροφοδοσίας.
Σε περιοχές, όπου η κύρια χρήση ορίζεται ως εµπορική από τον σχεδιασµό, απαιτείται πρόβλεψη
ελάχιστου ελεύθερου πλάτους 1,20µ για την δηµιουργία ελεύθερης ζώνης στάσης µπροστά στις
προθήκες των καταστηµάτων (ζώνη οπτικής συναλλαγής) πέραν της ελεύθερης ζώνης όδευσης
πεζών.
Σε περιπτώσεις που τµήµατα πεζόδροµου διατίθενται για εµπορικές, πολιτιστικές ή άλλες
δραστηριότητες, µόνιµες ή προσωρινές, το διατιθέµενο τµήµα του πεζόδροµου θα είναι εκτός της
ελεύθερης ζώνης όδευσης και της ζώνης οπτικής συναλλαγής, θα πρέπει να καθορίζεται σαφώς από
την παραχωρούσα Αρχή και να µην δηµιουργεί κώλυµα στις λοιπές χρήσεις του πεζόδροµου.
Σε περιπτώσεις συνδυασµού διαφόρων χρήσεων και δραστηριοτήτων επί του πεζόδροµου, όπως
αντίστοιχα και στα πεζοδρόµια, το τελικό πλάτος του πεζόδροµου θα διαµορφώνεται ανάλογα.
2.2.3. Η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών του πεζόδροµου θα µένει υποχρεωτικά ακάλυπτη καθ' ύψος
σε όλο το µήκος και πλάτος της.
2.3. ∆ΑΠΕ∆Ο ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ
2.3.1. Το δάπεδο των πεζόδροµων ακολουθεί τις προδιαγραφές που προαναφέρθηκαν στο δάπεδο
των πεζοδροµίων.
Ιδιαίτερη µέριµνα όµως πρέπει να λαµβάνεται κατά την κατασκευή του υποστρώµατος και της τελικής
επιφάνειας του δαπέδου της ελεύθερης ζώνης όδευσης, ώστε να αντέχουν καταπονήσεις τουλάχιστον
20 τόνων, δεδοµένου ότι χρήση αυτών θα γίνεται και από τα ειδικά οχήµατα.
2.3.2. Στην ελεύθερη ζώνη όδευσης θα κατασκευάζεται ο οδηγός όδευσης τυφλών, µε τις ίδιες
προδιαγραφές που προαναφέρθηκαν στα πεζοδρόµια, λαµβάνοντας µέριµνα ώστε ο οδηγός όδευσης
τυφλών να απέχει από τα όρια της ελεύθερης ζώνης όδευσης τουλάχιστον 0,50µ.
Οποιαδήποτε δε αλλαγή µέσα στην ελεύθερη ζώνη όδευσης, µόνιµη ή προσωρινή, που µπορεί να
αφορά σε αλλαγή επιπέδου, µετατόπιση του άξονα της όδευσης, εµπόδιο κλπ θα αναγγέλλεται µε
λωρίδα επισήµανσης κάθετη στην όδευση. Με τον ίδιο τρόπο θα επισηµαίνεται η αρχή και το τέλος του
πεζόδροµου, όταν δεν υπάρχει προστατευτικό κιγκλίδωµα ή άλλο µέσο διαχωρισµού του πεζόδροµου
από το οδόστρωµα.

2.3.3. Σε κάθε είσοδο του πεζόδροµου θα υπάρχουν σκάφες για την σύνδεση της στάθµης του
οδοστρώµατος µε την στάθµη του πεζόδροµου, καθώς και ειδική πινακίδα που θα αναγγέλλει την
χρήση του πεζόδροµου και θα προειδοποιεί για τον τρόπο λειτουργίας του.
2.4. ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ
2.4.1. Όσον αφορά στα λοιπά χαρακτηριστικά των πεζόδροµων, δηλαδή στην σήµανση, φύτευση,
αστικό εξοπλισµό, κάλυψη υψοµετρικών διαφορών κλπ, ισχύουν οι αντίστοιχες προδιαγραφές των
πεζοδροµίων.
2.4.2. Ειδικότερα για τον φωτισµό των πεζόδροµων µπορούν να χρησιµοποιηθούν διαφόρων τύπων
φωτιστικά (επίστυλα, προβολείς, φωτιστικά ασφαλείας κλπ) τα οποία όµως πάντοτε θα τοποθετούνται
εκτός ελεύθερης ζώνης όδευσης, θα εξοπλίζονται µε λάµπες τέτοιας µορφής ώστε να µην διαφεύγουν
φωτεινές δέσµες που θα ενοχλούσαν τους υπερκείµενους ένοικους και θα είναι ανιχνεύσιµα από τα
µπαστούνια των τυφλών εφόσον είναι επιδαπέδια.
2.4.3. Όπου κατασκευάζονται ράµπες ή κλίµακες συνιστάται η κατασκευή εκατέρωθεν αυτών
κιγκλιδώµατος ύψους 0.75 ως 0.90µ, που θα εξέχει τουλάχιστον 30εκ από το πρώτο και το τελευταίο
πάτηµα.
Το κιγκλίδωµα πρέπει να φέρει συνεχή χειρολαβή, εύκολη στο πιάσιµο µε την χούφτα, καλυµµένη µε
υλικό αντιολισθηρό και µονωτικό έναντι των καιρικών συνθηκών, η οποία θα εξέχει του παράπλευρου
τοίχου όπου υπάρχει τέτοιος κατά τουλάχιστον 5εκ. Στο κάτω µέρος του κιγκλιδώµατος πρέπει να
κατασκευάζεται και δεύτερη οριζόντια µπάρα σε ύψος 10εκ από το δάπεδο ή να κατασκευάζεται
αντίστοιχου ύψους σοβατεπί, ώστε να προστατεύονται και να διευκολύνονται τα άτοµα εκείνα που δεν
µπορούν να αντιληφθούν το πέρας της κλίµακας ή ράµπας (αµβλύωπες, τυφλοί ), οι χρήστες
αµαξιδίων, πατερίτσας ή µπαστουνιών, τα παιδιά, τα άτοµα χαµηλού ύψους, οι ηλικιωµένοι κλπ. Για
ράµπες ή κλίµακες πλάτους µεγαλύτερου των 1.80µ συνιστάται η κατασκευή και ενδιάµεσου
κιγκλιδώµατος.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Για την στάθµευση των αυτοκινήτων των ατόµων µε αναπηρίες απαιτείται ειδικά διαµορφωµένος
χώρος µε εύκολη πρόσβαση και µεγαλύτερες διαστάσεις από τις συνήθεις (περίπου 3,50Χ5,00µ).
Χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων ατόµων µε αναπηρίες παράλληλοι µε το πεζοδρόµιο πρέπει να
αποφεύγονται. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό τότε το µήκος της ειδικής αυτής θέσης δεν θα πρέπει να
είναι µικρότερο από 6,00µ ώστε να είναι δυνατή η διέλευση του ατόµου ανάµεσα από δύο
σταθµευµένα το ένα πίσω από το άλλο αυτοκίνητα.
Για την σύνδεση της στάθµης του χώρου στάθµευσης µε τυχόν παρακείµενο πεζοδρόµιο θα πρέπει να
κατασκευάζεται σκάφη πλάτους τουλάχιστον 1,50µ.
Όταν οι χώροι στάθµευσης εξυπηρετούν κάποιο κτίριο που στεγάζει δηµόσιες υπηρεσίες, τράπεζες,
θέατρα, κινηµατογράφους κλπ τότε θα λαµβάνεται µέριµνα ώστε οι θέσεις στάθµευσης για τα άτοµα µε
αναπηρίες να βρίσκονται στην µικρότερη δυνατή απόσταση από αυτά ει δυνατόν λιγότερο από 50µ και
να εξασφαλίζεται η αυτόνοµη µετακίνηση και µεταφορά τους από τους χώρους στάθµευσης στην
προσβάσιµη από αυτά είσοδο του κτιρίου. Σε περιπτώσεις χώρων στάθµευσης που εξυπηρετούν
ειδικούς χώρους, όπως π.χ. αρχαιολογικούς χώρους, αξιοθέατα κλπ, θα πρέπει να λαµβάνεται ειδική
µέριµνα για την ύπαρξη ειδικών θέσεων στάθµευσης οχηµάτων ατόµων µε αναπηρίες σε σηµεία όσο
το δυνατόν πλησιέστερα και σε αποστάσεις που δεν θα ξεπερνούν τα 300µ. Σε διαφορετική
περίπτωση θα πρέπει να προβλέπεται ειδικό µεταφορικό µέσο (π.χ. όχηµα χαµηλού δαπέδου µε
ράµπα επιβίβασης) από τους χώρους στάθµευσης στους ειδικούς αυτούς χώρους, για την µεταφορά
των ατόµων µε αναπηρίες και γενικότερα των εµποδιζόµενων ατόµων.
Η αναλογία των χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων ατόµων µε αναπηρίες είναι 5% επί του συνόλου των
προβλεποµένων θέσεων και τουλάχιστον µία θέση σε περιπτώσεις µικρών χώρων στάθµευσης.
Η θέση αυτή πρέπει να φέρει την κατάλληλη σήµανση, καθώς και το ∆ιεθνές Σύµβολο Πρόσβασης

Αναπήρων, τόσο επίστυλη σε εµφανές σηµείο, όσο και επί του δαπέδου, σε αυτή δε την θέση θα
απαγορεύεται η στάθµευση άλλων αυτοκινήτων.
Σε περίπτωση τοποθέτησης παρκόµετρων πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να τοποθετούνται σε
θέσεις προσιτές από όλους τους χρήστες και τα εµποδιζόµενα άτοµα ειδικότερα, οι δε µηχανισµοί
χειρισµού τους να βρίσκονται σε µια ζώνη υψών από 0,90 ως 1,20µ από το δάπεδο.
Εξυπακούεται ότι, όπου αυτό είναι εφικτό, θα προβλέπεται η ύπαρξη θέσης στάσης, διαστάσεων
ικανών να εξυπηρετήσει εµποδιζόµενο άτοµο, εµπρός στην προσβάσιµη από αυτό είσοδο. Στην θέση
αυτή θα απαγορεύεται η στάθµευση οιουδήποτε οχήµατος και θα προβλέπεται η κατάλληλη σήµανση,
τόσο επίστυλη σε εµφανές σηµείο όσο και επιδαπέδια.
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Κεφάλαιο 3.
ΡΑΜΠΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΙ∆ΙΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΡΑΜΠΑ ή ΒΑΤΟ ΚΕΚΛΙΜΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ονοµάζεται κάθε επίπεδο που επιτρέπει την προσπέλαση
ατόµων ή / και αµαξιδίων, συνδέοντας δύο διαφορετικής στάθµης επιφάνειες.
Τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία µιας ράµπας είναι η κλίση και το πλάτος, που καθορίζουν και τον
βαθµό άνεσης κατά την χρήση της. Το πλάτος µιας ράµπας καθορίζει και την δυνατότητα ταυτόχρονης
ή µη χρήσης, από ένα ή περισσότερα άτοµα µε ή χωρίς αµαξίδιο.
Οι ράµπες ανάλογα µε την θέση και την χρήση τους διακρίνονται σε:
1.1. ράµπες κτιρίων (κατοικιών ή κτιρίων που χρησιµοποιούνται από το κοινό), οι οποίες είναι:
1.1.1. εξωτερικές, εφόσον συνδέουν τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο µε την είσοδο του κτιρίου ή
δύο κτίρια µεταξύ τους και µπορεί να είναι ανοιχτές, κλειστές ή ηµιυπαίθριες, ή
1.1.2. εσωτερικές, εφόσον συνδέουν εσωτερικούς χώρους του κτιρίου
1.2. κινδύνου, εφόσον χρησιµεύουν ως µέσον διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου, οπότε εξυπηρετούν
κατά κύριο λόγο την κάθοδο και
1.3. ράµπες υπαίθριων χώρων, οι οποίες συνδέουν τµήµατα υπαίθριων χώρων, π.χ. πλατειών,
κήπων, αυλών, γηπέδων κλπ.
Οι ράµπες ανάλογα µε τον τρόπο κατασκευής τους διακρίνονται σε:
1.4. µόνιµες, όταν έχουν µόνιµη θέση και µορφή, οπότε µπορεί να είναι σταθερές ή κυλιόµενες
ανάλογα µε την δυνατότητα που έχει το δάπεδό τους να κινηθεί ή όχι
1.5. κινητές, όταν παρέχουν την δυνατότητα αλλαγής θέσης ή / και κλίσης και
1.6. φορητές, όταν παρέχουν την δυνατότητα εύκολης µεταφοράς τους από ένα άτοµο.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα λειτουργικά στοιχεία µιας ράµπας είναι:
• η κλίση
• το µήκος
• το πλάτος
• τα πλατύσκαλα
• το σχήµα
• το δάπεδο
• τα στοιχεία προστασίας και ασφάλειας του χρήστη.

2.1. ΚΛΙΣΗ ΡΑΜΠΑΣ
Η κλίση της ράµπας αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό στοιχείο της και καθορίζει την άνετη και
ασφαλή χρήση της. Κυµαίνεται από 0% η ιδανική περίπτωση και µπορεί να φτάσει στο 10% ανάλογα
µε το µήκος και την χρήση της.
Κάλυψη υψοµετρικών διαφορών
Προτεινόµενες κλίσεις σε ράµπες
Α/Α

ΥΨΟΜΕΤΡ.
∆ΙΑΦΟΡΑ (µ)

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Μαx ΚΛΙΣΗ

ΑΝΕΚΤΟ ΜΗΚΟΣ (µ)

1.

0.00-0.02

φαλτσογωνιά

1:1 ή 100%

0.02

2.

0.02-0.04

φαλτσογωνιά

1:2 ή 50%

0.04

3.

0.04-0.10

ράµπα

1:10 ή 10%

1.00

4.

0.10-0.25

ράµπα

1:12 ή 8%

3.00

5.

0.25-0.50

ράµπα

1:16 ή 6%

8.00

6.

0.50µ & άνω

ράµπα ή µηχανικό µέσο
(αναβατόριο, ανελκυστήρας κλπ)

1:20 ή 5%

10.00
άνω των 10µ παρεµβάλλεται
επίπεδο τµήµα µήκους 1.50µ

2.2. ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΠΑΣ
Το µήκος µιας ράµπας είναι συνάρτηση της κλίσης της, έτσι ώστε ο συνδυασµός αυτών των δύο
χαρακτηριστικών να εξασφαλίζει την µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και άνεση στον χρήστη. Όταν όµως
το µήκος της ράµπας ξεπερνά τα 10.00µ τότε επιβάλλεται η κατασκευή οριζόντιου τµήµατος
(πλατύσκαλου) ελάχιστου µήκους 1.50µ και πλάτους που δεν θα υπολείπεται του πλάτους της
ράµπας.
2.3. ΠΛΑΤΟΣ ΡΑΜΠΑΣ
Το πλάτος της ράµπας πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή και άνετη διακίνηση του χρήστη. Το
συνιστώµενο ελεύθερο πλάτος ράµπας µεταξύ των περιζωµάτων της γενικά είναι 1.30µ. Το πλάτος
αυτό δεν επιτρέπει την διασταύρωση δύο αµαξιδίων. Γι' αυτήν την περίπτωση το ελάχιστο
απαιτούµενο πλάτος είναι 1,70µ. Σε περίπτωση κατοικιών το πλάτος µπορεί να µειωθεί στα 0,90µ.
2.4. ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ
Εκτός από τα πλατύσκαλα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2, πλατύσκαλα επιβάλλεται να
κατασκευάζονται και στην αρχή και το τέλος µιας ράµπας καθώς και σε κάθε σηµείο αλλαγής της
διεύθυνσής της.
Τα πλατύσκαλα αλλαγής διεύθυνσης ονοµάζονται πλατύσκαλα ελιγµών και πρέπει να εξασφαλίζουν
την δυνατότητα στροφής των αµαξιδίων, που απαιτεί ελεύθερο χώρο διαµέτρου 1,50µ.
2.5. ΣΧΗΜΑ ΡΑΜΠΑΣ
Το σχήµα µιας ράµπας καθορίζεται από την κατεύθυνση του δαπέδου της και µπορεί να είναι
αντίστοιχα ευθύγραµµο, τεθλασµένο, καµπύλο ή και µικτό.
2.6. ∆ΑΠΕ∆Ο
∆άπεδο ράµπας ονοµάζεται η βατή επιφάνεια της ράµπας που χρησιµοποιείται από τους χρήστες της.
Η επιφάνεια αυτή πρέπει να είναι από υλικό αντιολισθητικό, οµοιογενές, σταθερό, µε αντοχή στην
χρήση και τις καιρικές συνθήκες προκειµένου για εξωτερικές ράµπες, µε µικρή αντανακλαστικότητα και
ευκολία στον καθαρισµό και την συντήρηση. Μέριµνα πρέπει να λαµβάνεται ώστε η υφή του δαπέδου
να µην δυσχεραίνει την κίνηση των αµαξιδίων και των ατόµων µε πατερίτσες, µπαστούνια ή άλλα
βοηθητικά µέσα.

