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1921

Απιθμόρ 248
Oι πεπί Οδών και Οικοδομών (Τποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2017, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο
Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 19 ηος πεπί Ρςθμίζεωρ Οδών και Οικοδομών Νόμος, αθού
καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη
Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων
Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ
ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010).
Ο ΠΕΡΙ ΡΤΘΜΙΕΩ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟ
__________________
Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 19
Κεθ. 96.
14 ηνπ 1959
67 ηνπ 1963
6 ηνπ 1964
65 ηνπ 1964
12 ηνπ 1969
38 ηνπ 1969
13 ηνπ 1974
28 ηνπ 1974
24 ηνπ 1978
25 ηνπ 1979
80 ηνπ 1982
15 ηνπ 1983
9 ηνπ 1986
115 ηνπ 1986
199 ηνπ 1986
53 ηνπ 1987
87 ηνπ 1987
316 ηνπ 1987

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη από ην άξζξν 19 ηνπ
πεξί Ρπζκίζεσο Οδώλ θαη Οηθνδνκώλ Νόκνπ, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο:

1922
108 ηνπ 1988
243 ηνπ 1988
122 ηνπ 1990
97(Ι) ηνπ 1992
45(Ι) ηνπ 1994
14(Ι) ηνπ 1996
52(I) ηνπ 1996
37(I) ηνπ 1997
72(I) ηνπ 1997
71(I) ηνπ 1998
35(I) ηνπ 1999
61(Ι) ηνπ 1999
81(I) ηνπ 1999
57(I) ηνπ 2000
66(I) ηνπ 2000
73(Ι) ηνπ 2000
126(I) ηνπ 2000
157(I) ηνπ 2000
26(Ι) ηνπ 2002
33(I) ηνπ 2002
202(I) ηνπ 2002
101(Ι) ηνπ 2006
21(Ι) ηνπ 2008
32(I) ηνπ 2008
47(Ι) ηνπ 2011
77(Ι) ηνπ 2011
131(Ι) ηνπ 2011
152(Ι) ηνπ 2011
34(Ι) ηνπ 2012
149(Ι) ηνπ 2012
66(Ι) ηνπ 2013
40(Ι) ηνπ 2015
19(I) ηνπ 2016
111(Ι) ηνπ 2017.
πλνπηηθόο ηίηινο.
Δ.Ν. Σνκ. Ι, 307
Εθεκεξίδα
Κπβεξλήζεσο.
Παξάξηεκα
Σξίην:
14.10.1954
20. 1.1955
23. 6.1955
2. 8.1956
7. 2.1957.
Επίζεκε Εθεκεξίδα,
Παξάξηεκα Σξίην (Ι):
14.3.1963
23.10.1964
11.2.1965
25.5.1967
11.7.1969
13.10.1970
7.1.1972
13.2.1976
27.10.1978
21.12.1979
25.7.1980
14.11.1980
26.11.1982
22.2.1985
30.1.1987
10.4.1987
20.11.1992
18.3.1994
8.4.1994
30.4.1999
3.3.2000

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Οδώλ θαη Οηθνδνκώλ
(Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2017 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Οδώλ θαη
Οηθνδνκώλ Καλνληζκνύο ηνπ 1954 έσο 2013 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί
θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο
νη πεξί Οδώλ θαη Οηθνδνκώλ Καλνληζκνί ηνπ 1954 έσο 2017.

1923
9.6.2000
18.7.2003
25.11.2011
2.5.2013.
Σξνπνπνίεζε
ηνπ Καλνληζκνύ 2
ησλ βαζηθώλ
θαλνληζκώλ.

2. Ο Καλνληζκόο 2 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:

.

(α)

Με ηελ αξίζκεζε ηνπ πθηζηάκελνπ θεηκέλνπ απηνύ ζε παξάγξαθν (1)

(β)

κε ηε δηαγξαθή από ηελ παξάγξαθν (1) απηνύ, όπσο απηή αξηζκήζεθε
.
ζύκθσλα κε ηα πην πάλσ, ηνπ όξνπ «αλάπεξνο» θαη ηνπ νξηζκνύ ηνπ θαη

(γ)

κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (1) απηνύ, όπσο απηή
αξηζκήζεθε ζύκθσλα κε ηα πην πάλσ, ηεο αθόινπζεο λέαο παξαγξάθνπ (2):
«(2) Όξνη πνπ δελ νξίδνληαη δηαθνξεηηθά ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο
έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη από ην Νόκν.».

Σξνπνπνίεζε
ησλ βαζηθώλ
θαλνληζκώλ
κε ηελ
πξνζζήθε
ηνπ λένπ
Καλνληζκνύ 61ΗΑ.

3. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνύληαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηνλ Καλνληζκό
61H απηώλ, ηνπ αθόινπζνπ λένπ Καλνληζκνύ 61ΗΑ:

«Πξνζβαζηκόηεηα θαη
αζθάιεηα
ζηε ρξήζε.

Παξάξηεκα ΙΙΙ.

61ΗΑ.-(1) Αλεμάξηεηα από νπνηεζδήπνηε πξόλνηεο ησλ
παξόλησλ Καλνληζκώλ, θάζε νδόο θαη νηθνδνκή ζρεδηάδεηαη θαη
θαηαζθεπάδεηαη, έηζη πνπ λα απνηξέπνληαη νη θίλδπλνη
αηπρεκάησλ ή δεκηώλ θαηά ηε ρξήζε ή/θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη
λα θαζίζηαληαη πξνζβάζηκεο, ηόζν νη νδνί όζν θαη νη νηθνδνκέο
ζε όια ηνπο ηα επίπεδα, από όια ηα άηνκα, πεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηόκσλ κε κεησκέλε
θηλεηηθόηεηα.
(2) Oπνηαδήπνηε κειέηε ππνβάιιεηαη γηα ηελ έθδνζε άδεηαο
ε
από ηελ αξκόδηα αξρή, από ηελ 1 επηεκβξίνπ 2018, απαηηείηαη
λα πιεξεί ηηο πξόλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ πνπ αθνξνύλ ηελ
πξνζβαζηκόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ζηε ρξήζε:
ε

Παξάξηεκα ΙΙΙ.

Παξάξηεκα ΙΙΙ.
Παξάξηεκα ΙΙΙ.

Ννείηαη όηη, κέρξη ηελ 31 Απγνύζηνπ 2018, νπνηαδήπνηε κειέηε
ππνβάιιεηαη από ην κειεηεηή γηα ηελ έθδνζε άδεηαο από ηελ
αξκόδηα αξρή πιεξεί θαη’ επηινγήλ ηνπ είηε ηηο πξόλνηεο ηνπ
Καλνληζκνύ 61Η είηε ηηο πξόλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ πνπ
αθνξνύλ ηελ πξνζβαζηκόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ζηε ρξήζε.
(3) ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο, πξνζζήθεο ή επηζθεπήο ζε
πθηζηάκελεο νδνύο ή/θαη νηθνδνκέο, νη νπνίεο θαιύπηνληαη από
ζρεηηθή άδεηα, ε αξκόδηα αξρή απαηηεί ηελ πξνζαξκνγή ηνπο,
ζην βαζκό πνπ απηό είλαη εθηθηό, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ:
Ννείηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε πιήξεο
ζπκκόξθσζε κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ, ν κειεηεηήο
ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα αξρή έθζεζε κε πιήξε ηεθκεξίσζε ησλ
ιόγσλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί πιήξεο
πξνζαξκνγή θαη ππνδεηθλύεη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο γηα κεξηθή
πξνζαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ νδώλ ή/θαη νηθνδνκώλ κε ηηο ελ
ιόγσ πξόλνηεο.
(4)
Η αξκόδηα αξρή ειέγρεη όηη γηα θάζε κειέηε πνπ
ππνβιήζεθε εθαξκόδνληαη νη πξόλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (1), (2)
θαη (3) ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ θαη ν έιεγρνο ηεο αξκόδηαο
αξρήο δελ απαιιάζζεη ην κειεηεηή από ηελ επζύλε ηνπ γηα ην
πεξηερόκελν ηεο κειέηεο πνπ ππνγξάθεη.

