1980

Υώξνη Τγηεηλήο
Γεληθέο απαηηήζεηο
3.190 Οη ρψξνη πγηεηλήο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε ηξφπν ψζηε λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο
ρξήζηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα απφ πξφζθξνπζε, πηψζε ή νιίζζεζε (ρήκαηα 78-79).

ρήκα 78- Πιάγηνο ηξόπνο κεηαθνξάο

ρήκα 79- Πιάγηνο ηξόπνο κεηαθνξάο

1981

1
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Δκπνξηθά θέληξα θαη θαηαζηήκαηα
Γξαθεία
ηάδηα , Γπκλαζηήξηα, Γήπεδα θαη
Κνιπκβεηήξηα
Ηππφδξνκνη
Λνχλα Παξθ, θαηξηζηήξηα, Κέληξα
Παηγληδηψλ
Καθεηεξίεο, Δζηηαηφξηα, Καθελεία θαη
λαθ Μπαξ, Μππξαξίεο, Κακπαξέ θαη
άιιεο παξφκνηεο ρξήζεο
Κηλεκαηνγξάθνη θαη Θέαηξα

Ννζνθνκεία θαη Κιηληθέο

10.

Βξεθνθνκηθνί
θαη
ζηαζκνί
Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα

11.

Φξνληηζηήξηα

12.
13.
14.
15.
16.
17
18.

Βηβιηνζήθεο
Γηθαζηήξηα
Φπιαθέο
Υψξνη Λαηξείαο
Πξαηήξηα Πεηξειαηνεηδψλ
Βηνκεραληθέο Οηθνδνκέο
Ξελνδνρεία

9.

Παηδνθνκηθνί

120-500
>500
>6001
<125
125-650
>650*1
<650
>650*2,*3
<1253
>1253
<65
<250
>250
<500
ζέζεσλ
>500
ζέζεσλ
<25
θιηλψλ
>25
θιηλψλ
<300
>300
*1
>3
αηφκσλ

ΠΑΓΚΟ
ΦΡΟΝΣΗΓΑ
ΝΖΠΗΩΝ

ΝΣΟΤ

ΣΤΠΟΤ Β΄

ΣΤΠΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ

ΣΤΠΟΤ Α΄

Α/Α

ΔΜΒΑΓΟ [ηκ]

3.191 Οη ρψξνη πγηεηλήο πνπ βξίζθνληαη ζε θηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο ρψξνη
εξγαζίαο πξέπεη λα πιεξνχλ θαη ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Διάρηζησλ Πξνδηαγξαθψλ
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηνπο ρψξνπο Δξγαζίαο Καλνληζκψλ. Ο αξηζκφο ησλ ρψξσλ
αλά θχιν θαζνξίδεηαη απφ ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ
δηαθηλνχληαη/εξγάδνληαη ζην ρψξν (Πίλαθαο 2).
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Πίλαθαο 2- Υώξνη πγηεηλήο πνπ απαηηνύληαη γηα θηίξηα δεκόζηαο ρξήζεο
Σημειώζειρ :
*1 Ανά όποθο/ επίπεδο
*2 Ξεσυπιζηά για κάθε θύλο
*3 Οι δύο επιππόζθεηοι σώποι ηύπος Α΄ να διαθέηοςν και πάγκο θπονηίδαρ νηπίυν
*4 Για ηο κοινό
*5Για ηο πποζυπικό

3.192 Οη ρψξνη πγηεηλήο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία πξέπεη λα:
 Δίλαη αλεμάξηεηνη ρσξίο δηάθξηζε θχινπ, γηα λα εμππεξεηνχλ άηνκα κε
αλαπεξία πνπ πηζαλφλ λα ρξεηάδνληαη βνήζεηα απφ ζπλνδφ αληίζεηνπ θχινπ ή
εληάζζνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ρψξνπο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (ζηηο
πεξηπηψζεηο ππάξρεη ήδε αλεμάξηεηνο ρψξνο πγηεηλήο)∙

1982



Όπνπ ππάξρνπλ δεκφζηα νπξεηήξηα αλδξψλ, λα ππάξρεη έλα γηα άηνκν κε
αλαπεξία ρξήζηε αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο, ζε χςνο 0,45κ απφ ην
δάπεδν(ρήκα 80)∙



Ζ ζχξα εηζφδνπ ηνπ ρψξνπ πγηεηλήο πξέπεη λα αλνίγεη ζε πξνζάιακν ειαρίζησλ
δηαζηάζεσλ 1,50Υ1,50κ.