2.7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Τα στοιχεία αυτά είναι:
• το στηθαίο ή το κιγκλίδωµα ή ο συνδυασµός αυτών των δύο
• ο χειρολισθήρας και
• το περίζωµα (σοβατεπί)
2.7.1. ΣΤΗΘΑΙΟ – ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑ - ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ
Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι το ύψος και η κατασκευή τους, τα οποία πρέπει να εξασφαλίζουν τον
χρήστη από πιθανή πτώση ή τραυµατισµό και παράλληλα να παρέχουν την δυνατότητα ασφαλούς
τοποθέτησης των χειρολισθήρων σε κατάλληλο ύψος. Ως το πιο κατάλληλο συνολικό ύψος του
στηθαίου ή κιγκλιδώµατος θεωρούνται τα 0,90µ.
2.7.2. ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑΣ
Το υλικό, η µορφή και αγκύρωσή του πρέπει να εξασφαλίζουν την συγκράτηση ή την έλξη του χρήστη
από αυτόν, χωρίς ταυτόχρονα να διακόπτουν τη συνέχεια της κίνησης της παλάµης του χεριού πάνω
σε αυτόν.
Η επιφάνεια χρήσης του χειρολισθήρα πρέπει να είναι λεία και ευχάριστη στην αφή. Η µορφή του
πρέπει να επιτρέπει την ασφαλή και άνετη λαβή από την παλάµη του χρήστη. Μία τέτοια µορφή είναι
εκείνη µε στρογγυλή ή στρογγυλεµένη διατοµή, διαµέτρου 4-5εκ τουλάχιστον κατά το τµήµα της
χρήσης. Η αγκύρωση του χειρολισθήρα µπορεί να γίνει επί του στηθαίου ή στην εσωτερική πλευρά
του ή επί τοίχου. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η ελεύθερη απόσταση του χειρολισθήρα από την
τελική επιφάνεια του στηθαίου ή τοίχου πρέπει να είναι 4,5-5εκ. Η επιφάνεια αυτή πρέπει να είναι λεία
ώστε να αποκλείει τον τραυµατισµό των αρθρώσεων των δακτύλων του χρήστη. Στην πρώτη
περίπτωση το διάκενο µεταξύ χειρολισθήρα και στέψης στηθαίου πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 5-15εκ.
Συνιστάται η τοποθέτηση πάντα δύο συνεχών χειρολισθήρων και από τις δύο πλευρές της ράµπας, σε
ύψη 0.90 και 0,70µ από το δάπεδο, ώστε να διευκολύνονται όλοι οι χρήστες , καθώς και τα παιδιά, τα
άτοµα µικρού ύψους και οι χρήστες αµαξιδίου.
Εάν οι χειρολισθήρες πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σαν βοηθητικά µέσα, για έλξη του χρήστη της
ράµπας από αυτούς, τότε ενδείκνυται η ελεύθερη απόσταση µεταξύ τους να µην υπερβαίνει τα 0,90µ.
Τέλος, οι χειρολισθήρες πρέπει να προεξέχουν πάντα 30εκ τουλάχιστον οριζόντια, στην αρχή και το
τέλος µιας ράµπας και να συνεχίζονται στα πλατύσκαλα.
2.7.3. ΠΕΡΙΖΩΜΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙ)
Είναι απαραίτητο να υπάρχει σε κάθε περίπτωση ράµπας, ώστε να εµποδίζει αφενός τους τροχούς
του αµαξιδίου να πλησιάζουν τα κατακόρυφα στοιχεία της ράµπας µε κίνδυνο τραυµατισµού του
χρήστη, και αφετέρου την εκτροπή του αµαξιδίου.
Το ύψος του περιζώµατος πρέπει να κυµαίνεται από 5 µέχρι 10εκ.
Σε περίπτωση µη ύπαρξης περιζώµατος εκατέρωθεν της ράµπας και εφόσον υπάρχει κιγκλίδωµα αντί
στηθαίου, θα πρέπει να τοποθετείται οριζόντια µπάρα, σε απόσταση 10εκ από το δάπεδο.

3. ΣΗΜΑΝΣΗ
Είναι απαραίτητο, οπουδήποτε υπάρχει ράµπα, να επισηµαίνεται κατάλληλα η ύπαρξή της, ιδιαίτερα
αν οι χρήστες της είναι και άτοµα µε προβλήµατα στην όραση. Έτσι στην αρχή, το πέρας και τα σηµεία
αλλαγής της διεύθυνσης της ράµπας πρέπει να κατασκευάζονται λωρίδες επισήµανσης, κάθετες στον
άξονα της κίνησης, πλάτους 0,30 – 0,60µ, διαφορετικής υφής και χρώµατος από το δάπεδο της
ράµπας.

Σχ. 44
Συνιστώµενοι τύποι χειρολισθήρων
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Σχ. 47
Σχεδιασµός ραµπών και πλατύσκαλων
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Σχ. 50
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Κεφάλαιο 4.
ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται ένα σύνολο βαθµίδων, που χρησιµοποιείται για την κατακόρυφη και
αυτοδύναµη πρόσβαση ατόµων από ένα βατό επίπεδο σε ένα άλλο.
Οι βαθµίδες αποτελούνται από δύο τεµνόµενα επίπεδα: ένα οριζόντιο, το πάτηµα και ένα κατακόρυφο
ή κεκλιµένο, υπαρκτό ή νοητό, το ύψος ή µέτωπο ή ρίχτυ.
Η τοµή των δύο αυτών επιπέδων ονοµάζεται ακµή της βαθµίδας.
Το οικοδοµικό στοιχείο που φέρει τις βαθµίδες ονοµάζεται βαθµιδοφόρος.
Ο χώρος, ανοικτός ή κλειστός, που περιέχει την ή τις κλίµακες ονοµάζεται κλιµακοστάσιο, τα δε
τµήµατα των κλιµάκων µεταξύ των πλατύσκαλων ενός κλιµακοστασίου ονοµάζονται βραχίονες.
Τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία µιας κλίµακας είναι το ύψος και το πλάτος των βαθµίδων της, που
καθορίζουν τελικά την κλίση της και κατ' επέκταση τον βαθµό άνεσης κατά την χρήση της, αλλά και το
πλάτος της κλίµακας που εξαρτάται από το µήκος των βαθµίδων της και καθορίζεται από την
απόσταση µεταξύ των κατακόρυφων επιπέδων (τοίχοι, στηθαία ή κιγκλιδώµατα), υπαρκτών ή νοητών,
που την περιέχουν.
Οι κλίµακες ανάλογα µε την θέση και την χρήση τους διακρίνονται σε:
1.1. κλίµακες κτιρίων (κατοικιών ή κτιρίων που χρησιµοποιούνται από το κοινό), οι οποίες είναι:
1.1.1. εξωτερικές, εφόσον συνδέουν τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο µε εισόδους κτιρίων ή
δύο κτίρια µεταξύ τους και µπορεί να είναι ανοικτές, κλειστές ή ηµιυπαίθριες ή
1.1.2. εσωτερικές, εφόσον συνδέουν τους εσωτερικούς χώρους ενός κτιρίου.
Οι κλίµακες κτιρίων µπορεί επίσης να είναι:
1.1.3. κύριες κλίµακες, εφόσον εξυπηρετούν τις κύριες εισόδους και τους χώρους κύριας
χρήσης του κτιρίου ή
1.1.4. βοηθητικές ή δευτερεύουσες, εφόσον εξυπηρετούν τις δευτερεύουσες εισόδους ή τους
βοηθητικούς χώρους και εγκαταστάσεις του κτιρίου.
1.2. κλίµακες κινδύνου, εφόσον χρησιµεύουν ως µέσον διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου και
εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο την κάθοδο και
1.3. κλίµακες υπαίθριων χώρων, οι οποίες συνδέουν τµήµατα υπαίθριων χώρων, π.χ. κήπων,
πλατειών, αυλών, γηπέδων κλπ.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι λεγόµενες ραµπόσκαλες, οι κλίµακες δηλαδή εκείνες των οποίων
το πάτηµα παρουσιάζει κλίση (µέχρι 2%) προς την εµπρόσθια ακµή του και το πλάτος του επιτρέπει
την εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων βηµάτων.
Οι κλίµακες ανάλογα µε τον τρόπο κατασκευής τους διακρίνονται σε:
1.4. µόνιµες, όταν έχουν µόνιµη θέση και µορφή, οπότε µπορεί να είναι σταθερές ή κυλιόµενες
ανάλογα µε την δυνατότητα που έχει το δάπεδό τους να κινηθεί ή όχι
1.5. κινητές, όταν παρέχουν την δυνατότητα αλλαγής θέσης ή/και κλίσης και
1.6. φορητές, όταν παρέχουν την δυνατότητα εύκολης µεταφοράς τους από ένα άτοµο. Αυτές
διακρίνονται σε ευθύγραµµες (απλές ή τηλεσκοπικές) αρθρωτές ή σπαστές και σχοινοκλίµακες
διαφόρων ειδών και υλικών.
Μια επίσης κατηγορία κλιµάκων είναι και οι µνηµειακές κλίµακες, µε κύριο χαρακτηριστικό την
εντυπωσιακή εµφάνιση σε συνδυασµό µε µνηµειακούς χώρους ή κτίρια.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα λειτουργικά στοιχεία µιας κλίµακας είναι:
• η κλίση
• η γραµµή ανάβασης
• ο φανός ή φανάρι
• το πλάτος
• η µεταρρύθµιση των βαθµίδων
• το µήκος
• τα πλατύσκαλα
• το σχήµα
• η µορφή
• τα υλικά κατασκευής και επένδυσης
• τα στοιχεία προστασίας και ασφάλειας του χρήστη.
2.1. ΚΛΙΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Η κλίση µιας κλίµακας αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό στοιχείο της και καθορίζει την άνετη και
ασφαλή χρήση της. Η κλίση αφορά ουσιαστικά τον βαθµιδοφόρο της κλίµακας και εξαρτάται από την
αριθµητική σχέση µεταξύ ύψους και πλάτους της βαθµίδας της, στη θέση της νοητής γραµµής
ανάβασης της κλίµακας.
Η σχέση αυτή καθορίζεται εµπειρικά από τους τύπους:
2.1.1. τύπος βηµατισµού: 2υ+π= 63εκ, όπου
υ = ύψος της βαθµίδας σε εκατοστά
π = πλάτος της βαθµίδας σε εκατοστά και σε προβολή εκ των άνω
Η διάσταση 63εκ προκύπτει από το µέσο όρο βηµατισµού ενήλικου ατόµου.
2.1.2. τύπος άνεσης: π-υ= 12εκ
2.1.3. τύπος ασφάλειας: π+υ= 46±1εκ
Οι συνιστώµενες διαστάσεις ύψους και πλάτους βαθµίδας, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη και
ασφαλής χρήση τους από όλα τα εµποδιζόµενα άτοµα που µπορούν να βαδίσουν, είναι 15εκ και 33εκ
αντίστοιχα για το ύψος και το πλάτος των βαθµίδων.
2.2. ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ
Γραµµή ανάβασης ονοµάζεται η νοητή γραµµή κίνησης του χρήστη, και καθορίζει την θέση της άνετης
και ασφαλούς ανάβασης ή κατάβασης της κλίµακας.

Η θέση της γραµµής αυτής έχει καθοριστεί εµπειρικά στα 55εκ από την πλησιέστερη πλευρά του
φανού και πρέπει σε αυτή τη θέση τα πλάτη των βαθµίδων να είναι ίσα.
2.3. ΦΑΝΟΣ Η ΦΑΝΑΡΙ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Φανός ή φανάρι κλίµακας ονοµάζεται το διάκενο που καθορίζεται από τις εσωτερικές παρειές των
βαθµίδων και πλατύσκαλων ή τοίχων.
Στα κλιµακοστάσια κτιρίων που χρησιµοποιούνται από το κοινό, και ιδιαίτερα σε εκείνα των σχολείων,
το καθαρό πλάτος του φανού συνιστάται να µην υπερβαίνει τα 25εκ για λόγους ασφαλείας.
2.4. ΠΛΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Πλάτος κλίµακας ονοµάζεται η µικρότερη ελεύθερη απόσταση µεταξύ των κατακόρυφων επιπέδων,
υπαρκτών ή νοητών, που την περιέχουν. Σε µια ευθύγραµµη κλίµακα το πλάτος της συµπίπτει µε το
µήκος των βαθµίδων της.
Τα ελάχιστα πλάτη κλιµάκων καθορίζονται ανάλογα µε την κατηγορία αλλά και την χρήση της,
σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα του ΓΟΚ.
2.5. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ
Μεταρρύθµιση των βαθµίδων ονοµάζεται το σύνολο των µεθόδων σχεδιασµού των καµπυλόµορφων
κλιµάκων, για την βελτίωση των σφηνοειδών βαθµίδων προς την πλευρά του φανού. Κατά την
διαδικασία αυτή το πλάτος (πάτηµα) παραµένει σταθερό στη θέση της γραµµής ανάβασης ενώ
µειώνεται κατάλληλα στην πλευρά του φανού, αφήνοντας τελικά για κάθε βαθµίδα ελάχιστο πλάτος
τουλάχιστον 7εκ.
Σε περίπτωση στροφής της γραµµής ανάβασης κατά 180 είναι σκόπιµο για αισθητικούς αλλά και για
λειτουργικούς λόγους η µεταρρύθµιση αυτή να περιλαµβάνει τουλάχιστον 14 βαθµίδες, συµµετρικά ως
προς τον άξονα στροφής. Σφηνοειδείς βαθµίδες πρέπει να αποφεύγονται γενικά και ιδίως στα κτίρια
συνάθροισης κοινού.
Αν το ελάχιστο πλάτος µιας "σφηνοειδούς" βαθµίδας είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πατήµατος στη
γραµµή ανάβασης, τότε η βαθµίδα δεν θεωρείται σφηνοειδής.
2.6. ΜΗΚΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Μήκος κλίµακας ονοµάζεται το µήκος του αναπτύγµατος της γραµµής ανάβασης.
Το µήκος αυτό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 4-4,5µ χωρίς την µεσολάβηση πλατυσκάλου.
2.7. ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ
Πλατύσκαλα ονοµάζονται τα πατήµατα µιας κλίµακας που έχουν πλάτος πολλαπλάσιο του πλάτους
του πατήµατος των βαθµίδων της και χρησιµεύουν κύρια για την πρόσκαιρη και ασφαλή ανάπαυση
του χρήστη, ή για την αλλαγή διεύθυνσης του φορέα ή των βαθµιδοφόρων ή ακόµα για την αρχή και το
τέλος της κλίµακας.
Το πλάτος τους πρέπει να επιτρέπει τουλάχιστον ένα ή περισσότερα βήµατα του χρήστη πριν από το
επόµενο ύψος βαθµίδας και να είναι τουλάχιστον 1,20µ.
Γενικά, και οπωσδήποτε στα κτίρια που χρησιµοποιούνται από το κοινό, πρέπει να µεσολαβούν
πλατύσκαλα κάθε 10 ως 12 το πολύ ύψη κλίµακας, ανεξάρτητα από το αν αλλάζει η διεύθυνση της
κλίµακας ή όχι.
Μεµονωµένες βαθµίδες δεν πρέπει να κατασκευάζονται σε καµία περίπτωση, οι µικρές δε αυτές
υψοµετρικές διαφορές θα πρέπει να καλύπτονται µε ράµπες κλίσης 5%.