Παξάξηεκα ΙΙΙ.

(5) Οη πξόλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ δύλαηαη λα ηξνπνπνηνύληαη κε δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνύ θαη ζε απηό ζα

1924
πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά νη αξρέο ζρεδηαζκνύ πνπ απαηηείηαη
λα εθαξκόδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξόζβαζεο θαη ηεο
αζθαινύο ρξήζεο ησλ νδώλ θαη νηθνδνκώλ από όια ηα άηνκα,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηόκσλ κε
κεησκέλε θηλεηηθόηεηα.
(6) Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, ζπζηήλνληαη
κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ(α)

πκβνπιεπηηθή Επηηξνπή Πξνζβαζηκόηεηαο, ε
νπνία επηθνπξεί ηνλ Τπνπξγό ζηελ εθαξκνγή
ησλ πξνλνηώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ θαη
εηζεγείηαη
ηπρόλ
αλαζεσξήζεηο
ή/θαη
ηξνπνπνηήζεηο θξίλνληαη αλαγθαίεο θαη ζηελ
νπνία
ζπκκεηέρνπλ
εθπξόζσπνη
ηνπ
Τπνπξγείνπ
Εζσηεξηθώλ,
ηνπ
Σκήκαηνο
Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, ησλ επαξρηαθώλ
δηνηθήζεσλ, ηεο Έλσζεο Δήκσλ Κύπξνπ, ηνπ
Επηζηεκνληθνύ
Σερληθνύ
Επηκειεηεξίνπ
Κύπξνπ,
ηνπ
Κππξηαθνύ
Οξγαληζκνύ
Σππνπνίεζεο
(CYS),
ηεο
Κππξηαθήο
πλνκνζπνλδίαο Οξγαλώζεσλ Αλαπήξσλ θαη
ηνπ Παγθύπξηνπ πλδέζκνπ Επηρεηξεκαηηώλ
.
Αλάπηπμεο Γεο θαη Οηθνδνκώλ θαη

(β)

Σερληθή Επηηξνπή, ε νπνία, ζε πεξίπησζε
δηαθσλίαο κε ην κειεηεηή θαηά ηελ εμέηαζε
αίηεζεο γηα έθδνζε άδεηαο γηα κεηαηξνπή,
πξνζζήθε ή επηζθεπή ζε πθηζηάκελεο νδνύο
ή/θαη νηθνδνκέο, ζπκβνπιεύεη ηελ αξκόδηα αξρή
γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ππνβιεζείζαο κειέηεο
ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ
θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ εθπξόζσπνη ηνπ
Σκήκαηνο
Πνιενδνκίαο
θαη
Οηθήζεσο,
εθπξόζσπνο ηνπ Επηζηεκνληθνύ Σερληθνύ
Επηκειεηεξίνπ Κύπξνπ θαη εθπξόζσπνο ηεο
Έλσζεο Δήκσλ Κύπξνπ.».

Παξάξηεκα ΙΙΙ.

Παξάξηεκα ΙΙΙ.

Σξνπνπνίεζε ησλ
βαζηθώλ θαλνληζκώλ κε
ηελ πξνζζήθε ηνπ λένπ
Καλνληζκνύ
61ΙΑ.

4. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνύληαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηνλ Καλνληζκό 61Ι
απηώλ, ηνπ αθόινπζνπ λένπ Καλνληζκνύ 61ΙΑ:

«Ππξνπξνζηαζία.

Παξάξηεκα IV.

61ΙΑ.-(1) Αλεμάξηεηα από νπνηεζδήπνηε πξόλνηεο ησλ
παξόλησλ Καλνληζκώλ, θάζε νδόο θαη νηθνδνκή ζρεδηάδεηαη θαη
θαηαζθεπάδεηαη, ώζηε ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο(α)

λα δηαζθαιίδεηαη ε ζηαηηθή αληνρή θαη επάξθεηα
ηεο νηθνδνκήο γηα θαζνξηζκέλν ρξνληθό
.
δηάζηεκα

(β)

ε γέλεζε θαη ε εμάπισζε ηεο θσηηάο θαη ηνπ
θαπλνύ ζην εζσηεξηθό ηεο νηθνδνκήο λα είλαη
.
πεξηνξηζκέλε

(γ)

ε εμάπισζε ηεο θσηηάο ζε γεηηνληθέο νηθνδνκέο
.
λα είλαη πεξηνξηζκέλε

(δ)

νη ρξήζηεο λα κπνξνύλ λα δηαθύγνπλ από ηηο
.
νηθνδνκέο ή λα δηαζσζνύλ κε άιια κέζα

(ε)

λα ιακβάλεηαη ππόςε ε αζθάιεηα ησλ νκάδσλ
δηάζσζεο.

(2) Οπνηαδήπνηε κειέηε ππνβάιιεηαη γηα ηελ έθδνζε άδεηαο
ε
από ηελ αξκόδηα αξρή, από ηελ 1 επηεκβξίνπ 2020, απαηηείηαη
λα πιεξεί ηηο πξόλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο IV γηα ηελ
ππξνπξνζηαζία:

1925

ε

Παξάξηεκα ΙV.

Ννείηαη όηη, κέρξη ηελ 31 Απγνύζηνπ 2020, νπνηαδήπνηε κειέηε
ππνβάιιεηαη γηα ηελ έθδνζε άδεηαο από ηελ αξκόδηα αξρή
δύλαηαη θαη’ επηινγήλ ηνπ κειεηεηή λα πιεξεί ηηο πξόλνηεο ηνπ
Παξαξηήκαηνο IV γηα ηελ ππξνπξνζηαζία.

Παξάξηεκα IV.

(3) ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο, πξνζζήθεο ή επηζθεπήο ζε
πθηζηάκελεο νδνύο ή/θαη νηθνδνκέο, νη νπνίεο θαιύπηνληαη από
ε
ζρεηηθή άδεηα, ε αξκόδηα αξρή, από ηελ 1 επηεκβξίνπ 2020,
απαηηεί ηελ πξνζαξκνγή ηνπο, ζην βαζκό πνπ απηό είλαη εθηθηό,
ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο IV:

Παξάξηεκα IV.

Ννείηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε πιήξεο
ζπκκόξθσζε κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο IV, ν κειεηεηήο
ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα αξρή έθζεζε κε πιήξε ηεθκεξίσζε ησλ
ιόγσλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί πιήξεο
πξνζαξκνγή θαη ππνδεηθλύεη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο γηα κεξηθή
πξνζαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ νδώλ ή/θαη νηθνδνκώλ κε ηηο ελ
ιόγσ πξόλνηεο.
(4) Η αξκόδηα αξρή ειέγρεη όηη γηα θάζε κειέηε πνπ ππνβιήζεθε
εθαξκόδνληαη νη πξόλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (1), (2) θαη (3) ηνπ
παξόληνο Καλνληζκνύ θαη ν έιεγρνο ηεο αξκόδηαο αξρήο δελ
απαιιάζζεη ην κειεηεηή από ηελ επζύλε ηνπ γηα ην πεξηερόκελν
ηεο κειέηεο πνπ ππνγξάθεη.

Παξάξηεκα IV.