\

ρήκα 80- Οπξεηήξαο ρξήζηε αλαπεξηθνύ ηξνρνθαζίζκαηνο.
3.193 Ζ είζνδνο ηνπ ρψξνπ πγηεηλήο πξέπεη έρεη θαζαξφ πιάηνο 0,90κ κεηαμχ ησλ
παξαζηαηψλ θαη λα αλνίγεη εμσηεξηθά ρσξίο φκσο λα εκπνδίδεη ηελ θπθινθνξία.
πξφκελε ζχξα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ρξήζε
αλνηγφκελεο ζχξαο δελ είλαη
εθηθηή. (ρήκα 81).

ρήκα 81 Αλνηγόκελε ζύξα.
3.194 Ζ ζχξα πξέπεη λα αλνίγεη εμσηεξηθά ρσξίο λα εκπνδίδεη ηελ θπθινθνξία ζην
παξαθείκελν δηάδξνκν (π.ρ. πξνο ηελ έμνδν θηλδχλνπ) θαη λα ππάξρεη κεραληζκφο
απηφκαηεο επαλαθνξάο κε αληίζηαζε 15 έσο 20 N.
3.195 Ζ ζχξα πξέπεη λα δηαζέηεη εζσηεξηθά, ζε χςνο 0,70κ απφ ην δάπεδν, νξηδφληηα
ρεηξνιαβή κήθνπο 0,60κ θαζψο θαη κεηαιιηθφ έιαζκα ζε χςνο κέρξη 0,25κ, γηα
πξνζηαζία ηεο ζχξαο απφ ηα ππνπφδηα ησλ ηξνρνθαζηζκάησλ (ρήκα 82).

1983

ρήκα 82- Θύξα ρώξνπ πγηεηλήο κε ρεηξνιαβή εζσηεξηθά,
γηα ηξάβεγκα ηεο ζύξαο
3.196 Πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθή θιεηδαξηά κε έλδεημε θαηάιεςεο ηνπ ρψξνπ πνπ λα
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλνηρζεί εμσηεξηθά απφ ππεχζπλν δηαρείξηζεο ηνπ ρψξνπ ζηελ
πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο.
3.197 Δπηπξφζζεηα απαηηείηαη θνπδνχλη θιήζεο θνληά ζηε ιεθάλε γηα έθηαθηεο
πεξηπηψζεηο παξνρήο βνήζεηαο, ην νπνίν λα δηαζέηεη θνξδφλη κήθνπο κέρξη θαη 0,20κ
απφ ην δάπεδν, κε θσηεηλή έλδεημε πάλσ απφ ηελ εμσηεξηθή φςε ηεο ζχξαο ηνπ ρψξν.
Δπίζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχλδεζε κε ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ηνπ θηηξίνπ ε νπνία,
εθηφο απφ ερεηηθφ ζήκα, πξέπεη λα δηαζέηεη παξάιιεια θαη νπηηθή πξνεηδνπνίεζε γηα
ηα άηνκα κε αθνπζηηθή αλαπεξία.
3.198 Οη δηαθφπηεο θσηηζκνχ πξέπεη λα έρνπλ πιαθέηα κε κεγάιε επηθάλεηα, θαη λα
ηνπνζεηνχληαη ζε χςνο 0,90 - 1,10κ απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ.
3.199 Πξέπεη λα ππάξρεη δηάρπηνο θσηηζκφο 100 έσο 200 lux.
3.200 Ο θαζξέθηεο ηνπ ρψξνπ πγηεηλήο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κε ηελ θάησ αθκή ζηα
0,60κ έσο 1,00κ απφ ην δάπεδν, είηε πάλσ απφ ην ληπηήξα, είηε εθαξκνζκέλνο ζε
ηνίρν.
3.201 Οη ρψξνη πγηεηλήο δηαρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα
κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ, ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκνη ζηα άηνκα κε
αλαπεξία πνπ δηαθηλνχληαη κε αλαπεξηθφ ηξνρνθάζηζκα.