2.8. ΣΧΗΜΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Το σχήµα µιας κλίµακας καθορίζεται από την γραµµή ανάβασής της και µπορεί να είναι ευθύγραµµο,
τεθλασµένο, καµπύλο ή µικτό.
2.9. ΜΟΡΦΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Η µορφή µιας κλίµακας καθορίζεται από τον τρόπο κατασκευής και στήριξης των βαθµίδων της. Έτσι
µπορεί να είναι συµπαγής, φτερωτή, πτυχωτή κλπ.
Κατά τον σχεδιασµό κλίµακας θα πρέπει να προτιµάται για λόγους ασφαλείας µια κλίµακα µε
πατήµατα και ύψη πλήρη χωρίς "κορωνίδα" δηλαδή προεξοχή του πατήµατος όπου το ύψος µε το
υποκείµενο πάτηµα θα σχηµατίζουν γωνία 15.
2.10. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Τα υλικά κατασκευής του φορέα µιας κλίµακας µπορεί να είναι το οπλισµένο σκυρόδεµα, το ξύλο, ο
σίδηρος ή άλλα υλικά σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Απαραίτητα όµως πρέπει να παρέχουν στον χρήστη την απαιτούµενη σταθερότητα και ασφάλεια.
Ανεξάρτητα από τα υλικά κατασκευής της µια κλίµακα µπορεί να επενδυθεί µε διάφορα υλικά, π.χ.
ξύλο, µάρµαρο, µοκέτα, πλαστικό, κεραµικά πλακίδια κλπ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή
του υλικού επένδυσης είναι η αντιολισθηρότητά του, η οµοιογένειά του, η σταθερότητά του, η αντοχή
του στη χρήση και τις καιρικές συνθήκες προκειµένου για εξωτερικές κλίµακες η µικρή
αντανακλαστικότητά του και η ευκολία του στον καθαρισµό και την συντήρηση.
2.11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Τα στοιχεία αυτά είναι:
το κιγκλίδωµα ή το στηθαίο ή συνδυασµός αυτών
ο χειρολισθήρας και
το περίζωµα ή σοβατεπί.
2.11.1. ΚΙΓΚΛI∆ΩΜΑ H ΣΤΗΘΑIΟ H ΣΥΝ∆ΥΑΣΜOΣ ΑΥΤΩΝ
Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι το ύψος και η κατασκευή τους, τα οποία πρέπει να εξασφαλίζουν τον
χρήστη από πιθανή πτώση ή τραυµατισµό και παράλληλα να παρέχουν την δυνατότητα ασφαλούς
τοποθέτησης των χειρολισθήρων σε κατάλληλο ύψος.
Ως το πιο κατάλληλο συνολικό ύψος του στηθαίου ή κιγκλιδώµατος θεωρούνται τα 0,90µ από την
ακµή της βαθµίδας.
2.11.2. ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑΣ
Το υλικό, η µορφή και αγκύρωσή του πρέπει να εξασφαλίζουν την συγκράτηση ή την έλξη του χρήστη
από αυτόν, χωρίς ταυτόχρονα να διακόπτουν τη συνέχεια της κίνησης της παλάµης του χεριού πάνω
σε αυτόν.
Η επιφάνεια χρήσης του χειρολισθήρα πρέπει να είναι λεία και ευχάριστη στην αφή.
Η µορφή του πρέπει να επιτρέπει την ασφαλή και άνετη λαβή από την παλάµη του χρήστη. Μία τέτοια
µορφή είναι εκείνη µε στρογγυλή ή στρογγυλεµένη διατοµή, διαµέτρου 4-5εκ τουλάχιστον κατά το
τµήµα της χρήσης.
Η αγκύρωση του χειρολισθήρα µπορεί να γίνει επί του στηθαίου ή στην εσωτερική πλευρά του ή επί
τοίχου. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η ελεύθερη απόσταση του χειρολισθήρα από την τελική
επιφάνεια του στηθαίου ή τοίχου πρέπει να είναι 4,5 – 5εκ. Η επιφάνεια αυτή πρέπει να είναι λεία ώστε
να αποκλείει τον τραυµατισµό των αρθρώσεων των δακτύλων του χρήστη. Στην πρώτη περίπτωση το
διάκενο µεταξύ χειρολισθήρα και στέψης στηθαίου πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 5-15εκ. Συνιστάται η
τοποθέτηση πάντα δύο συνεχών χειρολισθήρων και από τις δύο πλευρές της κλίµακας, σε ύψη 0.90

και 0,70µ από την ακµή της βαθµίδας, ώστε να διευκολύνονται όλοι οι χρήστες, καθώς και τα παιδιά
και τα άτοµα µικρού ύψους.
Εάν οι χειρολισθήρες πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σαν βοηθητικά µέσα, για έλξη του χρήστη της
κλίµακας από αυτούς, τότε ενδείκνυται η ελεύθερη απόσταση µεταξύ τους να µην υπερβαίνει τα 0,90µ.
Σε περίπτωση κλιµάκων µε βαθµίδες µεγάλου πλάτους συνιστάται η τοποθέτηση χειρολισθήρα και
ενδιάµεσα.
Τέλος, πρέπει οι χειρολισθήρες να προεξέχουν πάντα 30εκ τουλάχιστον οριζόντια, στην αρχή και το
τέλος µιας κλίµακας και να συνεχίζονται στα πλατύσκαλα.
2.11.3. ΠΕΡΙΖΩΜΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙ)
Είναι απαραίτητο να υπάρχει σε κάθε περίπτωση κλίµακας, ώστε να εµποδίζει τα βοηθήµατα των
εµποδιζόµενων ατόµων να πλησιάζουν τα κατακόρυφα στοιχεία της κλίµακας µε κίνδυνο
τραυµατισµού ή και εκτροπής τους.
Το ύψος του περιζώµατος πρέπει να κυµαίνεται από 5 µέχρι 10 εκ. Σε περίπτωση µη ύπαρξης
περιζώµατος εκατέρωθεν της κλίµακας και εφόσον υπάρχει κιγκλίδωµα αντί στηθαίου, θα πρέπει να
τοποθετείται οριζόντια µπάρα, σε απόσταση 10εκ από την ακµή των βαθµίδων.

3. ΣΗΜΑΝΣΗ
Είναι απαραίτητο, οπουδήποτε υπάρχει κλίµακα, να επισηµαίνεται κατάλληλα η ύπαρξή της, ιδιαίτερα
αν οι χρήστες της είναι και άτοµα µε προβλήµατα στην όραση. Ειδική µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται
για την επισήµανση της αρχής και του τέλους της κλίµακας, αλλά και των σηµείων αλλαγής της
διεύθυνσής της, µε την κατασκευή λωρίδων επισήµανσης πλάτους 60εκ, από υλικό διαφορετικής υφής
και έντονης χρωµατικής αντίθεσης µε την επένδυση των βαθµίδων. Απαραίτητη επίσης είναι και η
επισήµανση µε έντονη χρωµατική αντίθεση των ακµών όλων των βαθµίδων.

Σχ. 51, Σχεδιασµός Βαθµίδων - Συνιστώµενοι τύποι χειρολαβών
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

Κεφάλαιο 5.
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Πρέπει να αποφεύγονται υψοµετρικές διαφορές κατά τη µελέτη κτιρίων και υπαιθρίων χώρων σε
οποιαδήποτε στάθµη.
Πρέπει εφόσον υπάρχουν περισσότεροι από ένα όροφοι να εγκαθίσταται ανελκυστήρας.
Αναπόφευκτες υψοµετρικές διαφορές σε νέα κτίρια και υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους, πρέπει να
καλύπτονται µε κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες) µέγιστης κλίσης 5%. Σε υφιστάµενα κτίρια και υπαίθριους
κοινόχρηστους χώρους, αν υπάρχουν υψοµετρικές διαφορές, καλύπτονται κατά προτίµηση µε
κεκλιµένα επίπεδα κλίσης 5% ως 8% . Αν αυτό είναι αδύνατον, τότε πρέπει να επιλεγεί ένα από τα
ακόλουθα µηχανικά συστήµατα ανύψωσης:
1.1. ανελκυστήρας
1.2. αναβατόριο κατακόρυφης κίνησης
1.3. αναβατόριο κλιµάκων
Οι κυλιόµενες κλίµακες και οι µεταφορικές ταινίες προσώπων δεν εντάσσονται στην παραπάνω
κατηγορία µηχανικών µέσων, γιατί δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν από όλα τα άτοµα.

2. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Οι ανελκυστήρες προσώπων πρέπει να τοποθετούνται σε στρατηγικά σηµεία των κτιρίων, κοντά στην
κύρια είσοδο και το κλιµακοστάσιο. Η ύπαρξή τους πρέπει να σηµαίνεται κατάλληλα. Η πρόσβαση σε
αυτούς από τη στάθµη του πεζοδροµίου ή του χώρου στάθµευσης πρέπει να είναι ισόπεδη ή να
γίνεται από κεκλιµένα επίπεδα µέγιστης κλίσης 5%. Οι ανελκυστήρες προσώπων πρέπει να είναι
προσβάσιµοι από όλα τα άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρίες.
Σε κτίρια µε περισσότερους από έναν ανελκυστήρες, πρέπει ένας τουλάχιστον να µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από άτοµα µε αναπηρίες. Αυτός ο ανελκυστήρας πρέπει να καλείται ανεξάρτητα από
τους υπόλοιπους, ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι αυτόµατοι και υπάρχει ένας µόνο διακόπτης κλίσης για
όλους.
2.1. ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Ελάχιστες (εσωτερικές) διαστάσεις θαλάµου: 1.10x1.40µ. Η είσοδος πρέπει να γίνεται από τη
µικρότερη πλευρά (1.10µ.) του θαλάµου. Οι διαστάσεις αυτές δεν επιτρέπουν τη στροφή αναπηρικού
αµαξιδίου κατά 180° αν υπάρχει τέτοια απαίτηση τότε ο θάλαµος πρέπει να έχει διαστάσεις
1.50x1.50µ. Αν η είσοδος και έξοδος γίνεται υπό γωνία 45° και από δύο πόρτες, τότε οι ελάχιστες
διαστάσεις είναι 1.40x1.40µ.
Σε κτίρια µε τέσσερις ορόφους και άνω είναι προτιµότερο ο ανελκυστήρας να έχει διαστάσεις
1.10*2.20µ για να δέχεται και φορείο.

Τα εσωτερικά τοιχώµατα πρέπει να είναι αντοχής από µη ανακλαστικό υλικό. Πρέπει να έχουν
χρωµατική αντίθεση µε το δάπεδο.
Είναι αναγκαίο να υπάρχει περιµετρικά στα τοιχώµατα χειρολισθήρας εντόνου χρώµατος σε ύψος
0.90µ. από το δάπεδο και αναδιπλούµενο κάθισµα.
Το δάπεδο πρέπει να είναι αντιολισθηρό, λείο και να διευκολύνει τους ελιγµούς αναπηρικού αµαξιδίου.
Πρέπει να µη γίνεται χρήση χαλιού ή µοκέτας.
Ο φωτισµός στο δάπεδο να είναι 50-75 lux, κάθετος, οµοιόµορφα κατανεµηµένος. Οι χρήστες
αναπηρικών αµαξιδίων, όταν δεν υπάρχει χώρος για περιστροφή, χρειάζονται καθρέπτη
τοποθετηµένο απέναντι από την πόρτα, του οποίου η κάτω πλευρά πρέπει να απέχει από το δάπεδο
0.70µ. και η επάνω να φτάνει σε ύψος 2.00µ.
2.2. ΠΟΡΤΕΣ
Το ελάχιστο καθαρό άνοιγµα της πόρτας πρέπει να είναι 0.85µ.
Στα κτίρια µε αποκλειστική χρήση κατοικίας οι πόρτες του φρέατος µπορεί να είναι και ανοιγόµενες,
όµως ο µηχανισµός (ελατήριο) που τις κλείνει πρέπει να ρυθµίζεται κατάλληλα, για την απρόσκοπτη
χρήση των ανελκυστήρων από άτοµα µε µειωµένη δύναµη ή προβλήµατα στη κίνηση (µέγιστη
απαιτούµενη δύναµη για άνοιγµα πόρτας 15 Newtons). Όπου όµως για λόγους ασφαλείας
τοποθετούνται και πόρτες στον θάλαµο, δεν επιτρέπεται να είναι ανοιγόµενες αλλά µόνο συρόµενες.
Στα κτίρια που χρησιµοποιούνται από το κοινό πρέπει να είναι αυτόµατες συρόµενες.
Η ταχύτητα µε την οποία κλίνει µία αυτόµατη πόρτα και ο χρόνος αναµονής, αποτελούν καθοριστικό
παράγοντα ασφαλούς και αυτόνοµης κίνησης των ατόµων µε αναπηρίες. Η ταχύτητα αυτή δε πρέπει
να υπερβαίνει τα 0.30µ/sec ενώ ο χρόνος αναµονής να µην είναι µικρότερος από 6 sec.
Ακόµη πρέπει να διαθέτει φωτοκύτταρο χαµηλά και µηχανισµό ασφαλείας που την ανοίγει ξανά αν
συναντήσει οποιαδήποτε αντίσταση.
2.3. ΧΩΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
Η απόσταση µεταξύ της πόρτας του ανελκυστήρα και του απέναντι τοίχου, σκάλας ή εµποδίου, πρέπει
να είναι τουλάχιστον 1.50µ.
Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για την κίνηση και ελιγµό αναπηρικού αµαξιδίου δεξιά και / ή
αριστερά από τη πόρτα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί αν η πόρτα είναι ανοιγόµενη.
Η πόρτα και / ή το πλαίσιό της πρέπει να έχουν έντονη χρωµατική αντίθεση µε τον τοίχο στον οποίο
ευρίσκονται.
Στο δάπεδο, µπροστά στην είσοδο του ανελκυστήρα, πρέπει να υπάρχει ανάγλυφη και µε έντονο
χρώµα προειδοποίηση για τυφλούς και άτοµα µε προβλήµατα στην όραση. Το δάπεδο δεν πρέπει να
έχει σχέδια και πρέπει να ευρίσκεται σε χρωµατική αντίθεση µε τους τοίχους.
Ο φωτισµός του χώρου πρέπει να είναι άπλετος.
Η είσοδος πρέπει να επισηµαίνεται µε το σύµβολο του ανελκυστήρα και αν αυτός εξυπηρετεί και
άτοµα µε αναπηρίες, µε το διεθνές σύµβολο πρόσβασης αναπήρων.
Ο όροφος πρέπει να δηλώνεται στον τοίχο δίπλα ή πάνω από τους διακόπτες κλίσης και ακόµη
απέναντι από την πόρτα (στον τοίχο ή σε πινακίδα), χρησιµοποιώντας εντόνου χρώµατος ανάγλυφους
αριθµούς και / ή γράµµατα.

2.4. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
Όλα τα χειριστήρια τοποθετούνται σε ύψος 0.90 -1.20µ από το δάπεδο. Πρέπει να έχουν χρωµατική
αντίθεση µε το υπόβαθρό τους και να είναι τοποθετηµένα µε λογικό, ενιαίο και τυποποιηµένο τρόπο.
Οι διακόπτες πρέπει να έχουν πλάτος ή διάµετρο τουλάχιστον 25χιλ., να απέχουν µεταξύ τους
τουλάχιστον 10χιλ., να φωτίζονται από πίσω και να έχουν ανάγλυφη επάνω τους την ένδειξη ή το
σύµβολο λειτουργίας τους.
Είναι επιθυµητό να τοποθετούνται υπό γωνία προς το τοίχο.
Τα χειριστήρια εντός του θαλάµου τοποθετούνται στο πλευρικό τοίχωµα και σε απόσταση τουλάχιστον
0.40µ. από τον τοίχο όπου ευρίσκεται η πόρτα.
Πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε σύστηµα κλίσεως κινδύνου, κατά προτίµηση τηλέφωνο, σε
χρωµατική αντίθεση µε το τοίχωµα στο οποίο είναι τοποθετηµένο. Οι οδηγίες χρήσης του πρέπει να
είναι σύντοµες και απλές, γραµµένες µε ευδιάκριτους ανάγλυφους χαρακτήρες και να
επαναλαµβάνονται σε γραφή Braille.
Τα χειριστήρια εκτός του θαλάµου (κλίσεως), τοποθετούνται κοντά στη πόρτα. Συνοδεύονται από
οδηγίες σε γραφή Braille για την εύρεση των χειριστηρίων εντός του θαλάµου.
2.5. ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ
Όταν εγκαθίστανται ανελκυστήρες σε κτίρια που χρησιµοποιούνται από το κοινό, πρέπει να γίνεται
µελέτη των ενδείξεων που αφορούν τις κινήσεις και θέσεις του ανελκυστήρα:
ΕΚΤΟΣ ΘΑΛAΜΟΥ
• Ανελκυστήρας έρχεται.
• Βέλη ανόδου και καθόδου.
• Ηχητικά σήµατα άφιξης θαλάµου (διαφορετικά για άνοδο και κάθοδο).
ΕΝΤΟΣ ΘΑΛAΜΟΥ
• Φωτεινή ένδειξη ορόφου.
• Ηχητικό σήµα διέλευσης ορόφου
• Βέλη ανόδου και καθόδου.
• Ηχητικά σήµατα άφιξης θαλάµου (διαφορετικά για άνοδο και κάθοδο).
2.6. ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Η κίνηση των ανελκυστήρων πρέπει να είναι οµαλή χωρίς απότοµες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις.
∆εν πρέπει να υπάρχει διαφορά στάθµης µεταξύ του δαπέδου του θαλάµου και του δαπέδου του
ορόφου µεγαλύτερη από 2εκ. Επίσης το κενό µεταξύ του δαπέδου του θαλάµου και του δαπέδου του
ορόφου δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 2εκ.
Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύµατος και εφόσον δεν υπάρχει εφεδρική παροχή, πρέπει ο
ανελκυστήρας να µπορεί να κινηθεί στον αµέσως κατώτερο όροφο.
2.7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Στα κτίρια που χρησιµοποιούνται από το κοινό πρέπει ένας τουλάχιστον ανελκυστήρας που
εξυπηρετεί και άτοµα µε αναπηρίες να διαθέτει εφεδρικό δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, κατά
προτίµηση από ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πρέπει τα άτοµα µε
αναπηρίες να µπορούν να χρησιµοποιήσουν τον ανελκυστήρα αυτόν κατά προτεραιότητα.
Πρέπει να υπάρχει καλή πυροπροστασία του µηχανοστασίου και του φρεατίου µε κατασκευή
πυροδιαµερισµάτων στα πλατύσκαλα, κατασκευή τοίχων και / ή διαφραγµάτων µε δείκτη
πυραντίστασης τουλάχιστον δύο ωρών, ανεξάρτητο εξαερισµό, χρήση πυράντοχων υλικών,

εγκατάσταση συστήµατος αυτόµατης πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης στο φρέαρ, στο µηχανοστάσιο
και τροχαλιοστάσιο και στον ηλεκτρικό εξοπλισµό.

3. ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ
Όταν δεν είναι δυνατόν υψοµετρική διαφορά σε ήδη διαµορφωµένο εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο να
καλυφθεί µε κεκλιµένο επίπεδο, τότε πρέπει να µελετηθεί εγκατάσταση αναβατορίου κατακόρυφης
κίνησης ή αναβατορίου κλίµακας (παρουσιάζονται εδώ µόνο τα αναβατόρια που δέχονται αναπηρικό
αµαξίδιο και είναι κατάλληλα και για εγκατάσταση σε κτίρια που χρησιµοποιούνται από το κοινό,
υπάρχουν και άλλοι τύποι αναβατορίων µικρών διατάσεων µε κάθισµα που εξυπηρετούν εσωτερικούς
χώρους κατοικιών). Η εγκατάσταση αυτή πρέπει να σηµαίνεται κατάλληλα.
3.1. ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Καλύπτει συνήθως µικρές υψοµετρικές διαφορές. Όταν υπάρχει δυνατότητα επιλογής, πρέπει να
προτιµάται αντί του αναβατορίου κλίµακας. Πρέπει να µεταφέρει µε ασφάλεια άτοµο σε αµαξίδιο.
Ελάχιστες διαστάσεις πλατφόρµας 0.90x1.20µ. Ανυψωτική ικανότης 250Kg.
Όταν δεν υπάρχει εναλλακτική πρόσβαση µε σκάλα, τότε πρέπει να µεταφέρει και δεύτερο άτοµο
(συνοδό) και η πλατφόρµα να έχει διαστάσεις 0.90x1.40µ. Ελάχιστη ανυψωτική ικανότης 350Kg.
Η κίνηση του αναβατορίου πρέπει να ελέγχεται από χειριστήρια στη πλατφόρµα και στην αρχή και
τέλος της διαδροµής του (σταθερά σηµεία).
Στα σηµεία εισόδου-εξόδου πρέπει να διατίθεται ικανοποιητικός χώρος για άνετη προσέγγιση και
ελιγµό αναπηρικού αµαξιδίου, ελάχιστων διαστάσεων 1.50x1.50µ.
3.2. ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ ΚΛΙΜΑΚΩΝ
Τοποθετούνται στις σκάλες και καλύπτουν µικρές και µεγάλες υψοµετρικές διαφορές, ιδιαίτερα όπου
είναι αδύνατη η εγκατάσταση ανελκυστήρα.
Τα σύγχρονα αναβατόρια έχουν το πλεονέκτηµα ότι µπορούν να τοποθετηθούν σε οποιασδήποτε
µορφής κλιµακοστάσιο και όταν δε λειτουργούν δεν περιορίζουν το ωφέλιµο πλάτος της σκάλας.
Κατασκευαστικά αποτελούνται από τα εξής στοιχεία:
3.2.1.Τον φορέα
3.2.2.Το φερόµενο τµήµα
3.2.3.Το σύστηµα συναρµογής
Ο φορέας είναι µια κατασκευή γραµµικής µορφής που στερεώνεται στο κλιµακοστάσιο. Το φερόµενο
τµήµα είναι πλατφόρµα που συνδέεται µέσω του συστήµατος συναρµογής µε το φορέα και κινείται
παράλληλα προς τα πατήµατα της σκάλας. Όταν το αναβατόριο δεν λειτουργεί αναδιπλώνεται.
Ελάχιστες διαστάσεις 0.80x1.00µ., προτιµώµενες 0.90x1.20µ. Η πλατφόρµα µπορεί να διαθέτει και
αναδιπλούµενο κάθισµα, σε αυτή τη περίπτωση το πλάτος της πρέπει να αυξηθεί κατά το πάχος του
καθίσµατος.
Η κίνηση παρέχεται από ηλεκτρικό κινητήρα. Πρέπει να υπάρχει σύστηµα ασφαλούς συνέχισης της
κίνησης σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύµατος.
Η κίνηση ελέγχεται από χειριστήρια στο φερόµενο τµήµα και στην αρχή και τέλος της διαδροµής.
Η ταχύτητα κίνησης πρέπει να είναι 0.05-0.1µ/sec.
Η ανυψωτική ικανότητα του συστήµατος είναι 250Kg.

3.3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ
Πρέπει να διαθέτουν κινητή µπάρα ασφαλείας, η οποία θα προστατεύει τον χρήστη κατά την διάρκεια
της κίνησης του αναβατορίου, επίσης πτερύγια προσαρµοσµένα στην πλατφόρµα, που θα
διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτή και θα εµποδίζουν κατά την κίνηση του αναβατορίου το αµαξίδιο
να κινηθεί. Όταν οι µπάρες είναι σηκωµένες και τα πτερύγια κατεβασµένα το αναβατόριο δεν µπορεί
να κινηθεί.
Στα σηµεία εισόδου-εξόδου πρέπει να διατίθεται ικανοποιητικός χώρος για προσέγγιση και ελιγµούς
του αναπηρικού αµαξιδίου, ελάχιστων διαστάσεων 1.50x1.50µ.

4. ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Οι κυλιόµενες σκάλες είναι τελείως ακατάλληλες για χρήση από άτοµα µε σοβαρές κινητικές
αναπηρίες, µπορούν όµως να χρησιµοποιηθούν από τυφλούς και άτοµα µε µειωµένη όραση, κάτω
από ορισµένες προϋποθέσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις µεταφορικές ταινίες προσώπων, ιδιαίτερα
όπου αυτές έχουν µεγάλες κλίσεις (π.χ. σε πολυκαταστήµατα).

Σχ. 54

Σχ. 55, Σχεδιασµός Τυπικού Θαλάµου Ανελκυστήρα - Πλατύσκαλου

Σχ. 56, Θάλαµοι Ανελκυστήρων

Σχ. 56, Εξοπλισµός Θαλάµου

Σχ. 58, Σήµανση Ανελκυστήρα για άτοµα µε αναπηρίες

Σχ. 59, Χειριστήρια Ανελκυστήρων

Σχ. 60, Χειριστήρια Ανελκυστήρων

Σχ. 61, Αναβατόρια κατακόρυφης κίνησης

Σχ. 62, Αναβατόρια κλιµάκων

Σχ. 63, Κάτοψη κλίµακας µε πλατφόρµα

Σχ. 64, Όψη κλίµακας µε πλατφόρµα

Σχ. 65

Σχ. 66

Σχ. 67 Αναβατόρια κατοικιών

Σχ. 68

Σχ. 69, ∆ιάφορες θέσεις αναβατορίου κλίµακας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

Κεφάλαιο 6.
ΣΗΜΑΝΣΗ
1. ΟΡΙΣΜΟΣ
Ονοµάζεται σήµανση το σύνολο των συµβόλων και κειµένων που διευκολύνουν στον προσανατολισµό
και στην κίνηση όλων των ατόµων στο δοµηµένο περιβάλλον.
Ακόµη σήµανση θεωρείται και κάθε άλλο µέσο που διευκολύνει στην ασφαλή διακίνηση και
πληροφόρηση, όπως φωτεινά και ηχητικά σήµατα, διαφοροποιήσεις υλικών µέσω χρώµατος και / ή
υφής, σχέδια, προπλάσµατα κλπ.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
2.1. Κατά τη µελέτη κτιρίων που χρησιµοποιούνται από το κοινό, υπαίθριων χώρων ανοικτών στο
κοινό, κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (ΓΟΚ 85 Ν 1577/85 άρθρο 2) πρέπει να γίνεται µελέτη
σήµανσης. Σε στρατηγικά σηµεία των παραπάνω χώρων πρέπει να υπάρχει απλοποιηµένο σχέδιο
κάτοψης ή και πρόπλασµα µε επισήµανση των θέσεων στάθµευσης, των εισόδων, του γραφείου
πληροφοριών, των θέσεων κατακόρυφης κυκλοφορίας, των χώρων υγιεινής, των χώρων και σηµείων
ενδιαφέροντος κλπ. Η ύπαρξη σωστής σήµανσης είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε περιπτώσεις κινδύνου,
για την εύκολη εύρεση των σηµείων διαφυγής και την γρήγορη εκκένωση των χώρων.
2.2. Τα σύµβολα, πικτογράµµατα, σχέδια, κείµενα κλπ που αποτελούν την σήµανση πρέπει να είναι
τυποποιηµένα, απλά, ευδιάκριτα, σε αντίθεση µε το υπόβαθρό τους, τοποθετηµένα σε θέσεις ανάλογα
µε το µέγεθός τους και τη λειτουργία τους. Όταν βρίσκονται σε θέσεις προσεγγίσιµες από άτοµα µε
προβλήµατα στην όραση, πρέπει να είναι ανάγλυφα και να συνοδεύονται από κείµενο σε γραφή
Braille. Πρέπει να επαναλαµβάνονται όπου υπάρχει αλλαγή κατεύθυνσης ή όπου µπορεί να
προκληθεί αµφιβολία, όσον αφορά στην επιλογή της επιθυµητής διαδροµής ή εξόδου διαφυγής.
2.3. Η µελέτη σήµανσης πρέπει να λαµβάνει υπ' όψιν τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες όλων των ατόµων,
ιδιαίτερα δε των εµποδιζόµενων ατόµων στα οποία περιλαµβάνονται και τα άτοµα µε αναπηρίες. Από
την παραπάνω κατηγορία τα άτοµα που αντιµετωπίζουν τα µεγαλύτερα προβλήµατα στην
ανεµπόδιστη, αυτόνοµη και ασφαλή διακίνηση είναι αυτά που έχουν κινητικές κι αισθητήριες
αναπηρίες. Αν για τους υπόλοιπους πολίτες η ύπαρξη σήµανσης και παροχής πληροφοριών
συµβάλλει στον καλύτερο προσανατολισµό και ασφάλειά τους, για τα άτοµα µε αναπηρίες αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα πρόσβασης, κίνησης και παραµονής τους στους
δηµόσιους χώρους. Όταν υπάρχει σήµανση αναφερόµενη σε προσφερόµενες εξυπηρετήσεις σε άτοµα
µε αναπηρίες πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το ∆ιεθνές Σύµβολο Πρόσβασης Αναπήρων
(∆ΣΠ). Πάντως το πρόβληµα της πρόσβασης δεν είναι κάτι που σχετίζεται ιδιαίτερα µε τα άτοµα µε
αναπηρίες. Η προσβασιµότητα πρέπει να θεωρείται µία βασική ποιότητα του δοµηµένου
περιβάλλοντος.
2.4. Η παροχή πληροφοριών µόνο µε χρωµατικό κώδικα πρέπει να αποφεύγεται. Άτοµα µε
αχρωµατοψία µπορεί να αντιµετωπίσουν δυσκολία στην κατανόησή της.

Σήµανση που αφορά µια συγκεκριµένη πληροφορία πρέπει να εµφανίζεται πάντα µε τον ίδιο τρόπο,
ώστε να είναι εύκολα αγνωρίσιµη. Η πολυσήµανση, τα εκτενή κείµενα, ο συνδυασµός ή η παράθεση
διαφηµιστικών πινακίδων και πινακίδων σήµανσης πρέπει να αποφεύγονται γιατί προκαλούν
σύγχυση. Επίσης οι επιφάνειες των πινακίδων πρέπει να είναι µη ανακλαστικές (µατ) σε έντονη
χρωµατική αντίθεση µε τον περιβάλλοντα χώρο.
2.5. Προσοχή πρέπει να δίνεται στον τρόπο τοποθέτησης και στην επιλογή της θέσης των πινακίδων
σήµανσης, ώστε αυτές να µην αποτελούν εµπόδιο ή κίνδυνο για ορισµένες κατηγορίες ατόµων. Π.χ. οι
πινακίδες οδικής σήµανσης όταν βρίσκονται τοποθετηµένες µέσα στην πόλη συχνά αποτελούν
εµπόδιο για τα άτοµα σε αµαξίδιο και κίνδυνο για τα άτοµα µε προβλήµατα στην όραση.
2.6. Η σωστή αρχιτεκτονική µελέτη παίζει σπουδαίο ρόλο στον προσανατολισµό των ατόµων.
Σηµαντικός είναι ο απλός και καθαρός σχεδιασµός ο οποίος δίνει δυνατότητα καλής αντίληψης του
περιβάλλοντος, περιλαµβάνοντας εύκολα αναγνωρίσιµα σηµεία προσανατολισµού, τοποθέτηση
λειτουργιών που έχουν σχέση µεταξύ τους κοντά κλπ. Ανελκυστήρες, γραφεία πληροφοριών, δηµόσια
τηλέφωνα ή τηλεφωνικοί θάλαµοι, κλιµακοστάσια, χώροι υγιεινής κλπ πρέπει να γίνονται εύκολα
αντιληπτοί, ευρισκόµενοι σε προφανείς θέσεις, οι οποίες κατά προτίµηση πρέπει να γειτνιάζουν. Μία
οργάνωση των χώρων που ακολουθεί τις παραπάνω αρχές διευκολύνει και στην καλύτερη σήµανσή
τους.
2.7. Ο φωτισµός δεν πρέπει να είναι εκτυφλωτικός, πρέπει όµως να είναι άπλετος ιδιαίτερα σε
εισόδους, ανελκυστήρες, αίθουσες διαλέξεων κλπ. Πρέπει να αποφεύγεται η απότοµη µετάβαση από
φωτεινούς σε σκοτεινούς χώρους. Η σήµανση πρέπει να φωτίζεται, πρέπει όµως να αποφεύγονται οι
ανακλάσεις. Συνιστάται φωτισµός ο οποίος παρέχει καλή απόδοση των χρωµάτων.
2.8. Η επιλογή των υλικών µπορεί να διαφοροποιήσει χώρους και λειτουργίες αλλά και να βελτιώσει
την ηχητική τους κατάσταση.
2.9. Η χρήση οπτικοακουστικής και ηλεκτρονικής σήµανσης πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες αρχές που
έχει και η υπόλοιπη σήµανση.

3. ΕΙ∆Η ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Ανάλογα µε την θέση και την µορφή της, σε:
•
•
•
•

πινακίδες
επιδαπέδια
φωτεινή - ηχητική σήµανση
αστικό εξοπλισµό και οικοδοµικά στοιχεία των κτιρίων (µέσω χρώµατος και σχήµατος)

Ανάλογα µε την λειτουργία της ( κυρίως σε πινακίδες) είναι:
•
•
•
•
•

διεύθυνσης: περιλαµβάνει βέλος που δείχνει προς συγκεκριµένη εξυπηρέτηση.
τοποθεσίας: τοποθετείται όπου προσφέρεται µια εξυπηρέτηση.
πληροφόρησης: ενηµερώνει για υπάρχουσα λειτουργία ή εξυπηρέτηση, π.χ. χώρος
στάθµευσης, ανελκυστήρας, χώρος υγιεινής κλπ.
προσανατολισµού: σχέδιο ή σκαρίφηµα (σε κάτοψη) ή πρόπλασµα.
προειδοποίησης: ενηµερώνει για την προσέγγιση σε επικίνδυνα σηµεία ή λειτουργία.

4. ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ
Μπορεί να διαχωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες πινακίδων:
•
•

πινακίδες οδικής σήµανσης
πινακίδες σήµανσης κτιρίων και υπαίθριων χώρων (εκτός της οδικής).

4.1. ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Η λειτουργία, η µορφή, το σχήµα κλπ των πινακίδων οδικής σήµανσης προδιαγράφεται από το Νέο
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Νόµος 2094 ΦΕΚ 182/Α/25.11.92). Οι πινακίδες Ρ-71 και Ρ-72 είναι
ρυθµιστικές και αναφέρονται στην στάθµευση αυτοκινήτων ατόµων µειωµένης κινητικότητας. Οι Ρ-60
και Ρ-71 είναι πληροφοριακές ενώ οι Πρ-4δ και Πρ-4ε είναι πρόσθετες και τοποθετούνται σε
συνδυασµό πάντοτε µε άλλες κύριες πινακίδες σήµανσης. Οι παραπάνω πινακίδες περιέχουν το
∆ιεθνές Σύµβολο Πρόσβασης (∆ΣΠ), όµως το σχέδιό του ελαφρώς τροποποιηµένο, δεν ακολουθεί
ακριβώς τις προδιαγραφές σχεδίασής του. Πρέπει λοιπόν στις παραπάνω πινακίδες να εµφανίζεται το
σωστό ∆ΣΠ του οποίου ο τρόπος σχεδίασης φαίνεται στο σχετικό σχήµα που επισυνάπτεται στην
Οδηγία αυτή. Ακόµη η Π-60 µόνη της δεν σηµαίνει τίποτα, για τον λόγο αυτό πρέπει να συνοδεύεται
από κάποιο επεξηγηµατικό κείµενο ή άλλο σχέδιο σχετικά µε τον λόγο τοποθέτησής της.
4.2. ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Ακολουθούν τις γενικές αρχές σήµανσης. Κυρίως είναι πινακίδες πληροφόρησης, τοποθεσίας και
διεύθυνσης. Όταν σηµαίνουν κτίριο πρέπει να ακολουθούν τον ίδιο χρωµατικό κώδικα.
4.3. ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Οι πινακίδες σήµανσης πρέπει να ακολουθούν όσον αφορά στο σχήµα και στο χρώµα τις διεθνείς,
ευρωπαϊκές και εθνικές προδιαγραφές.
Σχήµα:
• Ορθογώνιο: πληροφόρηση
• Τριγωνικό: προειδοποίηση
• Κυκλικό: απαγόρευση
Χρώµα:
• Πράσινο: ασφαλές
• Κίτρινο: κίνδυνος
• Κόκκινο: επείγουσα κατάσταση
Τα χρώµατα αυτά αναφέρονται σε χρωµατισµό υποβάθρου (φόντο). Το κίτρινο µερικές φορές είναι
ένδειξη παρεχόµενων υπηρεσιών και εµφανίζεται και σε πινακίδες πληροφόρησης.
Επίσης χρησιµοποιούνται και το άσπρο και µπλε. Παρακάτω παρουσιάζονται οι συνδυασµοί των
χρωµάτων των χαρακτήρων – συµβόλων και του αντίστοιχου υπόβαθρου.