(5) Οη πξόλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο IV δύλαηαη λα
ηξνπνπνηνύληαη κε δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνύ θαη ζε απηό ζα
πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά νη αξρέο ζρεδηαζκνύ πνπ απαηηείηαη
λα εθαξκόδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο ππξνπξνζηαζίαο.
(6) Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, ζπζηήλνληαη
κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ(α)

πκβνπιεπηηθή Επηηξνπή Ππξνπξνζηαζίαο, ε
νπνία επηθνπξεί ηνλ Τπνπξγό ζηελ εθαξκνγή ησλ
πξνλνηώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο IV θαη εηζεγείηαη
ηπρόλ αλαζεσξήζεηο ή/θαη ηξνπνπνηήζεηο θξίλνληαη
αλαγθαίεο
θαη
ζηελ
νπνία
ζπκκεηέρνπλ
εθπξόζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, ηνπ
Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, ησλ
επαξρηαθώλ δηνηθήζεσλ, ηεο Έλσζεο Δήκσλ
Κύπξνπ, ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Κύπξνπ,
ηνπ Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ Σππνπνίεζεο (CYS),
ηνπ
Επηζηεκνληθνύ Σερληθνύ
Επηκειεηεξίνπ
Κύπξνπ
θαη
ηνπ
Παγθύπξηνπ
πλδέζκνπ
.
Επηρεηξεκαηηώλ Αλάπηπμεο Γεο θαη Οηθνδνκώλ θαη

(β)

Σερληθή Επηηξνπή, ε νπνία, ζε πεξίπησζε
δηαθσλίαο κε ην κειεηεηή θαηά ηελ εμέηαζε αίηεζεο
γηα έθδνζε άδεηαο γηα κεηαηξνπή, πξνζζήθε ή
επηζθεπή ζε πθηζηάκελεο νδνύο ή/θαη νηθνδνκέο,
ζπκβνπιεύεη ηελ αξκόδηα αξρή γηα ηελ
πξνζαξκνγή ηεο ππνβιεζείζαο κειέηεο ζύκθσλα
κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙV θαη ζηελ
νπνία ζπκκεηέρνπλ εθπξόζσπνη ηνπ Σκήκαηνο
Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, εθπξόζσπνο ηνπ
Επηζηεκνληθνύ Σερληθνύ Επηκειεηεξίνπ Κύπξνπ θαη
εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο Δήκσλ Κύπξνπ.».

Παξάξηεκα IV.

Παξάξηεκα ΙV.

Σξνπνπνίεζε
ησλ
βαζηθώλ θαλνληζκώλ κε
ηελ πξνζζήθε ησλ
Παξαηεκάησλ ΙΙΙ θαη IV.

5. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνύληαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην Παξάξηεκα ΙΙ
απηώλ, ησλ Παξαξηεκάησλ ΙΙΙ θαη IV ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα ησλ παξόλησλ
Καλνληζκώλ.

Καηάξγεζε
ηνπ Καλνληζκνύ 61Η.

6. Ο Καλνληζκόο 61Η ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ θαηαξγείηαη ηελ 1 επηεκβξίνπ 2018.

ε
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ΠΗΝΑΚΑ
«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ
(Καλνληζκφο 61ΖΑ)
1.

ΔΗΑΓΩΓΖ
Βαζηθνί ηόρνη

1.1
ηφρν απνηειεί λα πξνβαίλεη ν Μειεηεηήο, φπσο νξίδεηαη ζηνλ πεξί Ρπζκίζεσο
Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκν, ζην ζρεδηαζκφ νδψλ θαη νηθνδνκψλ, έηζη πνπ λα
δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε θαη ε αζθαιήο ρξήζε απφ φια ηα άηνκα,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα.
1.2
ηφρν επίζεο απνηειεί ε ζπκκφξθσζε ηεο λνκνζεζίαο κε ηηο πξφλνηεο ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΔ) 305/2011 γηα ηα δνκηθά πξντφληα θαη ηε Βαζηθή Απαίηεζε «Αζθάιεηα
ζηελ Υξήζε θαη Πξνζβαζηκφηεηα» ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ηα δνκηθά έξγα πξέπεη λα
ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα απνηξέπνληαη νη θίλδπλνη
αηπρεκάησλ ή δεκηψλ θαηά ηε ρξήζε ή/θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη λα θαζίζηαηαη
αζθαιήο ε πξνζβαζηκφηεηά ηνπο απφ φια ηα άηνκα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ
κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα.
1.3
Ζ κειέηε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή γηα ζθνπνχο έθδνζεο άδεηαο
νηθνδνκήο πξέπεη λα εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηνπ Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ (ρεδηαζκνχ γηα
φινπο) ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Ζ αξκφδηα αξρή
ειέγρεη αλ ε κειέηε πνπ ππνβιήζεθε είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο
Παξαξηήκαηνο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα έθδνζε
άδεηαο νηθνδνκήο.
1.4
ηελ πεξίπησζε κεηαηξνπήο, πξνζζήθεο ή επηζθεπήο ζε πθηζηάκελεο νδνχο
ή/θαη νηθνδνκέο νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο θαη νη
νπνίεο θαιχπηνληαη απφ ζρεηηθή άδεηα νηθνδνκήο, ε αξκφδηα αξρή απαηηεί ηελ
πξνζαξκνγή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.
Πεδίν Δθαξκνγήο
1.5
Σν παξφλ Παξάξηεκα εθαξκφδεηαη ζε φια ηα θηίξηα εθηφο απφ ηηο κνλνθαηνηθίεο
θαη ηηο πνιπθαηνηθίεο κέρξη 4 νηθηζηηθέο κνλάδεο. Ζ εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ γηα
κνλνθαηνηθίεο θαη πνιπθαηνηθίεο κέρξη 4 νηθηζηηθέο κνλάδεο είλαη πξναηξεηηθή.
1.6
Δμαηξνχληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγηθνί ρψξνη βνεζεηηθήο ρξήζεο (π.ρ.
ρψξνη πνπ θαηαιακβάλνληαη απφ εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ ή απφ
ειεθηξνγελλήηξηεο, ην κέξνο θηηξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ
επηζθεπή ή ηε ζπληήξεζε, ηα κεζνπαηψκαηα, ηα κε νηθηζηηθά αγξνηηθά θηίζκαηα).
1.7
ε ηζηνξηθά θηίξηα θαη πξνζηαηεπφκελα κλεκεία εθαξκφδεηαη ζε ηκήκαηα ηνπο
πνπ δελ αθνξνχλ ην θαζαπηφ ηζηνξηθφ ή πξνζηαηεπφκελν κέξνο κε ηξφπν πνπ λα κελ
αιινηψλνπλ ηνλ ηζηνξηθφ ραξαθηήξα ηνπ θηηξίνπ.
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1.8
Γηα ηα θηίξηα ή ηα ηκήκαηα ησλ θηηξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρψξνη
εξγαζίαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη πξφλνηεο ηνπ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
ζηελ Δξγαζία Νφκνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ.
1.9
ηελ πεξίπησζε κεηαηξνπήο, πξνζζήθεο ή επηζθεπήο ζε πθηζηάκελεο νδνχο
ή/θαη νηθνδνκέο νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο θαη νη
νπνίεο θαιχπηνληαη απφ ζρεηηθή άδεηα νηθνδνκήο, ε αξκφδηα αξρή απαηηεί ηελ
πξνζαξκνγή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Κεθαιαίνπ 7 «Τθηζηάκελα Κηίξηα».
1.10 Γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ γηα δηψξνθεο θαηνηθίεο πξναηξεηηθά πεξηιακβάλνληαη
ζην Κεθάιαην 6 «Γηψξνθεο Καηνηθίεο» νη νπνίεο πεξηέρνπλ κία ζεηξά πξνλνηψλ νη
νπνίεο δελ απνηεινχλ απαηηήζεηο, αιιά ρξήζηκε πιεξνθφξεζε.
1.11 Μεηαμχ ησλ εγγξάθσλ πνπ ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα αξρή γηα έθδνζε άδεηαο
νηθνδνκήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ε Γήισζε Πξνζβαζηκφηεηαο θαη ρσξνηαμηθφ
ζρέδην ζην νπνίν λα ζεκεηψλνληαη νη πνξείεο πξνζέγγηζεο ηνπ θηηξίνπ πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.14 θαη πξνζρέδην ησλ απινπνηεκέλσλ
δηαγξακκάησλ ρψξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.3.
Οξηζκνί
1.12

ην παξφλ Παξάξηεκα-

 «Αιπζίδα πξφζβαζεο» ζεκαίλεη ηε δηαδνρή πξνζπειάζηκσλ θηηξίσλ, ρψξσλ θαη
κέζσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο πξνζπειάζηκεο εμππεξεηήζεηο. Κξίθνη
απηήο ηεο αιπζίδαο είλαη ηα θηίξηα, νη δξφκνη θαη ηα πεδνδξφκηα, νη ζπγθνηλσλίεο, ε
ζήκαλζε, θ.α.
 «Αλεμάξηεηε πξφζβαζε» ζεκαίλεη ηελ πξφζβαζε φπνπ ηα άηνκα, αζρέησο ειηθίαο
ή θπζηθήο θαηάζηαζεο, κπνξνχλ απηφλνκα λα εηζέιζνπλ, λα δηαθηλεζνχλ θαη λα
εμππεξεηεζνχλ θάλνληαο ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ ηνπο
παξέρνληαη.