1984

Υώξνο πγηεηλήο ηύπνπ Α
3.202 Ο ρψξνο πγηεηλήο ηχπνπ Α έρεη ειάρηζην εκβαδφ 4,5ηκ. Σν ειάρηζην κήθνο πνπ
κπνξεί λα έρεη ε κηα δηάζηαζε είλαη 1,80κ (ρήκα 83).

ρήκα 83- Παξάδεηγκα δηακόξθσζεο ρώξνπ πγηεηλήο ηύπνπ Α κε ειάρηζηε
δηάζηαζε 1,85κ (1,80κ θαζαξή δηάζηαζε).
3.203 Ζ ιεθάλε ηεο ηνπαιέηαο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο 0,40 - 0,48κ απφ ην
δάπεδν. Ο άμνλαο ηεο ιεθάλεο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε απφζηαζε 0,45 0,50κ απφ ηνλ πιατλφ ηνίρν (ρήκα 84).

ρήκα 84- Όςε ιεθάλεο.

ρήκα 84 – Όςε ιεθάλεο.

1985

3.204 Σν κπξνζηηλφ κέξνο ηεο ιεθάλεο πξέπεη λα απέρεη 0,65 - 0,80κ απφ ηνλ θάζεην
πξνο απηή ηνίρν θαη ζηελ ειεχζεξε πιεπξά ηεο ιεθάλεο λα ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο
ειάρηζηνπ πιάηνπο 0,85κ γηα ηελ πιεπξηθή πξνζέγγηζε ηξνρνθαζίζκαηνο.
3.205 ε πεξίπησζε πνπ ην θαδαλάθη είλαη εληνηρηζκέλν πξέπεη λα ππάξρεη
αθνχκπεκα πιάηεο χςνπο κεγέζνπο 0,10 - 0,15κ ζε απφζηαζε 0,15 - 0,20κ απφ ην
θάζηζκα ηεο ηνπαιέηαο (ρήκα 85).

ρήκα 85- Πιάγηα όςε ιεθάλεο κε εληνηρηζκέλν θαδαλάθη θαη κε αθνύκπεκα πιάηεο.
3.206 Ζ ιεθάλε πξέπεη λα εμνπιίδεηαη κε θαδαλάθη ρακειήο πίεζεο. O κεραληζκφο ηνπ
πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη κε εχρξεζην ρεηξηζηήξην θαη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζεκείν
πξνζηηφ ζηνλ ρξήζηε.
3.207 Οη ρεηξνιαβέο πξέπεη λα έρνπλ δηάκεηξν 0,035 - 0,040κ θαη εμέρνπλ 0,040 0,050κ απφ ηνλ ηνίρν. Δπίζεο πξέπεη λα έρνπλ αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα θαη λα είλαη
θαιά ζηεξεσκέλεο ψζηε λα αληέρνπλ ζε βάξνο 100 θηιά (ρήκα 86).

1986

ρήκα 86- Πξννπηηθό ηεο γσλίαο ηεο ιεθάλεο ηνπ Υώξνπ Α ζην νπνίν δηαθξίλεηαη:






απ. 1- η ανακλινόμενη σειπολαβή ζε ύτορ 0,65 – 0,70μ από ηο πάηυμα και ζε απόζηαζη
0,30 από ηον άξονα ηηρ λεκάνηρ∙
απ. 2 -σειπολαβή 2 ζε ζσήμα “L”∙
αξ. 7- Κνξδόλη θιήζεο γηα βνήζεηα∙
η πποαιπεηική σειπολαβή ζηον ηοίσο πίζυ από ηη λεκάνη∙
η ζσέζη ηος μικπού βοηθηηικού νιπηήπα ζε απόζηαζη 0,26-0,28μ από ηη λεκάνη για
σπήζη από άηομο καθήμενο ζηην λεκάνη.