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ & ΣΥΜΒΟΛΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μπλε

Άσπρο

Γενική πληροφόρηση / ρύθµιση

Πράσινο

Άσπρο

Ασφαλής όδευση

Κίτρινο

Μαύρο

Προειδοποίηση / ένδειξη παρεχόµενων υπηρεσιών

Άσπρο

Μαύρο

Μετρικά στοιχεία / πληροφόρηση - παρεχόµενες υπηρεσίες

Κόκκινο

Άσπρο

Κίνδυνος /απαγόρευση

Μαύρο

Άσπρο

Πληροφόρηση - παρεχόµενες υπηρεσίες

Το ∆ΣΠ ( § 2.3) συνήθως έχει υπόβαθρο άσπρο και σχέδιο µαύρο, υπόβαθρο µπλέ και σχέδιο άσπρο.
Παρατήρηση: Τα άτοµα µε προβλήµατα στην όραση αντιλαµβάνονται καλύτερα τις µεγάλες
χρωµατικές – τονικές αντιθέσεις. Εάν άλλως δεν προδιαγράφεται είναι καλύτερα να χρησιµοποιούνται
µαύρα γράµµατα σε άσπρη επιφάνεια πινακίδας.

Επίσης πρέπει να υπάρχει αντίθεση της επιφάνειας της πινακίδας και του υποβάθρου της σύµφωνα
µε τον παρακάτω πίνακα:
ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ Η / ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ

Τοίχος σκούρου χρώµατος ή υλικού (µαύρο, κόκκινο, σκούρο
γκρι, πράσινο κλπ)

Άσπρο

Μαύρο ή σκούρο χρώµα

Τοίχος ανοικτού χρώµατος ή υλικού (µπεζ, ή ανοικτό γκρι)

Άσπρο

Μαύρο ή σκούρο χρώµα

Τοίχος άσπρος ή πολύ ανοιχτού (ξελυµένου) χρώµατος

Μαύρο ή σκούρο χρώµα

Άσπρο

Πράσινο φύλλωµα

Άσπρο

Μαύρο ή σκούρο χρώµα

4.4. ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Όταν τοποθετούνται σε επαφή και παράλληλα µε τους τοίχους πρέπει να βρίσκονται σε ύψος 1.40µ 1.60µ.
Όταν σηµαίνουν είσοδο σε κάποια εξυπηρέτηση (π.χ. WC, ιατρείο, χώρος αναµονής) πρέπει να
τοποθετούνται δίπλα και όχι πάνω στην πόρτα από την πλευρά της χειρολαβής. Το ίδιο ισχύει και για
την αρίθµηση των χώρων.
Όταν τοποθετούνται µέσα στα κτίρια αναρτηµένες από την οροφή ή στερεωµένες κάθετα στους
τοίχους πρέπει η κάτω ακµή τους να απέχει 2.20µ. από το δάπεδο.
Όταν τοποθετούνται σε εξωτερικούς χώρους εκτός διαδροµών κίνησης του κοινού, µπορούν να
βρίσκονται σε ύψος 1.40µ – 3.50µ. πάνω από το έδαφος.
Όταν τοποθετούνται σε εξωτερικούς χώρους εντός διαδροµών κίνησης πρέπει η κάτω ακµή τους να
απέχει 2.20µ. από το δάπεδο. Εφόσον βρίσκονται στερεωµένες σε στύλους, η θέση τους πρέπει να
σηµαίνεται κατάλληλα στο δάπεδο ώστε να µην αποτελούν εµπόδιο στα άτοµα µε προβλήµατα στην
όραση.
Γενικά οι πινακίδες πρέπει να είναι τοποθετηµένες έτσι ώστε να µην εµποδίζουν την κυκλοφορία και
να µην προκαλούν ατυχήµατα.
4.5. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Το κείµενο πρέπει να είναι σύντοµο και κατανοητό.
Να αποφεύγονται περιττές λέξεις, όπως π.χ. "ανάπηρος" ενώ υπάρχει το ∆ΣΠ.
Τα γράµµατα να είναι τα Helvetica Sans Serif, κανονικά και µεσαία, µικρά και / ή κεφαλαία (ανάλογα µε
το µέγεθος του κειµένου και την απόσταση από την οποία διαβάζονται).
Το ύψος των γραµµάτων δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 15χλστ. Σε πινακίδες σε εξωτερικούς
χώρους να µην είναι µικρότερο των 100χλστ (δυνατότητα ανάγνωσης από απόσταση 3µ.). Γενικώς το
µέγεθος των γραµµάτων και συµβόλων καθορίζεται από την απόσταση που απαιτείται για να είναι
αναγνώσιµα και κατανοητά.
Τα σύµβολα και πικτογράµµατα που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι τυποποιηµένα και κατανοητά.
Το ∆ιεθνές Σύµβολο Πρόσβασης είναι τυποποιηµένο (βλ. § 2.3.) και ο σχεδιασµός του πρέπει να
ακολουθεί το σχετικό σχήµα που επισυνάπτεται. Πρέπει να συνοδεύεται από επεξηγηµατικό κείµενο ή
άλλο σχέδιο ή σύµβολο. Το σχετικό σχήµα που επισυνάπτεται , όµως, συµβολίζει την παρουσία
προσβάσιµου κεκλιµένου επιπέδου και δεν χρειάζεται απαραίτητα να συνοδεύεται από κείµενο. Οι
ελάχιστες διαστάσεις του πλαισίου του δεν πρέπει να είναι µικρότερες από 7.5x7.5εκ. Όταν
εµφανίζεται σε σήµανση χαµηλά (1.40µ - 1.60µ.) είναι συνήθως 10x10εκ.

Η σήµανση που βρίσκεται σε ύψος 1.40µ - 1.60µ. πρέπει να έχει χαρακτήρες και σύµβολα ανάγλυφα,
έξαρσης 1.00 - 1.50χλστ ώστε να γίνεται αντιληπτή από τα άτοµα µε µειωµένη όραση. Πρέπει δε να
συνοδεύεται από γραφή Braille.
4.6. ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Οι πινακίδες σήµανσης πρέπει να φωτίζονται ικανοποιητικά.
Οι επιφάνειές τους να είναι µατ και να µην προκαλούν αντανακλάσεις. Επίσης να µην τοποθετούνται
πίσω από γυαλί ή παραπλήσιο υλικό.
Πρέπει να είναι κατασκευασµένες από υλικά αντοχής και να µπορούν εύκολα να αλλαχθούν,
καθαρισθούν και επιδιορθωθούν.

5. ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ
Είναι απαραίτητη για τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης επιτυγχάνεται µε την αλλαγή της υφής του
δαπέδου και µε την έντονη χρωµατική αντίθεση.

6. ΦΩΤΕΙΝΗ - ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
6.1. Στην οδική σήµανση φωτεινοί και ηχητικοί σηµατοδότες τοποθετούνται στις διαβάσεις των πεζών.
Πρέπει να παρέχουν ικανό χρόνο για την διέλευση ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα.
Όταν εκπέµπουν ηχητικό σήµα να είναι διακριτό από τους ήχους της οδικής κυκλοφορίας και
τυποποιηµένο, τριών συχνοτήτων (στάσης, κίνησης, προειδοποίησης) για την ασφαλή διέλευση των
τυφλών.
Ακόµη πρέπει να τοποθετούνται φωτεινές και ηχητικές σηµάνσεις για µόνιµα ή προσωρινά εµπόδια
(π.χ. έργα στο οδόστρωµα ή πεζοδρόµιο).
6.2. Στα κτίρια η οπτική πληροφόρηση πρέπει να συνδυάζεται µε ακουστική (π.χ. σταθµοί τρένων,
λεωφορείων, αεροδρόµια κλπ).
6.3. Πρέπει να υπάρχει ηχητική και φωτεινή αναγγελία άφιξης του ανελκυστήρα στον θάλαµο και στον
όροφο του κτιρίου.

7. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ
Τα στοιχεία του αστικού εξοπλισµού πρέπει να εµφανίζονται πάντοτε µε το ίδιο χρώµα και σχήµα (δηλ.
να είναι τυποποιηµένα) και να έχουν τον ίδιο τρόπο χωροθέτησης (π.χ. γραµµατοκιβώτια, καλάθια
απορριµµάτων, παγκάκια κλπ).
Χρωµατικές ενδείξεις στο ύψος των µατιών βοηθούν τα άτοµα µε µειωµένη όραση να κινούνται µε
ασφάλεια στο δοµηµένο περιβάλλον και να χρησιµοποιούν σωστά τον αστικό εξοπλισµό. Στα κτίρια η
αναγνώριση των ανοιγµάτων γίνεται µε την χρήση έντονης χρωµατικής – τονικής αντίθεσης τοίχου
(κατά προτίµηση ανοιχτό χρώµα) και κάσσας (κατά προτίµηση σκούρο χρώµα).

Σχ. 70, Το ∆ιεθνές Σύµβολο Πρόσβασης (Μαύρο σε άσπρο ή κίτρινο υπόβαθρο)

Σχ. 71, Το ∆ιεθνές Σύµβολο Πρόσβασης ('Ασπρο σε µαύρο ή µπλε υπόβαθρο)

Σχ. 72, Τρόπος σχεδιασµού ∆.Σ.Π.

Σχ. 73, Ράµπα προσβάσιµη από ΑµεΑ

Σχ. 74, Πινακίδες οδικής σήµανσης

Σχ. 75

Σχ. 76

Σχ. 77, Θέση πινακίδων

Σχ. 78, Μέγεθος γραµµάτων - Απόσταση ανάγνωσης

Σχ. 79, ∆ιεθνή σύµβολα

Σχ. 80, Παράδειγµα συνδυασµού συµβόλων

Σχ. 81

Σχ. 82

Σχ. 83, Παραδείγµατα σήµανσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

Κεφάλαιο 7.
ΕΙΣΟ∆ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ κάθε κτιρίου είναι το καθοριστικότερο στοιχείο της προσβασιµότητάς του, καθορίζοντας
ταυτόχρονα τον βαθµό αυτονοµίας της διακίνησης των χρηστών του.
Με την έννοια ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ εννοούµε την δυνατότητα που παρέχεται σε όλους τους χρήστες
του χώρου ακόµη και στα εµποδιζόµενα άτοµα για αυτόνοµη και ασφαλή είσοδο και έξοδο από αυτόν,
καθώς και χρήση όλων των προσφερόµενων σε αυτόν εξυπηρετήσεων.
Κάθε κτίριο που χρησιµοποιείται από το κοινό ή κατοικίας θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε
προσβάσιµο από τα άτοµα µε αναπηρίες, και γενικότερα από τα εµποδιζόµενα άτοµα, από δύο
τουλάχιστον εισόδους:
1.1. την κεντρική είσοδο του κτιρίου και
1.2. τους υπόγειους χώρους στάθµευσης

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Προκειµένου να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα της κεντρικής εισόδου κτιρίων από τα άτοµα µε
αναπηρίες, αλλά και όλα τα εµποδιζόµενα γενικά άτοµα, θα πρέπει:
2.1. ΣΥΝ∆ΕΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
H προσπέλαση από το οδόστρωµα στο πεζοδρόµιο πρέπει να γίνεται στο ίδιο επίπεδο, µε την
κατασκευή "σκάφης", πλάτους 1,50µ τουλάχιστον και κλίσης 5%, της οποίας η αρχή και το τέλος θα
είναι χαρακτηρισµένα µε λωρίδα επισήµανσης.
Eιδικές υπαίθριες θέσεις στάθµευσης των αυτοκινήτων των ατόµων µε αναπηρίες διαµορφωµένες και
σηµασµένες ανάλογα να προβλέπονται κοντά στην είσοδο, σε απόσταση όχι µεγαλύτερη των 50µ
(βλ.$3: "Στοιχεία σχεδιασµού χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων", Οδηγία ΥΠΕΧΩ∆Ε: "∆ιαµόρφωση
των εξωτερικών χώρων κίνησης πεζών").
2.2 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ - ΚΤΙΡΙΟΥ
H προσπέλαση από το πεζοδρόµιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο
επίπεδο.
Σε περιπτώσεις διαφοράς στάθµης, αυτή θα καλύπτεται µε κεκλιµένο επίπεδο "ράµπα", κλίσης 5%, ή
µε αναβατόριο, που θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις Οδηγίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε: "Ράµπες ατόµων και
αµαξιδίων" και "Μηχανικά µέσα κάλυψης υψοµετρικών διαφορών".
H είσοδος στο κτίριο πρέπει να είναι στεγασµένη για να διευκολύνεται η αποβίβαση και επιβίβαση των
ατόµων µε αναπηρίες, και γενικότερα των εµποδιζόµενων ατόµων, στα αυτοκίνητα.

2.3 ΘΥΡΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
H είσοδος στο κτίριο πρέπει να γίνεται µε θύρα µε συρόµενα επάλληλα φύλλα ανοιγόµενα αυτόµατα
(µε φωτοκύτταρα και ταχύτητα ανοιγο - κλεισίµατος 0,50µ/δευτερόλεπτο) ή χειροκίνητα (θα πρέπει να
υπολογίζεται ως µέγιστη δύναµη που απαιτείται για το άνοιγµα της θύρας τα 15 Newtons) ή µε απλές
ανοιγόµενες θύρες πλάτους 1.20µ.
Θα πρέπει να αποφεύγονται οι περιστροφικές θύρες. Σε περίπτωση όµως που υπάρχουν τέτοιες, θα
πρέπει παραπλεύρως αυτών να κατασκευάζονται οπωσδήποτε απλές ανοιγόµενες θύρες, πλάτους
1.20µ, για την εξυπηρέτηση των εµποδιζόµενων ατόµων.
Οι κοινοί ανεµοφράκτες δεν εµποδίζουν την είσοδο και έξοδο των εµποδιζόµενων γενικά ατόµων,
εφόσον τα θυρόφυλλά τους διαθέτουν το απαραίτητο πλάτος και απαιτούν για το άνοιγµά τους µέγιστη
δύναµη µέχρι 15 Newtons. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται, στο εσωτερικό του
ανεµοφράκτη ο απαραίτητος ελεύθερος χώρος διαµέτρου 1,50µ για πιθανή στροφή του αµαξιδίου.
Οι θύρες εισόδου, εφόσον είναι αδιαφανείς, θα πρέπει να φέρουν κατακόρυφο φεγγίτη που θα
επιτρέπει τον έλεγχο της κίνησης από την πίσω πλευρά της θύρας και χειρολαβή σχήµατος D ή L.
Πρέπει να αποφεύγεται η ύπαρξη κατωφλιών, αλλά και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου (σχάρα κλπ),
που να προεξέχει ή να βυθίζεται στο δάπεδο περισσότερο από 2εκ.
2.4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΥΡΑΣ
Όλος ο εξοπλισµός της εισόδου (χειρολαβή θύρας, κλειδαριά, κουδούνια κλήσεως, διακόπτες
φωτισµού, αυτόµατου ανοίγµατος θύρας κλπ) να τοποθετείται σε ύψος 0,90 - 1,20µ από το δάπεδο
και προς την ίδια πάντα πλευρά.
2.5. ΣΗΜΑΝΣΗ
Οι θύρες και τα κασώµατά τους να είναι σε έντονη χρωµατική αντίθεση µε την παράπλευρη τοιχοποιία.
Εξίσου έντονη χρωµατική αντίθεση θα πρέπει να υπάρχει µεταξύ θυρόφυλλου και χειρολαβής.
Σε περίπτωση υαλοθυρών να τοποθετούνται επί των φύλλων της θύρας ειδικές ενδείξεις, σε ύψος
1,40 - 1,60µ από το δάπεδο και σε έντονα χρώµατα, για την διευκόλυνση των ατόµων µε προβλήµατα
στην όραση.
Οι πληροφοριακές πινακίδες (αριθµός, χαρακτηρισµός χώρων κλπ) να τοποθετούνται σε ύψος 1,50µ
από το δάπεδο, προς την ίδια πάντα πλευρά του θυρόφυλλου και όλες οι έπ’ αυτών πληροφορίες να
αναγράφονται και στην γραφή Braille.

3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Όπου προβλέπονται υπόγειοι χώροι στάθµευσης θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνουν ειδικές
θέσεις για τα αυτοκίνητα των ατόµων µε αναπηρίες κατάλληλα διαµορφωµένες και σηµασµένες σε
ποσοστό 5% του συνόλου των θέσεων στάθµευσης και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην στάθµη
εδάφους.
Τα συστήµατα ελέγχου των εισόδων των χώρων στάθµευσης δεν πρέπει να εµποδίζουν την
πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρίες στους χώρους αυτούς.
3.1. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Τα άτοµα µε αναπηρίες θα φθάνουν από το εσωτερικό του κτιρίου στους χώρους στάθµευσης και
αντίστροφα µε ανελκυστήρα, που θα κατασκευάζεται σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην Οδηγία
του ΥΠΕΧΩ∆Ε: "Μηχανικά µέσα κάλυψης υψοµετρικών διαφορών".