«Απινπνηεκέλν δηάγξακκα ρψξσλ» είλαη ην απινπνηεκέλν δηάγξακκα ρψξσλ
ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηνρεχεη ζηε δηεπθφιπλζε πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ θνηλνχ κέζα ζην
θηίξην.



«Βαζκφο αληαλάθιαζεο θσηφο (LRV Light Reflectance Value)» ζεκαίλεη ηε
κνλάδα κέηξεζεο ηνπ θσηφο πνπ αληαλαθιάηαη απφ κία επηθάλεηα πξνο κηα
ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε, θαη ε νπνία εθθξάδεηαη ζε θιίκαθα απφ 0 έσο 100.



«Γξαθή Μπξέτγ (Braille)» ζεκαίλεη ηε εηδηθή, αλάγιπθε γξαθή, αληηιεπηή απφ ηα
άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία κε ηελ αθή.



«Γηεζλέο χκβνιν Πξνζβαζηκφηεηαο (ΓΠ)» ζεκαίλεη ην δηεζλέο ζχκβνιν κε
εηθνλίδην αηφκνπ θαζήκελνπ ζε αλαπεξηθφ ηξνρνθάζηζκα, ιεπθφ κε κπιε
πιαίζην/θφλην, δηαζηάζεσλ 0,15Υ0,15κ.



«Δπηδαπέδηα ζήκαλζε» ζεκαίλεη θάζε ζήκαλζε πνπ απνηππψλεηαη ζην δάπεδν
κε ζθνπφ ηελ θαζνδήγεζε ελεκέξσζε ή/θαη πξνεηδνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ.



«Δπηζθέςηκνο ρψξνο» ζεκαίλεη νπνηνζδήπνηε
πξφζβαζε νη πξνβιεπφκελνη ρξήζηεο.

ρψξν ζηνλ νπνίν έρνπλ
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«Γειηίν ηάζκεπζεο αηφκσλ κε αλαπεξία» ζεκαίλεη ην δειηίν πνπ εθδίδεηαη απφ
ην Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη παξέρεη ην δηθαίσκα πξνλνκηαθήο
ζηάζκεπζεο ζε πξνθαζνξηζκέλνπο ρψξνπο.



«Εψλε Όδεπζεο Πεδψλ» ζεκαίλεη ηε δψλε επί ηνπ πεδνδξνκίνπ/ πεδφδξνκνπ
ειεχζεξε απφ θάζε είδνπο εκπφδηα, γηα ηε ζπλερή, αζθαιή θαη αλεκπφδηζηε
θπθινθνξία θάζε θαηεγνξίαο ρξεζηψλ.



«Καζνιηθφο ζρεδηαζκφο» ζεκαίλεη ην ζρεδηαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ
δεκφζησλ ππεξεζηψλ κε ηξφπν πνπ λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ φινπο
ηνπο πνιίηεο, ζηε κέγηζηε δπλαηή έθηαζε, θαζψο θαη φπνπ είλαη αλαγθαίν, ηε
ρξήζε ππνβνεζεηηθψλ ζπζθεπψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αηφκσλ κε
αλαπεξίεο



«Καηνηθία γηα ηε δηά βίνπ ρξήζε» λνείηαη ε θαηνηθία πνπ εχθνια κπνξεί λα
πξνζαξκνζηεί γηα λα εμππεξεηεί κε άλεζε θαη αζθάιεηα ηνπο ρξήζηεο, ζε φια ηα
ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο.



«Κηίξηα πνπ δε ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαηνηθίεο» ζεκαίλεη φια ηα δεκφζηα θηίξηα
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην θνηλφ θαη ηα βηνκεραληθά θηίξηα.



«Οδεγφο Όδεπζεο Σπθιψλ» ζεκαίλεη ηελ εηδηθή ισξίδα ηνπ δαπέδνπ, απφ
πιάθεο δηαθνξεηηθήο πθήο θαη ρξψκαηνο απφ ην ππφινηπν δάπεδν, πνπ
απνζθνπεί ζηελ θαζνδήγεζε θαη αζθαιή δηαθίλεζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή
αλαπεξία.



«Πξνζαξκφζηκνο ρψξνο» ζεκαίλεη ην ρψξν πνπ κε κηθξέο επεκβάζεηο ή αιιαγέο
κπνξεί λα γίλεη πξνζπειάζηκνο απφ αλαπεξηθά ηξνρνθαζίζκαηα.



«Πξνζαξκνζκέλνο ρψξνο» ζεκαίλεη ην ρψξν πνπ αξρηθά δελ ήηαλ πξνζβάζηκνο,
αιιά έγηλε πξνζβάζηκνο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην.



«Πξνζπειάζηκνο/ πξνζβάζηκνο ρψξνο» λνείηαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν ην άηνκν,
αλεμαξηήησο ειηθίαο ή θπζηθήο θαηάζηαζεο, κπνξεί απηφλνκα, κε αζθάιεηα θαη
κε επθνιία λα εηζέιζεη ζ‟ απηφλ, λα δηαθηλεζεί, λα παξακείλεη θαη λα εμππεξεηεζεί.



«Πξνζβαζηκφηεηα» είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο πνπ
επηηξέπεη ζε θάζε πνιίηε λα θηλείηαη ειεχζεξα, κε αζθάιεηα θαη απηνλνκία ζε
φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή.



«ήκαλζε» ζεκαίλεη ην ζχλνιν ησλ ζπκβφισλ θαη θεηκέλσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ
ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε δηαθίλεζε φισλ ησλ αηφκσλ ζην δνκεκέλν
πεξηβάιινλ, θαζψο θαη θάζε άιιν κέζν πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αζθαιή δηαθίλεζε
θαη πιεξνθφξεζε.



«χζηεκα επαγσγηθψλ βξφγρσλ (Induction loop)» ζεκαίλεη ην ζχζηεκα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απμήζεη θαη λα βειηηψζεη ηε δπλαηφηεηα αθξφαζεο ησλ
αηφκσλ κε αθνπζηηθή αλαπεξία.
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«Υψξνο ζηάζκεπζεο αηφκσλ κε αλαπεξία» ζεκαίλεη ην ρψξν ζηάζκεπζεο
θαζνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ, γηα νρήκαηα πνπ νδεγνχλ ή κεηαθέξνπλ άηνκα κε
αλαπεξία, θαηφρνπο ηνπ Γειηίνπ ηάζκεπζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία.



«Υξσκαηηθή αληίζεζε» ζεκαίλεη ηελ νπηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ην θσο ηεο αληαλάθιαζήο ηνπο, κε ηξφπν
πνπ λα εληζρχνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ.

Βαζηθέο αλζξσπνκεηξηθέο δηαζηάζεηο
1.13 ην κέξνο απηφ δίλνληαη νη βαζηθέο αλζξσπνκεηξηθέο/εξγνλνκηθέο δηαζηάζεηο
πνπ αθνξνχλ ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηα άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα. Οη
δηαζηάζεηο απηέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνπο κειεηεηέο, αιιά θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν
ελδηαθεξφκελν, γηα ηελ θαηαλφεζε θαη νξζή εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ.
1.14 Λακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο φισλ ησλ νκάδσλ ρξεζηψλ θαη είλαη βαζηζκέλν
ζηηο δηεπθνιχλζεηο θπξίσο γηα ηα άηνκα πνπ δηαθηλνχληαη κε αλαπεξηθφ ηξνρνθάζηζκα,
αιιά θαη γηα ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία (ρήκαηα 1-12).

ρήκα 1- Γηαζηάζεηο αηόκνπ ζε ηξνρνθάζηζκα.