3.208 ηνλ πιατλφ πξνο ηε ιεθάλε ηνίρν, ζε χςνο κεηαμχ 0,75 - 0,80κ (0,25κ
ςειφηεξα απφ ηε ιεθάλε), πξέπεη λα ππάξρεη νξηδφληηα ρεηξνιαβή κήθνπο 0,95 - 1,05κ
ε νπνία λα απέρεη 0,30κ απφ ηνλ πίζσ ηνίρν θαη λα εμέρεη 0,20-0,40κ απφ ην πξφζζην
κέξνο ηεο ιεθάλεο θαη θάζεηε ρεηξνιαβή κήθνπο 0,65 - 0,70κ, ηνπνζεηεκέλε ψζηε λα
ζρεκαηίδεη ζρήκα L κε ηελ πξνεγνχκελε.(ρήκα 87)

1987

ρήκα 87- Υεηξνιαβέο ρώξσλ πγηεηλήο.
3.209 Ζ ρεηξνιαβή ζηελ ειεχζεξε πιεπξά ηεο ιεθάλεο πξέπεη (ρήκαηα 88-89):
•

λα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 0,30 - 0,35κ απφ ηνλ άμνλα ηεο
ιεθάλεο θαη ζε χςνο 0,65-0,75κ απφ ην δάπεδν∙

•

λα είλαη αλειθπφκελε κε δπλαηφηεηα αθηλεηνπνίεζεο ζηελ
θαηαθφξπθε ζέζε∙

•

λα ζηεξεψλεηαη θαιά ψζηε λα αληέρεη δπλάκεηο πξνο φιεο ηηο
θαηεπζχλζεηο (θάζεηα, πιάγηα θαη νξηδφληηα) ηνπιάρηζηνλ 1000N
(βάξνο 100 θηιά ηνπιάρηζηνλ) θαηά θαηεχζπλζε∙

•

ην κήθνο ηεο λα είλαη κεγαιχηεξν θαηά 0,10 - 0,25κ απφ ην κήθνο
ηεο ιεθάλεο.

1988

ρήκα 88- Αλαθιηλόκελε ρεηξνιαβή
ζηελ ειεύζεξε πιεπξά ηεο ιεθάλεο
wc. (όςε)

ρήκα 89- Αλαθιηλόκελε ρεηξνιαβή ζηελ
ειεύζεξε πιεπξά ηεο ιεθάλεο wc .
(πιάγηα όςε)

3.210 Πξναηξεηηθά ζηνλ ηνίρν πίζσ απφ ηελ ιεθάλε ζε χςνο 0,80-0,85κ απφ ην
δάπεδν ηνπνζεηείηαη νξηδφληηα ρεηξνιαβή κήθνπο 0,80-0,90κ (βιέπε ζρήκα 86).
3.211 Ο ρψξνο πγηεηλήο Α κπνξεί λα δηακνξθσζεί κε ηε ιεθάλε λα ηνπνζεηείηαη ζην
θέληξν κε δχν αλαθιηλφκελεο ρεηξνιαβέο εθαηέξσζελ θαη ληπηήξα αλαηνκηθφ
(0,60Υ0,60κ) δίπια ζηε ιεθάλε. Χο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα ππάξρεη ζηνλ ηνίρν πίζσ
δεμηά απφ ηε ιεθάλε, παξνρή θξχνπ-δεζηνχ λεξνχ κε εχρξεζην ρεηξηζηήξην γηα ηελ
πγηεηλή ηνπ ρξήζηε. Ζ δηάηαμε απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο απφ άηνκα πνπ έρνπλ
πξφβιεκα θίλεζεο ζηελ κηα πιεπξά (ρήκα 90).