3.2. ΣΗΜΑΝΣΗ
Οι θέσεις στάθµευσης που προορίζονται για άτοµα µε αναπηρίες θα φέρουν το ∆ιεθνές Σύµβολο
Πρόσβασης Αναπήρων (∆ΣΠΑ) αποτυπωµένο αφενός στο έδαφος και αφετέρου ανηρτηµένο πάνω
από την αντίστοιχη θέση, σε ύψος τουλάχιστον 2,20µ από το δάπεδο, ή στον τοίχο.
Οι διαδροµές που θα ακολουθούν τα άτοµα µε αναπηρίες από τις θέσεις στάθµευσης µέχρι τον
ανελκυστήρα, θα επισηµαίνονται µε το ∆ΣΠΑ ακολουθούµενο από ένα βέλος αποτυπωµένο στο
δάπεδο και ταυτόχρονα τοποθετηµένο στους τοίχους ή τα υποστυλώµατα ή όπου αυτό δεν είναι
δυνατόν ανηρτηµένο από την οροφή σε 2,20µ από το δάπεδο, σε έντονη χρωµατική αντίθεση µε τον
υπόλοιπο χώρο, ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα άτοµα µε προβλήµατα στην όραση.
Οι διαδροµές αυτές, αλλά και οι θέσεις στάθµευσης των ατόµων µε αναπηρίες, θα φωτίζονται µε
άπλετο φωτισµό και θα είναι εξοπλισµένες µε φωτισµό ασφαλείας σε όλο το µήκος τους.
Το ∆ΣΠΑ θα τοποθετείται επίσης επί του θυρόφυλλου του ανελκυστήρα, που οδηγεί στους χώρους
στάθµευσης, σε όλους τους ορόφους.
3.3. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
∆εδοµένου ότι ο µόνος τρόπος µετακίνησης των ατόµων µε αναπηρίες από και προς τους χώρους
υπόγειας στάθµευσης αλλά και γενικότερα, µεταξύ των διαφορετικών σταθµών ενός κτιρίου είναι η
µετακίνηση µέσω ανελκυστήρα, τον οποίο θα χρησιµοποιήσουν και σαν έξοδο διαφυγής σε
περιπτώσεις ανάγκης, είναι εµφανές το πόσο σηµαντική είναι η καλή µελέτη πυροπροστασίας τόσο
του χώρου του µηχανοστασίου και του φρεατίου του ανελκυστήρα, όσο και των πλατύσκαλων, τα
οποία θα πρέπει να συνιστούν πυροδιαµερίσµατα του κτιρίου.

Σχ. 84, Ανεµοφράκτες

Σχ. 85

Σχ. 86, Ράµπες Εισόδων

Σχ. 87, Τύποι Χειρολαβών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

Κεφάλαιο 8.
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί ένα δηµόσιο κτίριο ή δηµόσιος χώρος προσβάσιµος, είναι η
ύπαρξη τουαλέτας W.C, κατάλληλα διαµορφωµένης και µε τον απαραίτητο εξοπλισµό για την
εξυπηρέτηση κάθε κατηγορίας χρηστών, συµπεριλαµβανοµένων και των εµποδιζόµενων ατόµων. Σε
αντίθετη περίπτωση τα κτίρια και οι χώροι αυτοί γίνονται απαγορευτικοί στην χρήση τους.
Με τον όρο «χώροι υγιεινής» νοείται ο χώρος που περιλαµβάνει εγκαταστάσεις νιπτήρων, ουρητηρίων
και χώρους µε λεκάνη W.C.
Σε κάθε κτίριο ή υπαίθριο χώρο που χρησιµοποιούνται από το κοινό πρέπει να προβλέπεται, ανάλογα
µε την συχνότητα χρήσης και την επιφάνειά τους, ορισµένος αριθµός χώρων υγιεινής. Σε όλα τα κτίρια
αυτά θα προβλέπεται τουλάχιστον ένας χώρος υγιεινής ανά όροφο ειδικά διαµορφωµένος για χρήστες
αναπηρικών αµαξιδίων, όπου δε, προβλέπονται συγκροτήµατα χώρων υγιεινής θα κατασκευάζεται
κατά προτίµηση ένας χώρος υγιεινής για άνδρες χρήστες αµαξιδίου και ένας για γυναίκες στα
αντίστοιχα συγκροτήµατα χώρων υγιεινής, οπωσδήποτε δε στην δυσµενέστερη περίπτωση ένας ειδικά
διαµορφωµένος χώρος κοινός για άνδρες και γυναίκες χρήστες αµαξιδίου σε κάθε συγκρότηµα. Όπου
είναι δυνατόν συνιστάται οι ειδικά διαµορφωµένοι χώροι υγιεινής για άτοµα µε αναπηρίες να έχουν
ανεξάρτητη είσοδο, χωρίς κοινό προθάλαµο µε τους υπόλοιπους χώρους υγιεινής.
Σε περίπτωση υφιστάµενων κτιρίων όπου δεν είναι δυνατή η κατασκευή ιδιαίτερων χώρων υγιεινής για
την εξυπηρέτηση των χρηστών αµαξιδίου, τότε είναι απαραίτητο οι προβλεπόµενοι χώροι υγιεινής να
διαµορφώνονται έτσι ώστε να εξυπηρετούν όλες τις κατηγορίες χρηστών συµπεριλαµβανοµένων των
χρηστών αµαξιδίων προβλέποντας µεγαλύτερες διαστάσεις και κατάλληλο εξοπλισµό.

2. ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟ∆ΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
Οι χώροι αυτοί εξυπηρετούν όλες τις κατηγορίες ατόµων µε αναπηρίες και χρησιµεύουν και ως χώροι
υγιεινής "οικογενειακού τύπου", δηλαδή και για την φροντίδα των βρεφών και µικρών παιδιών
συνοδευόµενων από γονέα. Πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα αναγνωρίσιµες θέσεις, κοντά στις
εισόδους και τους πυρήνες κατακόρυφης κυκλοφορίας.
Στο εσωτερικό των δηµόσιων χώρων υγιεινής πρέπει να προβλέπεται ελεύθερος χώρος περιστροφής,
διαµέτρου 1.50µ.
2.1. ΣΗΜΑΝΣΗ
Η ύπαρξη των χώρων υγιεινής για εµποδιζόµενα άτοµα πρέπει να σηµαίνεται σε διάφορα σηµεία των
δηµοσίων κτιρίων και χώρων σωστά και ευκρινώς µε την χρήση του ∆ιεθνούς Συµβόλου Πρόσβασης
(∆ΣΠ) και του συµβόλου "W.C."
2.2. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ
Η προσπέλαση των χώρων υγιεινής, πρέπει να είναι ισόπεδη. Εάν υπάρχει αναπόφευκτη υψοµετρική
διαφορά, αυτή πρέπει να καλύπτεται µε κεκλιµένα επίπεδα µεγίστης κλίσης 5% που θα

κατασκευάζονται σύµφωνα µε την Οδηγία του ΥΠΕΧΩ∆Ε "Ράµπες ατόµων και αµαξιδίων". Το
ελεύθερο πλάτος διαδρόµου ή κεκλιµένου επιπέδου πρέπει να είναι 1.20µ. - 1.30µ.
2.3. ΕΙΣΟ∆ΟΣ
Η πόρτα πρέπει να έχει πλάτος 0.90µ. από κάσα σε κάσα, να ανοίγει προς τα έξω ή να είναι
συρόµενη. Θα πρέπει να υπολογίζεται ως µέγιστη δύναµη που απαιτείται για το άνοιγµα της θύρας τα
15 Newtons.
Η χειρολαβή του θυρόφυλλου πρέπει να είναι τύπου α, β, ή γ, σύµφωνα µε το σχετικό σχήµα που
επισυνάπτεται. Ο µηχανισµός κλειδαριάς του θυρόφυλλου πρέπει να επιτρέπει το άνοιγµα και από την
έξω πλευρά σε περίπτωση κινδύνου και επίσης να διαθέτει ένδειξη κατάληψης χώρου.
2.4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
2.4.1.ΝΙΠΤΗΡΑΣ.
Το ύψος του νιπτήρα είναι 0.85µ. από το δάπεδο για το επάνω µέρος του και 0.70µ. για το κάτω και
συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο µε αυτόν ύψος.
Τα 0.70µ.ελεύθερος χώρος κάτω από τον νιπτήρα πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση, η δε
αποχέτευση του νιπτήρα δεν πρέπει να ενοχλεί τα γόνατα του χρήστη αναπηρικού αµαξιδίου. Είναι
δυνατόν να επιλεγεί νιπτήρας µεταβλητού ύψους, τον οποίο ο χρήστης ρυθµίζει ανάλογα µε τις
ανάγκες του.
Ο νιπτήρας τοποθετείται δίπλα στη λεκάνη, το δε εµπρόσθιο άκρο του νιπτήρα τοποθετείται στην ίδια
ευθεία µε την εσωτερική παρειά της λεκάνης. Η απόσταση µεταξύ του άκρου της λεκάνης και του
νιπτήρα πρέπει να είναι περίπου 0.10µ. και ποτέ να µην υπερβαίνει τα 0.25µ., έτσι ώστε να είναι
δυνατή η χρήση του νιπτήρα από καθήµενο στη λεκάνη άτοµο.
Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις υπαρχόντων κτιρίων, αν δεν είναι δυνατόν να ακολουθηθεί η παραπάνω
διάταξη, η λεκάνη τοποθετείται παράλληλα και δίπλα στον νιπτήρα (στον ίδιο τοίχο) και η απόσταση
µεταξύ τους πρέπει να είναι 0.25µ. Για την αγκύρωση του νιπτήρα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη
µέριµνα ώστε να αντέχει σε κατακόρυφη φόρτιση 100Kg.
Η µπαταρία του νιπτήρα είναι αναµικτική, τύπου "κοµµωτηρίου", µε κινητό «τηλέφωνο – ντους» και µε
χειριστήρια τύπου µοχλού (όχι σφαιρικά). Στις περιπτώσεις εξωτερικών, µη εντοιχισµένων σωλήνων
ύδρευσης ή αποχέτευσης, πρέπει αυτές να επενδύονται µε µονωτικό υλικό, ώστε να αποφεύγονται
πιθανά ατυχήµατα ή τραυµατισµοί.
2.4.2. ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
Τοποθετείται πάνω από το νιπτήρα µε ελαφριά κλίση. Το κάτω µέρος του πρέπει να βρίσκεται σε
ύψος 1.00µ. από το δάπεδο και το πάνω 2.00µ.
2.4.3. ΛΕΚΑΝΗ
Μπροστά και δίπλα από µια πλευρά της λεκάνης, πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για µετωπική ή
πλάγια προσέγγιση ατόµου σε αµαξίδιο.
Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω η ενδεδειγµένη διάταξη ως προς την τοποθέτηση της λεκάνης και
του νιπτήρα είναι η τοποθέτηση τους σε κάθετους µεταξύ τους τοίχους.
Το ύψος της λεκάνης πρέπει να είναι 0.45µ. για να διευκολύνεται η µετακίνηση του χρήστη από το
αµαξίδιο στη λεκάνη. Πρέπει να έχει πλάτη ύψους τουλάχιστον 0.30µ. από την επιφάνεια του
καλύµµατος. Ένα καζανάκι χαµηλής πιέσεως µε εύχρηστο χειρισµό π.χ. χειρολαβή στο πλάι είναι
δυνατόν να την υποκαταστήσει.

∆ίπλα στη λεκάνη αγκυρώνεται µη ολισθηρή σπαστή χειρολαβή µήκους περίπου 0.75µ. και µε το
επάνω µέρος της σε ύψος 0.70µ. από το δάπεδο. Η διάµετρος µιας τέτοιας χειρολαβής είναι 30χιλ. 40 χιλ. (1½΄΄ περίπου).
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον τρόπο στερέωσης των ειδών υγιεινής και των χειρολαβών
(π.χ. πρόβλεψη πρόσθετου µεταλλικού σκελετού, ενίσχυση ή κατασκευή τοίχου από µπετόν για την
στήριξή του), έτσι ώστε να µπορούν να αντέχουν σε φόρτιση 100Kg.
Η θήκη χαρτιού καθαρισµού πρέπει να είναι σε θέση προσιτή στον χρήστη και να διαθέτει µηχανισµό
παροχής χαρτιού φύλλο-φύλλο, ιδιαίτερα χρήσιµο σε µονόχειρες.
2.4.4. ΚΛΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ.
Είναι απαραίτητο να υπάρχει σύστηµα κλήσης για περίπτωση ανάγκης παροχής βοηθείας, το οποίο
θα διαθέτει κορδόνι που τοποθετείται περιµετρικά και παράλληλα µε το δάπεδο, σε ύψος περίπου
0.15µ. - 0.20µ. από αυτό, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιαδήποτε θέση µέσα στον
συγκεκριµένο χώρο.
2.4.5. ΠΑΓΚΟΣ.
Στους χώρους αυτούς πρέπει επίσης να προβλέπεται η ύπαρξη κινητού - ανακλινόµενου συνήθως - ή
και µόνιµου πάγκου για το άλλαγµα των βρεφών.
2.4.6. ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ.
Οι διακόπτες φωτισµού πρέπει να έχουν πλακέτα µε µεγάλη επιφάνεια και τοποθετούνται σε ύψος
0.90µ. - 1.20µ. από το δάπεδο.
2.4.7. ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ
Σε όλους τους χώρους υγιεινής πρέπει να προβλέπονται κρεµάστρες σε δύο ύψη, στο 1.20µ και 1.80µ
από το δάπεδο, σε κατάλληλες θέσεις του χώρου.
2.4.8. ∆ΑΠΕ∆Ο
Τα υλικά κατασκευής του δαπέδου πρέπει να εξασφαλίζουν αντιολισθηρότητα, οµοιογένεια, µικρή
ανακλαστικότητα και ευκολία στον καθαρισµό και την συντήρηση.
Η αποχέτευση του δαπέδου επιτυγχάνεται µε κατάλληλα διαµορφωµένες κλίσεις προς το σιφόνι
δαπέδου.
Οι χρωµατικές αντιθέσεις µεταξύ δαπέδου, τοίχων, ειδών υγιεινής και θυρόφυλλου και ο άπλετος
φωτισµός διευκολύνουν ιδιαίτερα τα άτοµα µε µειωµένη όραση.

3. ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΕ ΝΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟ∆ΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
Σε περιπτώσεις όπου στους δηµόσιους χώρους υγιεινής προβλέπεται και η χρήση ντους, πρέπει να
λαµβάνεται µέριµνα ώστε να αυξηθούν επαρκώς οι διαστάσεις των χώρων , έτσι ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα τοποθέτησης πάγκου για την εξυπηρέτηση του χρήστη, εξασφαλίζοντας πάντα ελεύθερο
χώρο διακίνησης διαµέτρου 1.50µ.
Στη θέση του ντους απαγορεύεται η τοποθέτηση ντουζιέρας, τυποποιηµένης ή χτιστής, καθώς και η
υπερύψωση ή το βύθισµα του δαπέδου, ακόµη και η κατασκευή οποιουδήποτε τύπου περιζώµατος
για τον καθορισµό του χώρου του, γιατί αποτελούν εµπόδιο και είναι επικίνδυνα για τα εµποδιζόµενα
άτοµα.
Ο χώρος του ντους θα είναι συνεπίπεδος µε το υπόλοιπο δάπεδο, η οµαλή δε απορροή του ύδατος θα
εξασφαλίζεται µε την διαµόρφωση κλίσεων που θα οδηγούν σε σιφόνι.

3.1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
3.1.1. ΚΑΘΙΣΜΑ.
Μέσα στην θέση ντους πρέπει να προβλέπεται επίτοιχο αναδιπλούµενο κάθισµα σε ύψος 0.50µ. από
το δάπεδο, όπου µεταφέρεται ο χρήστης αµαξιδίου. Εάν υπάρχει προθάλαµος, αυτός πρέπει να
διαχωρίζεται µε µία αδιάβροχη κουρτίνα.
3.1.2. ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ.
Στη θέση ντους προβλέπονται κατάλληλες ανοξείδωτες χειρολαβές, καλά αγκυρωµένες. Οι χειρολαβές
αυτές τοποθετούνται οριζόντια και κατακόρυφα σε ύψος 0.90µ. από το δάπεδο. Το µέγιστο ύψος για
το επάνω µέρος της κατακόρυφης χειρολαβής είναι 1.80µ. από το δάπεδο. Οι χειρολαβές είναι
στρογγυλής διατοµής και έχουν διάµετρο 30χιλ. - 40 χιλ. (1½΄΄ περίπου).
3.1.3. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ.
Το "τηλέφωνο" της µπαταρίας του ντους πρέπει να έχει την δυνατότητα ρυθµιζόµενου ύψους
στερέωσης κατά τη χρήση, µε χαµηλότερο σηµείο το ύψος των 1.10µ. από το δάπεδο και µέγιστο το
ύψος των 2.20µ. από το δάπεδο.
3.1.4. ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ.
Η σαπουνοσπογγοθήκη τοποθετείται σε κατάλληλη θέση και σε ύψος 0.90µ. -1.10µ. από το δάπεδο.
Οι χειρολαβές πρέπει να αντέχουν σε φόρτιση 100Kg.
3.2. ∆ΑΠΕ∆Ο
Τα υλικά κατασκευής του δαπέδου πρέπει να εξασφαλίζουν αντιολισθηρότητα, οµοιογένεια, µικρή
ανακλαστικότητα και ευκολία στον καθαρισµό και στην συντήρηση.

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΤΟΥΣ
Οι ∆ηµόσιοι χώροι αποδυτηρίων όπου προβλέπεται και χώρος για ντους, είναι συνήθως χώροι σε
αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι ελάχιστες διαστάσεις του χώρου ντους είναι 1.20µ.x1.20µ.
Σχετικά µε τον εξοπλισµό του χώρου του ντους, ισχύουν τα της § 4.