ρήκα 2- Αλζξσπνκεηξηθέο δηαζηάζεηο.
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ρήκα 3- Βαζηθέο δηαζηάζεηο ρεηξνθίλεηνπ αλαπεξηθνύ ηξνρνθαζίζκαηνο.

ρήκα 4- Σν αλαπεξηθό ηξνρνθάζηζκα ή θαξέθια έρεη βαζηθέο δηαζηάζεηο θαη ν
ηξόπνο θίλεζήο ηνπ επηηξέπεη ηελ πιήξε επηηόπηα ζηξνθή πνπ πεξηθιείεηαη ζε θύθιν
δηακέηξνπ 1,50κ.

ρήκα 5 - Ύςνο θαη βάζνο πάγθνπ
γηα ρξήζε από άηνκα κε κεησκέλε
θηλεηηθόηεηα.

ρήκα 6- Δύξνο θηλήζεσλ αηόκνπ ζε
ηξνρνθάζηζκα.

ρήκα 7- Ύςνο ηνπνζέηεζεο
ζπξίδσλ.

ρήκα 8- Εώλε νξαηόηεηαο ζε παξάζπξν.
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ρήκα 9- Βάδηζε
αηόκνπ κε νπηηθή
αλαπεξία, κε ιεπθό
κπαζηνύλη πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ αλίρλεπζε
εκπνδίσλ ζηελ
πνξεία ηνπ.

ρήκα 10- Άηνκν κε
βνήζεκα βάδηζεο.

ρήκα 11- Άηνκα κε παηδηθό
θαξνηζάθη.

ρήκα 12- Άλνηγκα ζύξαο εζσηεξηθά/εμσηεξηθά όπνπ θαίλεηαη ε ρξήζε ηεο
βνεζεηηθήο νξηδόληηαο ρεηξνιαβήο κήθνπο 0,50-0,60κ ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά, πνπ
επηηξέπεη ζην άηνκν πνπ δηαθηλείηαη κε ηξνρνθάζηζκα λα ηξαβήμεη ηε ζύξα γηα λα
θιείζεη (εηθόλα πάλσ δεμηά). Φαίλεηαη επίζεο ε αλαγθαηόηεηα ηεο ειεύζεξεο
απόζηαζεο ειάρηζηνπ πιάηνπο 0,30κ ζηελ πιεπξά ηεο ρεηξνιαβήο αλνίγκαηνο πνπ
επηηξέπεη ζην ρξήζηε ηελ πξνζέγγηζε ηεο ρεηξνιαβήο.
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2.

ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

Γεληθέο Απαηηήζεηο
2.1
Όια ηα επηζθέςηκα κέξε κηαο νηθνδνκήο πξέπεη λα δηαζέηνπλ αζθαιή θαη
απξφζθνπηε πξφζβαζε θαη λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε αζθάιεηα απφ φινπο
ηνπο ρξήζηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε
κεησκέλε θηλεηηθφηεηα.
2.2
Ο ζρεδηαζκφο θαη νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνληαη κε ηέηνην
ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απηφλνκε πξνζέγγηζε, ε είζνδνο θαη ε δηαθίλεζε
εληφο ηνπ θηηξίνπ θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ δηεπθνιχλζεσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ
πξνζθέξνληαη.
2.3
Πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε ζήκαλζε πνπ λα είλαη επθξηλήο θαη θαηαλνεηή
απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ
αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα.
Δηδηθέο Απαηηήζεηο
2.4
Γηα ηελ επίηεπμε απξφζθνπηεο πξφζβαζεο θαη αζθαινχο ρξήζεο ησλ δνκηθψλ
έξγσλ απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ, νη πην θάησ εηδηθέο απαηηήζεηο:
Πξνζηαζία από νιίζζεζε
2.5
Ζ θιίζε ησλ επηθαλεηψλ θαη ηα πιηθά επηθάιπςεο ησλ δαπέδσλ πξέπεη λα είλαη
ηέηνηα ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο απφ νιίζζεζε. Ζ επηθάλεηα ηνπ
πιηθνχ επηθάιπςεο πξέπεη λα είλαη ζπκπαγήο, νκαιή θαη αληηνιηζζεηηθή ηφζν ζε
ζηεγλή φζν θαη ζε πγξή θαηάζηαζε.
Πξνζηαζία από πηώζε
2.6
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ηεο νηθνδνκήο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα
απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο απφ πηψζε, π.ρ. ιφγσ:





πςνκεηξηθήο δηαθνξάο επηπέδσλ∙
αλψκαιεο επηθάλεηαο∙
αλεπαξθνχο θσηηζκνχ∙
αλνηγκάησλ ζην δάπεδν.

Πξνζηαζία από πξόζθξνπζε
2.7
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ηεο νηθνδνκήο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα
απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο απφ πξφζθξνπζε, π.ρ. ιφγσ:


πξφζθξνπζεο ησλ ρξεζηψλ ζε κέξε ηνπ έξγνπ ηα νπνία κεηαηνπίδνληαη (π.ρ.
ζχξεο, παξάζπξα θιπ)∙

1933



πξφζθξνπζεο ησλ ρξεζηψλ κε κέξε ηνπ έξγνπ ιφγσ κε έγθαηξνπ εληνπηζκνχ
ηνπο θαηά ηελ κεηαθίλεζε ηνπ ρξήζηε (π.ρ. πξφζθξνπζε κε γπάιηλε επηθάλεηα).

Υξσκαηηθή αληίζεζε επηθαλεηώλ
2.8
Πξέπεη λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο βαζκφο αληίζεζεο κεηαμχ ησλ επηθαλεηψλ
ψζηε λα γίλνληαη εχθνια αληηιεπηέο απφ ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία. Κάπνηα άηνκα
κε νπηηθή αλαπεξία δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηελ δηαθνξά ηνπ θσηφο απφ ην
ζθνηάδη θαη θάπνηα δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηε δηαθνξά ησλ ρξσκάησλ.
Δθηφο απφ ηελ δηαθνξά ζην ρξψκα, ην θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ κηαο επηθάλεηαο πνπ
βνεζά ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία λα αληηιεθζνχλ ηελ δηαθνξά ησλ ρξσκάησλ είλαη
ε πνζφηεηα ηνπ θσηφο ηελ νπνία αλαθιά (Light Reflectance Value(LRV). Ζ ρξσκαηηθή
αληίζεζε κεηαμχ κεγάισλ επηθαλεηψλ(πρ ηνίρνη, δάπεδα, ηαβάληα) ή ζηνηρείσλ πνπ
βνεζνχλ ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία λα πξνζαλαηνιηζηνχλ(πρ ρεξνχιηα πφξησλ,
νδεγφο φδεπζεο ηπθιψλ, νπηηθή έλδεημε ζε γπάιηλεο επηθάλεηεο) πξέπεη λα έρνπλ
ρξσκαηηθή αληίζεζε κεγαιχηεξε απφ 30 βαζκνχο. Γηα ζηνηρεία ηα νπνία ππνδεηθλχνπλ
θίλδπλν (πρ ισξίδεο έλδεημεο ζθαινπαηηψλ) ή πνπ πεξηέρνπλ θείκελν (πρ ζήκαλζε)
πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθή αληίζεζε ηνπιάρηζηνλ 60 βαζκνχο. εκεηψλεηαη φηη ε
παξνρή ηθαλνπνηεηηθνχ θσηηζκνχ βνεζά ζηελ αληίιεςε ηεο ρξσκαηηθήο αληίζεζεο
κεηαμχ ησλ επηθαλεηψλ. Όπνπ ν θσηηζκφο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο ε ρξσκαηηθή
αληίζεζε ησλ ρξσκάησλ πξέπεη λα απμάλεηαη.
Αληίζεζε πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ ησλ αθφινπζσλ επηθαλεηψλ:











ηνίρσλ κε ηηο νξνθέο εζσηεξηθψλ ρψξσλ∙
δαπέδσλ κε ηνίρνπο∙
ζεκεία αθκψλ θιηκαθνζηαζίνπ∙
ρεηξνιηζζήξεο θιίκαθαο/ξάκπαο∙
ζεκεία αιιαγήο θιίζεο ηνπ δαπέδνπ∙
θαζηζκάησλ κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο αλακνλήο∙
πιαηζίσλ ζπξψλ κε ηνλ ηνίρν∙
αθκψλ αλνηθηψλ ζπξψλ∙
ρεηξνιαβψλ θαη ρεξνπιηψλ ζπξψλ∙
εηδψλ εμνπιηζκνχ ρψξνπ πγηεηλήο θαη ρεηξνιαβψλ κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν.
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3.

ΚΣΗΡΗΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ Ω ΚΑΣΟΗΚΗΔ

ήκαλζε
3.1 Ζ ζήκαλζε ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα παξέρεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ηε
ρξήζε/ιεηηνπξγία ελφο ρψξνπ(πιεξνθνξηαθή) ή/θαη λα παξέρεη νδεγίεο γηα ην ζεκείν
ηνπ θηηξίνπ πνπ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο θαη ηε πνξεία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη γηα λα
θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ (θαζνδεγεηηθή). Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη πξέπεη
θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο λα είλαη αθξηβήο, επθξηλήο θαη θαηαλνεηέο γηα λα βνεζήζνπλ
φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη
ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα λα δηαθηλεζνχλ ζην θηίξην κε αζθάιεηα.
3.2 Οη ράξηεο, ηα ζχκβνια, ηα εηθνλνγξάκκαηα θαη ηα γξάκκαηα πξέπεη λα έρνπλ
ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηελ επηθάλεηα ζηελ νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα θαη ην κέγεζνο
ηνπο λα είλαη ηέηνην ψζηε, λα είλαη εχθνια αλαγλψζηκα θαη/ή αλαγλσξίζηκα απφ ηελ
απφζηαζε απφ ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ηα εληνπίζεη θαη λα ηα αλαγλσξίζεη ν ρξήζηεο
ηνπ ρψξνπ. ηα θηίξηα ζηα νπνία δηαθηλείηαη καδηθά κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ (π.ρ.
αεξνδξφκηα, εκπνξηθά θέληξα) ε ζήκαλζε πξέπεη λα αλαξηάηαη ζε ειάρηζην χςνο
2.30κ απφ ην πάησκα (ρήκα 13 ).

ρήκα 13- ρέζε απόζηαζεο θαη κεγέζνπο γξακκάησλ.
3.3 ην ρψξν ηεο εηζφδνπ/ππνδνρήο, ζε θάζε φξνθν ή επίπεδν ηνπ θηηξίνπ απέλαληη
απφ ηελ ζχξα ηνπ αλειθπζηήξα ή/θαη ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν
ζεκείν θξηζεί απαξαίηεην, πξέπεη λα ππάξρεη απινπνηεκέλν δηάγξακκα ρψξσλ πνπ λα
παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηε πξνβιεπφκελε ρξήζε γηα
ηελ αζθαιή δηαθίλεζε θαη ηελ δηεπθφιπλζε πξνζαλαηνιηζκνχ κέζα ζην θηίξην.
3.4 Σν δηάγξακκα πξέπεη λα είλαη αθξηβέο, επθξηλέο θαη θαηαλνεηφ θαη λα ηνπνζεηείηαη
ζε θαηάιιεια ζεκεία, ψζηε λα γίλεηαη εχθνια θαη έγθαηξα αληηιεπηφ. Σνλίδεηαη φηη φιεο
νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη θαη ζηηο αλάγθεο αηφκσλ
κε νπηηθή θαη αθνπζηηθή αλαπεξία.
3.5
Σα ζεκεία πνπ πξέπεη λα ζεκαίλνληαη ζην δηάγξακκα, θαζψο θαη ε πνξεία απφ
θαη πξνο απηά είλαη:






νη θχξηεο δηεπθνιχλζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ αθνξνχλ άηνκα κε
αλαπεξία θαη άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα∙
ε πνξείεο δηαθπγήο θαη νη έμνδνη θηλδχλνπ∙
άιιεο είζνδνη∙
νη ρψξνη ζηάζκεπζεο∙
νη ξάκπεο∙
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νη αλειθπζηήξεο∙
ηα θιηκαθνζηάζηα∙
νη ρψξνη πγηεηλήο
ηα ζεκεία αλακνλήο απφ άηνκα κε αλαπεξίεο ζηα θιηκαθνζηάζηα ζε πεξίπησζε
ππξθαγηάο.

3.6 Ζ ζήκαλζε ηνπ θάζε ρψξνπ πξέπεη λα είλαη αθξηβήο, επθξηλήο θαη θαηαλνεηή θαη
λα ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιεια ζεκεία ψζηε λα γίλεηαη εχθνια θαη έγθαηξα αληηιεπηή.
3.7

Ζ ζήκαλζε πνπ αθνξά ηα άηνκα κε αλαπεξία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη


ην Γηεζλέο χκβνιν Πξνζβαζηκφηεηαο (ρήκα 14)∙



ην αλάινγν εηθνλφγξακκα θαη βέιε πνπ λα ππνδειψλνπλ ηελ θαηεχζπλζε πνπ
πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηα άηνκα πνπ δηαθηλνχληαη κε αλαπεξηθφ
ηξνρνθάζηζκα πξνο ηηο θχξηεο δηεπθνιχλζεηο ηνπ ρψξνπ (ρήκαηα 15-18)∙

ρήκα 14- Γηεζλέο ζύκβνιν
πξνζβαζηκόηεηαο.

ρήκα 16- ήκαλζε γηα ηνπο
ρώξνπο ζηάζκεπζεο.



ρήκα 15

ρήκα 17

ρήκα 18- ήκαλζε γηα
ηελ ύπαξμε ξάκπαο.

ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο λα θαηαζθεπάδεηαη ή λα επηθνιιάηαη ζην δάπεδν
«νδεγφο φδεπζεο ηπθιψλ», πιάηνπο 0,40κ, ν νπνίνο λα είλαη ζηελ ίδηα ζηάζκε
κε ηελ ηειηθή επηθάλεηα, είηε ππφ κνξθή πιαθψλ ή κε άιιν ηξφπν, φπσο
θαξθσηφο ζηελ επηθάλεηα. Ο νδεγφο απηφο πξέπεη λα ζεκαίλεη ηελ πνξεία
φδεπζεο απφ ην πεδνδξφκην πξνο ηελ θχξηα είζνδν ηνπ θηηξίνπ θαη ζε
νπνηνπζδήπνηε άιινπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο∙

1936



ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ν νδεγφο απηφο κπνξεί λα είλαη επηθνιιεκέλνο ζην
δάπεδν απφ ην ζεκείν ηεο εηζφδνπ κέρξη ην ζεκείν εμππεξέηεζεο ησλ αηφκσλ
κε νπηηθή αλαπεξία∙



γηα θάζε ρψξν/δσκάηην/γξαθείν πξέπεη λα παξέρεηαη, ζηελ πιεπξά ηεο
ρεηξνιαβήο, επίηνηρε πιεξνθνξηαθή ζήκαλζε γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ ρψξνπ ζε
χςνο 1,50κ θαη επίηνηρε ζήκαλζε ζε γξαθή Μπξέτγ γηα ηα άηνκα κε νπηηθή
αλαπεξία ζε χςνο 1,30κ (ρήκαηα 19-20).

ρήκα 20- Δπίηνηρε πιεξνθνξηαθή
ζήκαλζε νξόθνπ ζε γξαθή Μπξέηγ
γηα ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία, ζε
ύςνο 1,30 κ.
ρήκα 19- Ζ πιεξνθνξηαθή ζήκαλζε
γξαθείνπ λα ηνπνζεηείηαη ζηνλ ηνίρν,
ζηελ πιεπξά ηεο ρεηξνιαβήο.
3.8
Γεληθά ε ζήκαλζε πνπ αθνξά άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία πξέπεη λα είλαη ζε
γξαθή Μπξέτγ (Braille) (ρήκα 21) .