1989

ρήκα 90- Υώξνο πγηεηλήο κε ηελ ιεθάλε ζην θέληξν θαη δπν αλαθιηλόκελεο
ρεηξνιαβέο.
3.212 Κπξίσο ζε πθηζηάκελνπο ρψξνπο πγηεηλήο φπνπ ε ιεθάλε βξίζθεηαη πέξαλ ησλ
0,60κ απφ ηνλ πιατλφ ηνίρν, ηφηε απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε δχν αλαθιηλφκελσλ
ρεηξνιαβψλ ζε απφζηαζε 0,30κ. απφ ηνλ άμνλα ηεο ιεθάλεο. ην πην πάλσ ζρήκα
δίδεηαη ε πεξίπησζε ρψξνπ κε ειάρηζην κήθνο 2,20κ πνπ δίδεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο
θαη απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο γηα άηνκα πνπ έρνπλ πξφβιεκα θίλεζεο ζηε κία πιεπξά.
3.213 Σν ραξηί πγείαο λα βξίζθεηαη ζε ζεκείν πξνζηηφ ζε άηνκν θαζήκελν ζηε ιεθάλε
θαη ζε χςνο 0,60 - 0,70κ απφ ην δάπεδν.
3.214 Ο θάιαζνο πεξηνξηζκέλνπ βάζνπο ζηεξεψλεηαη ζηνλ ηνίρν θάησ απφ ηε
ρεηξνιαβή ηνίρνπ κε εχθνιν άλνηγκα.

1990

3.215 Πξέπεη λα ππάξρεη αλαηνκηθφο ληπηήξαο, κε ειάρηζηεο δηαζηάζεηο 0,60Υ0,60κ,
κε ηα πην θάησ ραξαθηεξηζηηθά:


Σν πάλσ κέξνο ηνπ ληπηήξα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο 0,78 - 0,85κ απφ ην δάπεδν
(ρήκα 91)∙



Σν θάησ κέξνο απέρεη ηνπιάρηζηνλ 0,65κ απφ ην πάησκα θαη ε απνρέηεπζε λα
κελ εκπνδίδεη ηα γφλαηα ηνπ ρξήζηε (ρήκα 92) ∙



Ζ ζηήξημε είλαη ηέηνηα ψζηε λα αληέρεη ζε βάξνο ηνπιάρηζηνλ 100 θηιά∙



Σνπνζεηείηαη βξχζε ξπζκηδφκελεο αλάκεημεο δεζηνχ-θξχνπ κε καθξχ ξάκθνο
θαη ρεηξηζηήξην ή απηφκαηεο αλάκεημεο κε θσηνθχηηαξν.

ρήκα 91 - Γηακόξθσζε ληπηήξα.

ρήκα 92 - Νηπηήξαο ζε πιάγηα όςε.
Ζ απνρέηεπζε ηνπ ληπηήξα δελ
πξέπεη λα εκπνδίδεη ηα γόλαηα ηνπ
ρξήζηε.

3.216 ε πεξίπησζε πνπ ε ηνπνζέηεζε ηνπ ληπηήξα δελ επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ απφ
άηνκν θαζήκελν ζηε ιεθάλε, ηφηε απαηηείηαη γηα ηελ πγηεηλή ηνπ ρξήζηε επηπξφζζεηνο
κηθξφο ληπηήξαο δηαζηάζεσλ 0,30Υ0,40κ πιεζίνλ θαη θάζεηα πξνο ηε ιεθάλε, ηνπ
νπνίνπ ε γσλία λα απέρεη 0,30κ απφ ηελ απέλαληη άθξε ηεο ιεθάλεο θαη κε ζηήξημε
πνπ λα αληέρεη ζε βάξνο ηνπιάρηζηνλ 100 θηιά.
3.217 Οη θξεκάζηξεο ηνπνζεηνχληαη νπσζδήπνηε ζε δχν χςε, 1,20κ θαη 1.60κ απφ
ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ.
3.218 Θα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ξάθη ζε χςνο 0,70κ γηα ελαπφζεζε πξνζσπηθψλ
αληηθεηκέλσλ (ραξηνθχιαθαο, ηζάληα θ.ά.).

1991

Υώξνο πγηεηλήο ηύπνπ Β
3.219 Ο ρψξνο πγηεηλήο ηχπνπ Β έρεη ειάρηζην εκβαδφ 3,7ηκ κε ειάρηζηε δηάζηαζε
1,65κ θαη ε δηάηαμε είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ειεχζεξνο ρψξνο δηακέηξνπ
1,50κ γηα ηελ πεξηζηξνθή ηξνρνθαζίζκαηνο (ρήκα 93).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Αλαθιηλόκελε ρεηξνιαβή∙
Υεηξνιαβή ηνίρνπ πίζσ από ιεθάλε∙
Υεηξνιαβή ηνίρνπ ζε ζρήκα L∙
Κάιαζνο πεξηνξηζκέλνπ βάζνπο ζηαζεξόο ζηνλ ηνίρν∙
Υαξηί πγείαο∙
Κνξδόλη θιήζεο γηα βνήζεηα∙
απνύλη∙
Υαξηνπεηζέηεο.