Σχ. 88, Πόρτα εξόδου χώρων υγιεινής

Σχ. 89, Σχεδιασµός W.C

Σχ. 90, Σχεδιασµός ντούς

Σχ. 90, Σχεδιασµός χώρου υγιεινής µε ντούς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

Κεφάλαιο 9.
ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Ως ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ ορίζονται τα κτίρια ή τµήµατα κτιρίων ή δοµικά
έργα ή υπαίθριοι χώροι που περιορίζονται από δοµικά στοιχεία και χρησιµοποιούνται από το κοινό για
κοινωνικές, οικονοµικές, εµπορικές, θρησκευτικές, επιστηµονικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές,
ψυχαγωγικές ή αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, καθώς επίσης και για προσωρινή διαµονή
και αναµονή συγκοινωνιακών µέσων.
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται, σύµφωνα µε την χρήση τους, για διευκόλυνση στην εφαρµογή
των προτεινόµενων µέτρων:
1.1. τα κτίρια των δηµοσίων υπηρεσιών
• κτίρια διοικητικών υπηρεσιών
• αίθουσες συναλλαγής µε το κοινό, όπως ταχυδροµεία, γραφεία ΟΤΕ, ∆ΕΗ, τράπεζες κλπ.
1.2. οι εγκαταστάσεις άθλησης
• στάδια
• γυµναστήρια
• πισίνες
• αθλητικοί σύλλογοι και όµιλοι κλπ.
1.3. εγκαταστάσεις κοινωνικών, πολιτιστικών και επιστηµονικών εκδηλώσεων
• σύλλογοι (κέντρα νεότητας, ΚΑΠΗ, σύλλογοι εργαζοµένων, τοπικοί σύλλογοι, κλπ)
• κοινοτικά κέντρα
• αίθουσες χορού
• καζίνο
• αίθουσες πολλαπλών χρήσεων
• χώροι συνεδρίων κλπ.
1.4. εγκαταστάσεις θεαµάτων
• θέατρα
• κινηµατογράφοι
• αίθουσες συναυλιών κλπ.
1.5. εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής
• εστιατόρια
• ζαχαροπλαστεία
• καφενεία
• bar
• κέντρα διασκέδασης κλπ.

1.6. εκθεσιακοί χώροι
• µουσεία
• χώροι εκθέσεων
• βιβλιοθήκες κλπ.
1.7. χώροι διδασκαλίας
• εγκαταστάσεις νηπιακής και στοιχειώδους εκπαίδευσης
• εγκαταστάσεις µέσης εκπαίδευσης
• εγκαταστάσεις ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης
• εγκαταστάσεις ξενόγλωσσης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και φροντιστήρια κλπ.
1.8. τα κτίρια µε εµπορική χρήση
• εµπορικά κέντρα
• αγορές και υπεραγορές
• καταστήµατα
• φαρµακεία
• κουρεία και κοµµωτήρια κλπ.
1.9. εγκαταστάσεις προσωρινής διαµονής
• ξενοδοχεία
• ξενώνες
• ενοικιαζόµενα δωµάτια προσωρινής διαµονής
• οικοτροφεία και κοιτώνες κλπ.
1.10. εγκαταστάσεις υγείας και πρόνοιας
• νοσοκοµεία
• κλινικές
• αγροτικά ιατρεία και υγειονοµικοί σταθµοί
• κέντρα υγείας
• ψυχιατρεία
• ιδρύµατα
• βρεφοκοµεία, βρεφικοί και παιδικοί σταθµοί κλπ.
1.11. κτίρια ειδικών χρήσεων
• ναοί
• αίθουσες δικαστηρίων
• αίθουσες αναµονής επιβατών
• κτίρια στάθµευσης κλπ

2. ΕΙΣΟ∆ΟΙ - ΥΠΟ∆ΟΧΗ
Τουλάχιστον η κεντρική είσοδος των κτιρίων που χρησιµοποιούνται από κοινό και η είσοδος από τους
υπόγειους χώρους στάθµευσης - εφόσον προβλέπονται τέτοιοι στο κτίριο - θα πρέπει να είναι
προσβάσιµοι από εµποδιζόµενα άτοµα και ειδικότερα από χρήστες αµαξιδίων. Οι είσοδοι αυτές θα
κατασκευάζονται σύµφωνα µε την Οδηγία του ΥΠΕΧΩ∆Ε: "Είσοδοι κτιρίων".
Σε στρατηγικά σηµεία και κοντά στην κυρία είσοδο, στο ίδιο µε αυτήν επίπεδο, θα κατασκευάζονται
ράµπες, ανελκυστήρες ή οποιοδήποτε άλλο µηχανικό µέσο για την κάλυψη των υψοµετρικών
διαφορών εφόσον υπάρχουν τέτοιες σύµφωνα µε τις Οδηγίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε: "Ράµπες ατόµων και
αµαξιδίων" και "Μηχανικά µέσα κάλυψης υψοµετρικών διαφορών".
Όπου προβλέπονται πάγκοι υποδοχής (reception) ή γκισέ συναλλαγής µε το κοινό, τµήµα αυτών
µήκους τουλάχιστον 1.00µ θα κατασκευάζεται σε ύψος 0.80µ από το δάπεδο, ενώ όπου
προβλέπονται τηλεφωνικοί θάλαµοι θα κατασκευάζονται µε την συσκευή και τα χειριστήρια σε ύψος
0.90 - 1.20µ από το δάπεδο.

3. ΣΗΜΑΝΣΗ
Προκειµένου για κτίρια όπου στεγάζονται πολλές υπηρεσίες αµέσως µετά την είσοδο, σε κατάλληλο
χώρο και ύψος από το δάπεδο, θα τοποθετείται απλοποιηµένο διάγραµµα των στεγαζόµενων στο
κτίριο υπηρεσιών, καθώς και πίνακας για τις ανακοινώσεις που αφορούν το κοινό.
Ειδική µέριµνα θα λαµβάνεται ώστε το διάγραµµα των υπηρεσιών να υπάρχει και ανάγλυφο ή σε
γραφή BRAILLE τοποθετηµένο σε θέση και ύψος προσιτό από τα άτοµα µε προβλήµατα στην όραση.
Όλα τα κτίρια που χρησιµοποιούνται από κοινό θα φέρουν σήµανση σύµφωνα µε την Οδηγία του
ΥΠΕΧΩ∆Ε: "Σήµανση".

4. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να είναι προσβάσιµοι από όλους τους χρήστες, και τα
εµποδιζόµενα άτοµα ειδικότερα.
Απαραίτητες προϋποθέσεις γι' αυτό είναι:
4.1. η ύπαρξη διαδρόµων κυκλοφορίας καθαρού πλάτους τουλάχιστον 1.50µ,
4.2. η ύπαρξη θυρών πλάτους 0.90µ από κάσα σε κάσα, ανοιγόµενων µε µέγιστη απαιτούµενη για το
άνοιγµά τους δύναµη τα 15 Νewtonς ή συρόµενων, που θα φέρουν κατακόρυφο φεγγίτη όπου
επιτρέπεται από την χρήση τους για τον έλεγχο της κίνησης από την πίσω πλευρά της θύρας και
χειρολαβή σχήµατος L ή D,
4.3. η ύπαρξη ελεύθερων από κάθε εµπόδιο χώρων, διαµέτρου 1.50µ, για την περιστροφή αµαξιδίων,
4.4. η πρόβλεψη ελεύθερων χώρων, διαστάσεων εκάστου 0.80 Χ 1.30µ, για την στάθµευση αµαξιδίων
όπου προβλέπονται αντίστοιχα καθιστικά αναµονής του κοινού - αλλά και ειδικών θέσεων µε σκληρά
καθίσµατα βάθους 0.40µ και ύψους 0.55 – 0.60µ µε στηρίγµατα χεριών για τα άτοµα µε προβλήµατα
στην κίνηση. Σε περιπτώσεις αµφιθεατρικών αιθουσών θα πρέπει να προβλέπονται θέσεις για τους
χρήστες αµαξιδίων στην πρώτη σειρά των επίπεδων τµηµάτων ή στην τελευταία σειρά των
διαχωριστικών διαδρόµων των διαζωµάτων που καταλήγουν σε πόρτες εξόδου, µε την κατασκευή
αναδιπλούµενων ή αφαιρούµενων καθισµάτων ώστε στην θέση τους να τοποθετείται το αµαξίδιο. Και
στην περίπτωση αυτή οι απαιτούµενες διαστάσεις του ελευθερούµενου χώρου είναι 0.80 Χ 1.30µ κατ'
ελάχιστον.
4.5. η αποφυγή υψοµετρικών διαφορών σε οποιαδήποτε στάθµη και η κάλυψή τους - όπου είναι
αδύνατη η αποφυγή τους - µε ράµπες µέγιστης κλίσης 5% ή µε κάποιο σύστηµα ανύψωσης, όπως
αυτά περιγράφονται στις Οδηγίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε: "Ράµπες ατόµων και αµαξιδίων" και "Μηχανικά µέσα
κάλυψης υψοµετρικών διαφορών",
4.6. η κατασκευή κλιµάκων -όπου απαιτούνται αυτές- µε δύο κατ' ελάχιστον βαθµίδες και οι οποίες θα
κατασκευάζονται σύµφωνα µε την Οδηγία του ΥΠΕΧΩ∆Ε: "Κλίµακες ή σκάλες",
4.7. η κατασκευή αντιολισθηρών, οµοιογενών, σταθερών δαπέδων εύκολων στον καθαρισµό και την
συντήρηση, µε µικρή αντανακλαστικότητα, χωρίς σηµεία εκτροπής των αµαξιδίων και των άλλων
βοηθηµάτων, χωρίς αρµούς διαµόρφωσης των δαπέδων σε τέτοιο µέγεθος που να δηµιουργούν
κραδασµούς στην κίνηση των αµαξιδίων ή ανατροπές κατά το βάδισµα των εµποδιζόµενων ατόµων
και χωρίς κατώφλια αλλά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να προεξέχει ή να βυθίζεται στο δάπεδο
περισσότερο από 2εκ,
4.8. η ύπαρξη τουλάχιστον µιας τουαλέτας ανά όροφο που θα εξυπηρετεί τους χρήστες αµαξιδίων
αλλά θα λειτουργεί και σαν τουαλέτα "οικογενειακού τύπου" και θα κατασκευάζεται σύµφωνα µε την
Οδηγία του ΥΠΕΧΩ∆Ε: "∆ηµόσιοι χώροι υγιεινής".

5. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Όσον αφορά στα δοµικά στοιχεία του κτιρίου για την πυροπροστασία θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του
ΓΟΚ µε την σχετική νοµοθεσία λαµβάνοντας υπ' όψη ότι οι πόρτες πυρασφάλειας θα πρέπει να έχουν
εύχρηστη χειρολαβή ώθησης και µικρής αντίστασης µηχανισµό επαναφοράς.
∆εδοµένου ότι ο µόνος τρόπος µετακίνησης των ατόµων µε αναπηρίες µεταξύ των διαφορετικών
σταθµών ενός κτιρίου είναι η µετακίνηση µέσω ανελκυστήρα, τον οποίο και θα πρέπει να
χρησιµοποιήσουν σαν έξοδο διαφυγής σε περίπτωση ανάγκης, θα πρέπει σε όλα τα κτίρια κοινού ένας
τουλάχιστον ανελκυστήρας να χαρακτηρίζεται σαν µέσον διαφυγής και τόσο ο χώρος του
µηχανοστασίου και του φρεατίου του ανελκυστήρα όσο και τα αντίστοιχα πλατύσκαλα να συνιστούν
πυροδιαµερίσµατα του κτιρίου.
Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν από τα άτοµα µε αναπηρίες σαν µέσω
διαφυγής ειδικές ελαστικές τσουλήθρες τύπου αεροσκάφους (SHUTES, INFLATABLE TAFTS)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

Κεφάλαιο 10.

ΚΑΤΟΙΚΙΑ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο σχεδιασµός της κατοικίας µέχρι σήµερα ακολουθεί τις ατοµικές ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών
της.
Ο εσωτερικός δε σχεδιασµός της είναι αποκλειστικά δική τους ευθύνη.
Με την έννοια ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ εννοούµε την δυνατότητα εύκολης προσαρµογής της
κατοικίας σε νέες ανάγκες διαβίωσης των χρηστών της, που πιθανόν προκύψουν µε την πάροδο του
χρόνου (συγκατοίκηση µε ηλικιωµένους, ασθένεια, ξαφνικό ατύχηµα κλπ).
Έτσι προκύπτει πλέον η έννοια ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, το κόστος κατασκευής της οποίας δεν
διαφέρει σε τίποτε από το κόστος κατασκευής µιας συµβατικής κατοικίας.
Αντίθετα η προσαρµοστικότητά της µειώνει σηµαντικά το κόστος της όποιας µελλοντικής παρέµβασης,
βελτιώνοντας ταυτόχρονα θεαµατικά την ποιότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος και προσφέροντας
ίσες δυνατότητες αυτόνοµης διαβίωσης και διακίνησης σε όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες του.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή προσαρµόσιµων κατοικιών είναι η αναθεώρηση των
βασικών αρχών σχεδιασµού της κατοικίας, δηλαδή:
1.1.Κατάργηση όλων των "περιττών" εσωτερικών ή εξωτερικών στοιχείων, που είναι δυνατόν να
λειτουργήσουν σαν εµπόδια στην προσβασιµότητα οποιουδήποτε χώρου και εγκατάστασης της
κατοικίας από ένα εµποδιζόµενο άτοµο -χρήστη ή επισκέπτη της κατοικίας (όχι ανισοσταθµίες στο ίδιο
επίπεδο, όχι κατώφλια πέραν των 2εκ ύψους, όχι περιττές τοιχοποιίες και πόρτες κλπ).
1.2.Κατάργηση όλων των εµποδίων: οριζόντιων, κατακόρυφων και εµποδίων στον χώρο ( όχι σκάλες,
όχι περάσµατα µικρού πλάτους, άνετες επιφάνειες ελιγµών κλπ).
1.3.Σχεδιασµός των κατοικιών µε κριτήριο τον χρήστη αµαξιδίου -ως την δυσµενέστερη περίπτωση
χρήστη κατοικίας- και όχι πλέον τον "µέσο όρο ανθρώπου", σχεδιάζοντας βεβαίως τις εξειδικευµένες
κατασκευές που απαιτούνται σε αυτή την περίπτωση µόνο όταν αυτές είναι απαραίτητες.
Προφανώς η νέα λογική σχεδιασµού δεν αποκλείει την προσπάθεια για όσον το δυνατόν
ορθολογικότερη χρήση των χώρων, επιδιώκοντας κατά τον καλύτερο τρόπο τον συνδυασµό της
άνεσης στην κίνηση και διαβίωση µε την οικονοµία του χώρου.

2. ΕΙΣΟ∆ΟΣ
Τουλάχιστον η κεντρική είσοδος των κτιρίων κατοικίας, oι είσοδοι ανά όροφο και η είσοδος από τους
υπόγειους χώρους στάθµευσης εφόσον προβλέπονται τέτοιοι στο κτίριο θα πρέπει να είναι
προσβάσιµοι από εµποδιζόµενα άτοµα και ειδικότερα από χρήστες αµαξιδίων.

Όπου οι είσοδοι των κατοικιών είναι σε διαφορετικές στάθµες από τη στάθµη του πεζοδροµίου θα
πρέπει να προβλέπεται ράµπα κλίσης 5% ή ανελκυστήρας ή όπου αυτός δεν είναι υποχρεωτικός
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία θα πρέπει να προβλέπεται κοντά στην είσοδο και στο ίδιο µε
αυτή επίπεδο χώρος ικανών διαστάσεων ώστε να φιλοξενήσει, εφόσον χρειαστεί, οποιοδήποτε
µηχανικό µέσο κάλυψης της υψοµετρικής διαφοράς ακόµη και ανελκυστήρα.
Οι είσοδοι, οι ράµπες, οι ανελκυστήρες και τα άλλα µέσα κάλυψης υψοµετρικών διαφορών θα
κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις Οδηγίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε: "Είσοδοι κτιρίων", "Ράµπες ατόµων και
αµαξιδίων" και "Μηχανικά µέσα κάλυψης υψοµετρικών διαφορών" αντίστοιχα.