ρήκα 21. Αξηζκνί ζε γξαθή Μπξέηγ.
3.9
Πξέπεη λα ππάξρνπλ ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο κεηαμχ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ
(δάπεδν-ηνίρνη, ζπξφθπιιν-πιαίζην ή ζπξφθπιιν-ηνίρνο) ψζηε λα γίλνληαη αληηιεπηά
απφ άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία. Οη ζπλδπαζκνί ρξσκάησλ θφθθηλν/πξάζηλν θαη
θίηξηλν/κπιε πξέπεη λα απνθεχγνληαη, γηαηί πξνθαινχλ ζχγρπζε ζηα άηνκα κε
αρξσκαηνςία / δπζρξσκαηνςία (ζρεηηθή ε παξάγξαθνο 2.8).
3.10 Οη δηεπθνιχλζεηο αηφκσλ κε αλαπεξία θαη αηφκσλ θαη κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα
(π.ρ. ηακείν γηα άηνκα κε αθνπζηηθή αλαπεξία, ηακείν πνπ δηαζέηεη ζπζθεπή γηα άηνκα
κε νπηηθή αλαπεξία, ππεξεζίεο γηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία) πξέπεη λα ζεκαίλνληαη
θαηάιιεια κε ην αλάινγν εηθνλφγξακκα (ρήκαηα 22-24).
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ρήκα 22- ήκαλζε ζην
ηακείν πνπ πξνζθέξεη
ππεξεζίεο γηα άηνκα κε
αθνπζηηθή αλαπεξία.

ρήκα 23-. ήκαλζε γηα
ην ηακείν πνπ δηαζέηεη
ζπζθεπή γηα άηνκα κε
νπηηθή αλαπεξία.

ρήκα 24. ήκαλζε
πνπ αθνξά ππεξεζίεο
γηα άηνκα κε νπηηθή
αλαπεξία.

3.11 Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία πξέπεη λα είλαη βακκέλνη κε κπιε
ρξψκα θαη λα θέξνπλ ην Γηεζλέο χκβνιν Πξνζβαζηκφηεηαο απνηππσκέλν ζην
έδαθνο θαη αλαξηεκέλν ζε πηλαθίδα πνπ βξίζθεηαη ζε χςνο 1,50κ απφ ην έδαθνο.
Πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε ζήκαλζε πνπ λα θαζνξίδεη ηε δηαδξνκή απφ ηελ είζνδν
ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο κέρξη ην ζεκείν πνπ βξίζθνληαη νη ρψξνη απηνί (ρήκα 25).

ρήκα 25- ήκαλζε γηα ην ρώξν
ζηάζκεπζεο γηα άηνκα κε κεησκέλε
θηλεηηθόηεηα.
3.12 ε φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ε ζήκαλζε ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη θαη
ζηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Διάρηζησλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηε ήκαλζε Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο ζηνπο Υψξνπο Δξγαζίαο Καλνληζκψλ.

Πξνζέγγηζε θηηξίνπ
3.13 Ζ πξνζέγγηζε ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε αζθάιεηα απφ φινπο ηνπο
ρξήζηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε
κεησκέλε θηλεηηθφηεηα. Οη πνξείεο πξνζέγγηζεο πξέπεη είλαη λα ζρεδηαζκέλεο κε ηέηνην
ηξφπν ψζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο πξφθιεζεο αηπρήκαηνο ιφγσ πξφζθξνπζεο,
νιίζζεζεο ή πηψζεο. Πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη θαηάιιεινο ηερλεηφο θσηηζκφο
ηνπιάρηζηνλ 600lux εηδηθφηεξα ζηα ζεκεία ζηα νπνία ππάξρνπλ πςνκεηξηθέο αιιαγέο
3.14 Καηάιιειεο πνξείεο πξνζέγγηζεο πξέπεη λα παξέρνληαη απφ:
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ηελ δεκφζηα νδφ πξνο ηελ θχξηα είζνδν ηνπ θηηξίνπ ή νπνηεζδήπνηε άιιεο
εηζφδνπο ηνπ θηηξίνπ θξίλεηαη απαξαίηεην∙



ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο ηνπ θηηξίνπ πξνο ηελ θχξηα είζνδν ηνπ θηηξίνπ ή
νπνηεζδήπνηε άιιεο εηζφδνπο ηνπ θηηξίνπ θξίλεηαη απαξαίηεην∙



νπνηαδήπνηε δεπηεξεχνπζα είζνδν πξνο ηελ θχξηα είζνδν ηνπ θηηξίνπ∙



νπνηαδήπνηε άιια θηίξηα ή αλνηθηνχο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην ηεκάρην
πξνο ην θπξίσο θηίξην.

3.15 Ζ εγθάξζηα ηνκή ηνπ δαπέδνπ ηεο πνξείαο πξνζέγγηζεο πξέπεη λα έρεη κέγηζηε
θιίζε 1-2% (ρήκα 26 ).

Σσήμα 26- Μέγιζηη εγκάπζια κλίζη 1-2% .
3.16 Οη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο, πξέπεη θαιχπηνληαη κε θεθιηκέλα επίπεδα ηα νπνία
λα πιεξνχλ ηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ 3.40-3.52.
3.17 Σν πιάηνο ηεο πνξείαο πξνζέγγηζεο ζα θαζνξίδεηαη απφ ην κειεηεηή αλάινγα κε
ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ πνπ αλακέλεηαη λα δηαθηλνχληαη απφ
θαη πξνο απηφ, κε ειάρηζην πιάηνο 1,20κ (ρήκαηα 27 -28).

Σσήμα 27- Ελεύθεπο πλάηορ
διαδπομών απαλλαγμένων από
οποιαδήποηε εμπόδια.

Σσήμα 28-. Διαπλάηςνζη1,80Χ1,80 μ.
ηοπικά ζε διαδπομή πλάηοςρ 1,20 μ.

3.18 Σν δάπεδν ηεο πνξείαο φδεπζεο πξέπεη λα έρεη ζπκπαγή θαη νκαιή επηθάλεηα θαη
λα είλαη αληηνιηζζεηηθφ. Ζ πνξεία φδεπζεο ηπθιψλ πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη κε
αλάγιπθν νδεγφ φδεπζεο ηπθιψλ, ν νπνίνο ζα θαζνδεγεί κε αζθάιεηα ηα άηνκα κε
νπηηθή αλαπεξία.
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Υώξνη ηάζκεπζεο
3.19 Ο αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζε ζρέζε κε δηάθνξνπο
ηχπνπο αλάπηπμεο, ηα ιεηηνπξγηθά θαη γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πξνδηαγξαθέο
πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δληνιή 3/2011 ηνπ Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ.
3.20 Οη εηδηθνί ρψξνη ζηάζκεπζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ είλαη θάηνρνη ηνπ
Γειηίνπ ηάζκεπζεο, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα, ζηα άηνκα κε αλαπεξία, ζηάζκεπζεο
θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα. Οη ρψξνη απηνί πξέπεη λα ζεκαίλνληαη θαηάιιεια γηα λα
παξακέλνπλ ειεχζεξνη γηα ρξήζε απφ άηνκα κε αλαπεξία πνπ εξγάδνληαη ζην θηίξην
ή/θαη απφ άηνκα κε αλαπεξία πνπ ην επηζθέπηνληαη.
3.21 Ο ρψξνο ζηάζκεπζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο
απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ην άηνκν κε αλαπεξία, ρξήζηε
αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο ή άιιν άηνκν κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα, λα
εηζέξρεηαη/εμέξρεηαη κε άλεζε απφ ην φρεκα ηνπ.
3.22 Όινη νη ρψξνη ζηάζκεπζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία πξέπεη λα βξίζθνληαη
πιεζίνλ ηεο θχξηαο ή άιιεο εηζφδνπ ηνπ θηηξίνπ, κε εχθνιε πξφζβαζε ζηνλ
αλειθπζηήξα (ρήκα 29).

ρήκα 29- Υώξνη ζηάζκεπζεο κε εύθνιε
πξόζβαζε ζηνλ αλειθπζηήξα.
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3.23 Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο αηφκσλ κε αλαπεξία πξέπεη λα έρνπλ θαζαξέο
δηαζηάζεηο:


3,30Υ5,00κ γηα ζπλεζηζκέλα απηνθίλεηα (ρήκα 30)∙



4,80Υ6,00κ γηα
ηξνρνθάζηζκα.