ρήκα 93 - Υώξνο πγηεηλήο ηύπνπ Β κε θαλνληθό ληπηήξα κέγηζηνπ βάζνπο 0,45κ (απόζηαζε
από ηνλ πίζσ ηνίρν) θαη θνληά ζηε ιεθάλε (πεξίπνπ 0,24-0,26κ από ηε άθξε ηεο ιεθάλεο),
ώζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από άηνκν θαζήκελν ζηε ιεθάλε.

1992

3.220 Ο εμνπιηζκφο ηνπ ρψξνπ πγηεηλήο ηχπνπ Β έρεη εκβαδφ 3,8κ2 παξακέλεη ίδηνο κε
απηφλ ηνπ ηχπνπ Α θαη είλαη ηνπνζεηεκέλνο κε ηξφπν ηέηνην πνπ λα επηηξέπεη ηελ
πιάγηα θαη κεησπηθή πξνζέγγηζε ζηε ιεθάλε.
3.221 Ο ληπηήξαο ηνπ ρψξνπ πγηεηλήο ηχπνπ Β έρεη κέγηζηε δηάζηαζε απφ ην ηνίρν
0,45κ θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ θάζεην πξνο ηε ιεθάλε ηνίρν, ζε απφζηαζε ηέηνηα ψζηε λα
επηηξέπεη ρξήζε ηνπ απφ θαζήκελν ζηε ιεθάλε άηνκν (ρήκα 94).

ρήκα 94
Απνδπηήξηα-ληνπο
3.222 Ο ρψξνο γηα απηφλνκν ληνπο πξέπεη λα είλαη 1,30Υ1,80κ, κε θιίζε 1,5-2% γηα
ηελ απνρέηεπζε θαη κε ζχξα αλνηγφκελε εμσηεξηθά (ρήκα 95).

ρήκα 95 - Παξάδεηγκα ρώξνπ πγηεηλήο κε ηζόπεδν ληνπο.

1993

3.223 Ο ρψξνο γηα ηε δηακφξθσζε απνδπηεξίνπ πξέπεη λα είλαη 1.30Υ1,80κ θαη κε
ζχξα αλνηγφκελε εμσηεξηθά.
3.224 Ο ρψξνο πνπ πξέπεη λα ππάξρεη γηα ηε δηακφξθσζε ιεθάλεο ληνπο εληαγκέλεο
ζε ρψξν πγηεηλήο είλαη 1,20Υ1,20κ, κε θιίζε 1,5 - 2% γηα ηελ επηδαπέδηα απνρέηεπζε .
3.225 ε ρψξνπο άζιεζεο κε αλνηθηή δηακφξθσζε ληνπο ζα πξέπεη λα ππάξρεη
ηζφπεδν γσληαθφ ληνπο πξνζβάζηκν ζε ηξνρνθαζίζκαηα.
3.226 Ο ρψξνο ληνπο πξέπεη λα δηαζέηεη (ρήκαηα 96-97):





αλαθιηλφκελν θάζηζκα δηαζηάζεσλ 0,45Υ0,45κ ζε χςνο 0,40 - 0,48κ∙
θάζεηε ρεηξνιαβή κήθνπο 0,90κ∙
νξηδφληηα ρεηξνιαβή κήθνπο 0,80 – 0, 90κ θάησ απφ ην ρεηξηζηήξην∙
ρεηξηζηήξην εχθνιν ζηε ρξήζε ζε χςνο 0,90 - 1,00κ θαη ζε ειάρηζηε απφζηαζε
0,60κ απφ ηνλ ηνίρν.

ρήκα 96- Δμνπιηζκόο ρώξνπ ληνπο.

1994

ρήκα 97Υώξνο πγηεηλήο ηύπνπ Β κε ηζόπεδν ληνπο, γηα λνζνθνκεία θαη ρώξνπο
δηακνλήο αζζελώλ.