3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των χρηστών σε µια κατοικία είναι η
πρόβλεψη:
3.1. διαδρόµων πλάτους 1.20µ µε εξασφαλισµένο σε όλο το µήκος τους ελάχιστο ελεύθερο -από κάθε
εµπόδιο ή έπιπλο- πλάτος 0.90µ.
3.2. εσωτερικών θυρών πλάτους από κάσα σε κάσα 0.90µ, συρόµενων ή ανοιγόµενων, µε χειρολαβές
τοποθετηµένες σε ύψος 0.90-1.20µ από το δάπεδο και µε επαρκή χώρο εκατέρωθεν του θυροφύλλου
για ελιγµό του αµαξιδίου (ελεύθερος χώρος διαµέτρου 1.50µ). Ειδικά για θύρες χώρων υγιεινής πρέπει
να προβλέπονται πάντα θύρες ανοιγόµενες προς τα έξω ή συρόµενες.
3.3. αποφυγής ανισοσταθµιών στους χώρους της κατοικίας και κατωφλίων ύψους µεγαλύτερου των
2εκ.
3.4. διακοπτών, πριζών, κοµβίων κλήσεως και γενικά µηχανισµών χειρισµού τοποθετηµένων σε µια
ζώνη 0.90-1.20µ από το δάπεδο, πάντα στα ίδια σταθερά σηµεία για όλες τις περιπτώσεις (π.χ. οι
διακόπτες για το φως στα δεξιά των ανοιγµάτων και κοντά στην κάσα της πόρτας, κλπ), µε όσο το
δυνατόν πλατύτερη πλακέτα φωσφορίζουσα ή µε φωτάκι.
Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω διαστάσεις και λύσεις διευκολύνουν την µετακίνηση επίπλων, την κίνηση
ηλικιωµένων που χρησιµοποιούν κάποιο βοήθηµα και έχουν προβλήµατα στην όραση ή κάποιου
µέλους της οικογένειας µετά από ατύχηµα στα κάτω άκρα αλλά και των µικρών παιδιών µε
περπατίστρες.

4. ∆ΑΠΕ∆Α
Τα υλικά που προβλέπονται για την επίστρωση των δαπέδων πρέπει να είναι σταθερά και
αντιολισθηρά, να παρέχουν ζεστασιά και άνεση χωρίς να αναπτύσσουν στατικό ηλεκτρισµό, να είναι
ανθεκτικά και εύκολα στον καθαρισµό, µε µικρή αντανακλαστικότητα, άφλεκτα και αυτοσβενόµενα.

5. ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΕΞΩΣΤΟΘΥΡΕΣ - ΕΞΩΣΤΕΣ
Τα παράθυρα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλα, για να προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερη θέα
στους κατοίκους εκείνους που περνούν µεγάλο τµήµα του χρόνου τους στην κατοικία τους, µε ποδιά
στα 0.75µ και µηχανισµούς ανοιγοκλεισίµατος στα 0.90-1.20µ, χωρίς θερµαντικά σώµατα κάτω από
αυτά, ώστε να επιτρέπεται η κατά το δυνατόν µεγαλύτερη προσέγγιση σε αυτά.
Οι εξωστόθυρες δεν πρέπει να έχουν κατώφλι ύψους µεγαλύτερου από 2εκ. Για την απορροή των
οµβρίων συνιστάται η ύπαρξη κλίσης προς την εξωτερική πλευρά του εξώστη ή η κατασκευή διπλού
δαπέδου στον εξώστη.
Στην περίπτωση αυτή το τελικό δάπεδο του εξώστη κατασκευάζεται ανεξάρτητο από τη φέρουσα
πλάκα και συνεπίπεδο µε την στάθµη του εσωτερικού δαπέδου της κατοικίας, ένα διαµήκες άνοιγµα δε
1εκ µεταξύ της κατοικίας και του τελικού δαπέδου του εξώστη κατασκευάζεται για την απορροή των
οµβρίων τα οποία οδηγούνται κατάλληλα στην αποχέτευση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην
αντιολισθηρότητα του υλικού επίστρωσης του εξώστη.

Οι εξώστες πρέπει να κατασκευάζονται µε πλάτος 1.50µ τουλάχιστον και µε στηθαίο που να µην
εµποδίζει την θέα. Κτιστό στηθαίο πρέπει να προβλέπεται για ύψος µέχρι 0.60µ από το δάπεδο, το
υπόλοιπο δε απαραίτητο ύψος τους να συµπληρώνεται από κιγκλίδωµα τέτοιας µορφής ώστε να µην
επιτρέπει το "σκαρφάλωµα" παιδιών σε αυτό.

6. ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Η προσεκτική διαστασιολόγηση, ο µελετηµένος σχεδιασµός και τοποθέτηση των ειδών υγιεινής και
λοιπών εξαρτηµάτων εύκολα µπορούν να προλάβουν ακριβές προσαρµογές, αναγκαίες πιθανόν
µελλοντικά, χωρίς να θίγουν καθόλου την λειτουργικότητα και οικονοµία του χώρου.
Βασικές αρχές σχεδιασµού προσαρµόσιµων χώρων υγιεινής είναι:
6.1. η προσβασιµότητα των χώρων χωρίς την ύπαρξη κατωφλίων ή βυθισµάτων του δαπέδου
µεγαλύτερων των 2εκ. µε θύρες που θα ανοίγουν πάντα προς τα έξω ή θα είναι συρόµενες , µε
άνοιγµα από κάσα σε κάσα 0.90µ.
6.2. η πρόβλεψη , µετά την τοποθέτηση των ειδών υγιεινής, εντελώς ελεύθερου χώρου διαµέτρου
1.50µ για δυνατότητα στροφής αµαξιδίου.
6.3. η πρόβλεψη τοιχωµάτων και οροφών ικανών να αντέξουν φόρτιση 100 kgr.
6.4. η χρήση αντιολισθητικών δαπέδων.
Σε περίπτωση που ο χρήστης του χώρου είναι άτοµο µε αναπηρίες, και κυρίως χρήστης αµαξιδίου,
τότε εκτός των παραπάνω θα πρέπει:
6.5. όσον αφορά στον νιπτήρα, καθρέπτη, λεκάνη, σύστηµα κλήσης βοήθειας τελειώµατα δαπέδων και
εγκατάστασης ντους να λαµβάνονται υπ΄ όψη τα προτεινόµενα στις αντίστοιχες παρ. 2.4.1, 2.4.2,
2.4.3, 2.4.4, 2.4.8 και 3 της Οδηγίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε: "∆ηµόσιοι χώροι υγιεινής".
6.6. σε περίπτωση εγκατάστασης µπανιέρας, αυτή θα πρέπει να εξοπλιστεί µε ειδικές χειρολαβές και
ειδικό καθισµατάκι. Στο ένα δε άκρο της πρέπει να κατασκευάζεται πεζούλι µόνιµο στο οποίο θα
µεταφέρεται ο χρήστης αµαξιδίου, για να ολισθήσει σιγά-σιγά στην µπανιέρα στηριζόµενος στα χέρια
του, ή αντίστροφα κατά την έξοδό του από αυτή. Κατά συνέπεια το ύψος του πεζουλιού και της
µπανιέρας θα πρέπει να είναι το ίδιο µε αυτό του αναπηρικού καθίσµατος ( περίπου 0.50µ από το
δάπεδο ).

7. ΚΟΥΖΙΝΕΣ
Προκειµένου µια κουζίνα να είναι προσαρµόσιµη θα πρέπει κατά τον σχεδιασµό της να έχουν τηρηθεί
οι παρακάτω αρχές:
7.1. όλες οι σταθερές εγκαταστάσεις (υδραυλικές, αποχετευτικές κλπ), που είναι δύσκολο και
δαπανηρό να αντικατασταθούν, πρέπει να κατασκευάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην ενοχλήσουν
ένα χρήστη µε αναπηρίες.
7.2. η θέση της κουζίνας να προβλέπεται δίπλα στον νεροχύτη, µε ένα ενδιάµεσο πάγκο
προετοιµασίας 0.70-0.80µ περίπου. Σηµειώνοµε εδώ ότι πάντα είναι εξυπηρετικότερες για όλους τους
χρήστες κουζίνες "συγκεντρωµένες", σχήµατος σε κάτοψη Ι ή Γ.
7.3. να υπάρχει ικανός ελεύθερος χώρος αφενός για την πιθανή κίνηση αµαξιδίου µέσα στη κουζίνα,
αλλά και εµπρός από κάθε ντουλάπι, το νεροχύτη ή την θέση των ηλεκτρικών συσκευών για τη στάση
του αµαξιδίου του χρήστη τους.
7.4. να προβλέπεται ,όπου είναι δυνατόν, ελεύθερος χώρος για προσθήκη ερµαρίου ή "τρόλλεϋ" εξαρτήµατος πολύ εξυπηρετικού για εµποδιζόµενα άτοµα- δίπλα στην κουζίνα.
7.5. να προβλέπονται παράθυρα, σε τέτοιο ύψος και µε τέτοιες διαστάσεις και µηχανισµούς, που να
είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν από άτοµο σε αµαξίδιο.

Σε περίπτωση που ο χρήστης της κουζίνας είναι άτοµο µε αναπηρίες, τότε εκτός των παραπάνω, θα
πρέπει:
7.6. κάτω από τους πάγκους να προβλέπονται υποδοχές σε ύψος 0.65µ από το δάπεδο για βάθος
0.40µ, ή ακόµη καλύτερα σε ύψος 0.80µ από το δάπεδο και για βάθος 0.60µ, ώστε να µπαίνουν κάτω
από τον πάγκο και τα µπράτσα του αµαξιδίου, όταν χρειάζεται κατά µέτωπον προσέγγιση.
7.7. στις θέσεις των ερµαρίων και των ηλεκτρικών συσκευών να προβλέπονται άνετες κατά µήκος
εσοχές για τα πόδια, ύψους 0.20µ από το δάπεδο και βάθους 0.15µ.
7.8. όλες οι εξωτερικές σωληνώσεις να µονώνονται, ιδίως κάτω από το νεροχύτη, προς αποφυγήν
εγκαυµάτων.
7.9. στον νεροχύτη να τοποθετείται αναµικτική µπαταρία -τύπου κοµµωτηρίου- µε ντους, καθώς και
ζώνη ασφαλείας στερεωµένη στην όψη του νεροχύτη για τα εµποδιζόµενα άτοµα που µπορούν όµως
να βαδίσουν και µια ράβδος για τις πετσέτες στον ένα πλευρικό τοίχο της εσοχής κάτω από το
νεροχύτη.
7.10. στο κάτω τµήµα των ερµαρίων να προβλέπονται συρόµενα θυρόφυλλα, που δεν εµποδίζουν την
κίνηση, καθώς και συρόµενα ράφια µε οπές κυκλικές Φ14-20εκ ή ελαφρά ελλειπτικές, για την σταθερή
τοποθέτηση σκευών, και περιστρεφόµενα ή συρόµενα ράφια-καλάθια. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι
η κατασκευή όλων των πάγκων εργασίας στο ίδιο ύψος µε τις εστίες µαγειρέµατος για εύκολη
µεταφορά των σκευών.
7.11. να λαµβάνεται υπ΄ όψη ότι ο χρήστης αµαξιδίου δεν µπορεί να προσεγγίσει ράφια σε ύψος πάνω
από 1.40µ, ενώ αντίθετα τον διευκολύνουν συρόµενα ράφια κοντά στην κουζίνα και τον φούρνο.
7.12. προκειµένου για άτοµα µε προβλήµατα στην όραση να προτιµώνται συσκευές µε διακόπτες µε
ενδείξεις ανάγλυφες και µε έντονη χρωµατική διαφορά.

8. ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ - ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ
Για τον σχεδιασµό των καθιστικών και τραπεζαριών δεν απαιτούνται κάποιες ιδιαίτερες αρχές εκτός
των γενικών -για την κυκλοφορία, τα δάπεδα, τα κουφώµατα κλπ- που αναπτύχθηκαν παραπάνω.
Σηµαντικό όµως ρόλο παίζει ο σχεδιασµός και η τοποθέτηση των επίπλων στον χώρο, έτσι ώστε να
παραµένουν πάντα ελεύθεροι οι απαιτούµενοι χώροι για την κίνηση και περιστροφή των αµαξιδίων.
Τα έπιπλα πρέπει να έχουν γωνιές στρογγυλεµένες και όσο το δυνατόν λιγότερες προεξοχές.
Τα καθίσµατα πρέπει να βρίσκονται σε 40-55εκ από το δάπεδο, εκτός εάν ο χρήστης έχει κάποια
πάθηση που τον δυσκολεύει να σηκωθεί οπότε πρέπει να είναι ψηλότερα από ότι συνήθως. Το ύψος
των τραπεζιών πρέπει να είναι τέτοιο που να επιτρέπει την προσέγγιση αµαξιδίου, δηλαδή περίπου
70εκ από το δάπεδο. Σηµαντικό στοιχείο κατά την επιλογή τραπεζιού είναι η µη ύπαρξη χιαστών
συνδέσµων µεταξύ των ποδιών του.

9. ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΑ
Και στα υπνοδωµάτια τις περισσότερες φορές κατάλληλη διάταξη των επίπλων αρκεί για να τα κάνει
προσαρµόσιµα.
Η βασική αρχή της πρόβλεψης ελεύθερου χώρου διαµέτρου 1.50µ, εδώ πρέπει να συµπληρώνεται µε
την πρόβλεψη διαδρόµου πλάτους 1.10µ και στις τρεις πλευρές του κρεβατιού, ώστε ο χρήστης
αµαξιδίου να µπορεί να στρώσει µόνος του το κρεβάτι του. Σε περίπτωση που σε µία από τις τρεις
πλευρές το πλάτος είναι µόνο 80-90εκ, τότε οι άλλες δύο απαιτούν πλάτος 1.20µ για να είναι δυνατή η
κίνηση του αµαξιδίου.
Σηµειώνεται ότι το 1.10µ επαρκεί για την παράλληλη προσέγγιση του κρεβατιού από αµαξίδιο, το
1.20µ απαιτείται εάν ο χρήστης αµαξιδίου χρειάζεται και την βοήθεια άλλου προσώπου, ενώ στην
περίπτωση κάθετης προσέγγισης του κρεβατιού απαιτούνται τουλάχιστον 1.40-1.50µ.
Στα υπνοδωµάτια που χρησιµοποιούνται από άτοµα µε αναπηρίες τα έπιπλα πρέπει να περιορίζονται
στα απολύτως απαραίτητα.
Οι διαστάσεις των κρεβατιών είναι οι συνήθεις, προσοχή όµως πρέπει να δοθεί στο ύψος τους. Για την
περίπτωση χρήστη αµαξιδίου το στρώµα του κρεβατιού θα πρέπει να βρίσκεται στο επίπεδο του

καθίσµατος του αµαξιδίου, ενώ αναγκαία είναι η πρόβλεψη ελεύθερου χώρου ύψους τουλάχιστον
0.20µ από το δάπεδο για τις υποδοχές του αµαξιδίου.
Σε κάθε υπνοδωµάτιο ατόµου µε αναπηρίες πρέπει να προβλέπεται πρίζα τηλεφώνου κοντά στο
κρεβάτι και µπουτόν κινδύνου σε διάφορα σηµεία και µάλιστα στο ύψος του σοβατεπιού προσιτά σε
περίπτωση ανατροπής στο δάπεδο.

Σχ. 92, Παράθυρα

Σχ. 93, Εξωστόθυρες – Εξώστες

Σχ. 94, Κουζίνες

Σχ. 95, Κουζίνα για χρήση αµαξιδίου

Σχ. 96, Υποδοχές ερµαρίων

Σχ. 97, Ελεύθερος χώρος που απαιτείται µπροστά από:
Α= ψυγείο
Β= ερµάριο
Γ= νεροχύτης

Σχ. 98, Θέση Ντους

Σχ. 99, Θέση µπανιέρας

Σχ. 102, Τραπεζαρία

Σχ. 103, Καθιστικά

Σχ. 101, Υπνοδωµάτιο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

Κεφάλαιο 11.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. DESIGNING FOR THE DISABLED. Third Edition 1976
Selwyn Goldsmith MA (Cantab), RIBA
2. DESING WITH CARE
White and Partners A.B.
United Nations – Sida – Habitat / IYDR./ 1981
3. BAYEN FΫR BEHINDERTE UND BETAGTE
A. Stemshorn
4. TREPPEN
W. Mayer – Bohe
5. MANUAL TRAFFIC PROVISIONS FOR PEOPLE WITH A HANDICAP
Ministry of Transport and Public Works
The Hague, The Netherlands 1986
6. HANDBOOK FOR DESIGN : SPECIALLY ADAPTED HOUSING
Department of Veterans Benefits, Veterans Administration, Washington, USA 1978
7. MANUAL PARA PROYECTAR SIN BARRERAS ARCHITECTONICOS
G. Cabezazas Conde
8. GUIDE DES AUTOROUTES L’ USAGE DES PERSONNES A MOBILITE REDUIT
Ministére de I’ Urbanisme, du Logement et des Transports
9. LES PERSONNES HANDICAPEES ET LES TRANSPORTS EN ILE DE
France
Ratp (ΗΣΑΠ)
10. SYBOL INTERNATIONAL D’ ACCESSIBILITE
“Comite National Francais de Liaison Pour la Readaption des
Handicape’s / 1983
11. BULLETIN OFFICIEL DU MINISTRE DE L’ URBANISME ET DU
LOGEMENT DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DU MINISTERE
1986.
(ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ)
12. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΑ
ΑΤΟΜΑ
IR. JOHAN GALJAARD

13. ΦΕΚ 557/Β/1987
14. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ) ICAA. 30. 11. 1989
15. SENZA BARRIERE
Mizi Bollani / Amministrazione provincialle di piacenza / 1985.
16. Η πρόταση του European Manual που συντάχθηκε από οµάδα εµπειρογνωµόνων της CCPT
(Central Coordinating Commission for the Promotion of Accebility).
17. Ανάλογες προδιαγραφές ξένων κρατών, η σχετική βιβλιογραφία στην οποία στηρίχθηκαν οι
Οδηγίες στην αρχική τους µορφή και τα Πρακτικά Συνεδρίων που έγιναν στα πλαίσια του
HELIOS κατά το διάστηµα 1989 – 1996.
18. ADA (Americans with Disabilities Act of 1990).