απηνθίλεηα

πνπ

κεηαθέξνπλ

άηνκα

κε

αλαπεξία

ρήκα 30- Γηαζηάζεηο ρώξνπ ζηάζκεπζεο αηόκσλ κε αλαπεξία.

ζε
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3.24 Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλνη απφ εκπφδηα (ρήκα 31) .

ρήκα 31- Υώξνη ζηάζκεπζεο κε ελδηάκεζν ρώξν
κεηαθνξάο θαη θεληξηθό ρακειό πάζζαιν πνπ
πξνζηαηεύεη ην ρώξν κεηαθνξάο ώζηε λα παξακέλεη
ειεύζεξνο.
3.25 Ζ ζηάζκε ησλ ρψξσλ απηψλ πξέπεη λα ζπλδέεηαη απαξαίηεηα κε ηελ είζνδν
ή/θαη κε παξαθείκελν πεδνδξφκην κε θεθιηκέλα επίπεδα θιίζεηο 6% ειάρηζηνπ πιάηνπο
1,20κ.
3.26 Ζ εγθάξζηα θιίζε ηνπ δαπέδνπ ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο δελ πξέπεη λα είλαη
κεγαιχηεξε ηνπ 1%.
3.27 ε ππφγεηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο, ηα θαηψθιηα ησλ ζπξψλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ
αλειθπζηήξα δελ πξέπεη λα έρνπλ πςνκεηξηθή δηαθνξά απφ ην δάπεδν κεγαιχηεξε
ησλ 0,010κ θαη λα έρνπλ ζηξνγγπιεκέλε αθκή κε αθηίλα ην ½ ηνπ χςνπο ηνπο
(ρήκα 32).

ρήκα 32-. Σα θαηώθιηα ησλ ζπξώλ πνπ
νδεγνύλ ζηνλ αλειθπζηήξα δελ πξέπεη λα
έρνπλ πςνκεηξηθή δηαθνξά από ην
δάπεδν κεγαιύηεξε ηνπ 1,5εθ θαη λα
έρνπλ ζηξνγγπιεκέλε αθκή.
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3.28 πζηήλεηαη φπσο νη ρψξνη ζηάζκεπζεο θαη ε δηαδξνκή απφ θαη πξνο απηνχο λα
είλαη πξνζηαηεπκέλνη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
3.29 ηα θηίξηα γηα ηα νπνία απαηηνχληαη κέρξη 10 ρψξνη ζηάζκεπζεο, έλαο
επηπξφζζεηνο ρψξνο λα πξννξίδεηαη γηα νρήκαηα αηφκσλ κε αλαπεξία.
3.30 Απφ 11 κέρξη 100 ρψξνπο ζηάζκεπζεο, γηα θάζε 20 ζέζεηο λα ππάξρεη
επηπξφζζεηα έλαο ρψξνο ζηάζκεπζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία.
3.31 Απφ 101 κέρξη 500 ρψξνπο ζηάζκεπζεο, λα ππάξρεη επηπξφζζεην πνζνζηφ
2% γηα άηνκα κε αλαπεξία.
3.32 Γηα πέξαλ ησλ 500 ρψξσλ ζηάζκεπζεο, λα ππάξρεη επηπξφζζεην πνζνζηφ 1%
γηα νρήκαηα γηα άηνκα κε αλαπεξία.
3.33 Αλά ηέζζεξηο ρψξνπο ζηάζκεπζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία, ν έλαο λα
δηακνξθψλεηαη γηα απηνθίλεην, κεηαθνξάο αηφκσλ κε αλαπεξία ζε ηξνρνθάζηζκα
(4,80Υ6,00κ). ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ρψξνη ζηάζκεπζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη
ιηγφηεξνη απφ 4, ν έλαο λα δηακνξθψλεηαη γηα ρξήζε απφ φρεκα πνπ κεηαθέξεη άηνκν
κε αλαπεξία ζε ηξνρνθάζηζκα.
3.34 ηνπο νξγαλσκέλνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο, ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο, νη ρψξνη
ζηάζκεπζεο αηφκσλ κε αλαπεξία πξέπεη λα βξίζθνληαη θνληά ζηελ είζνδν/έμνδν. ε
πνιπψξνθνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο, νη ρψξνη γηα άηνκα κε αλαπεξία πξέπεη λα
βξίζθνληαη θνληά ζηνλ αλειθπζηήξα θαη ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο. Ζ αλαινγία ησλ ρψξσλ
ζηάζκεπζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3.29-3.32.
3.35 Ζ πνξεία φδεπζεο απφ ην ρψξν ζηάζκεπζεο κέρξη ηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ, αιιά
θαη νη ίδηνη νη ρψξνη ζηάζκεπζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, πξέπεη λα θσηίδνληαη ζε
φιν ην κήθνο ηνπο κε θσηηζκφ ηνπιάρηζηνλ 150 lux.
3.36 Όηαλ ε είζνδνο ή/θαη ε έμνδνο ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ειέγρεηαη απφ ππεχζπλν
δηαρείξηζεο, πξέπεη λα ππάξρεη ζηελ είζνδν/έμνδν ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζχζηεκα
θιήζεο ηνπ ππεχζπλνπ δηαρείξηζεο, ην νπνίν λα έρεη ηηο πην θάησ πξφλνηεο:


Γπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θιήζεο απφ ην θάζηζκα ηνπ
νρήκαηνο ζε χςνο 0,90 - 1.10κ απφ ην δάπεδν∙



θσηεηλή έλδεημε θιήζεο/αληαπφθξηζεο γηα ηα άηνκα κε αθνπζηηθή αλαπεξία.

3.37 Όηαλ ε είζνδνο ε/θαη ε έμνδνο ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ειέγρεηαη απφ απηφκαηε
ζχξα/κπάξα πξέπεη λα ππάξρεη ζηελ είζνδν ή/θαη έμνδν ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο,
ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ κεραληζκψλ ην νπνίν λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ
ζπζηήκαηνο απφ ην θάζηζκα ηνπ νρήκαηνο ζε χςνο 0,90κ - 1,10κ απφ ην δάπεδν.
3.38 Οη απηφκαηεο κεραλέο έθδνζεο εηζηηεξίσλ, πξέπεη λα έρνπλ ηα πιήθηξα
ρεηξηζκνχ ζε χςνο 0,80κ - 1,10κ. Ο ρψξνο γχξσ απφ ηηο κεραλέο πξέπεη λα είλαη
θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο ψζηε λα επηηξέπεη ηελ αζθαιή πξνζέγγηζε θαη δηαθίλεζε
αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο.
3.39 ε ρψξνπο ζηάζκεπζεο θηηξίσλ κε εκπνξηθφ ή θνηλσληθφ ραξαθηήξα, φπσο είλαη
ππεξαγνξέο, εκπνξηθά θέληξα, ππαίζξηνη ρψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ θιπ πνπ δέρνληαη

1943

ζπρλά επηζθέςεηο αηφκσλ κε παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ παηδηθά θαξνηζάθηα,
ελδείθλπηαη φπσο:


πνζνζηφ 5% ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο πξννξίδεηαη γηα ζηάζκεπζε νρήκαηνο
πνπ κεηαθέξεη παηδηά πνπ δηαθηλνχληαη παηδηθά θαξνηζάθηα θαη λα ζεκαίλεηαη
αλάινγα.



Οη ζέζεηο απηέο πξέπεη επίζεο λα βξίζθνληαη θνληά ζηελ είζνδν θαη ηνλ
αλειθπζηήξα θαη λα έρνπλ ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο κε ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο
αηφκσλ κε αλαπεξία.
Οη ρψξνη απηνί πξέπεη λα ζεκαίλνληαη θαηάιιεια (ρήκα 33).



ρήκα 33 - ήκαλζε γηα ρώξνπο ζηάζκεπζεο ΑΜΚ.
Κεθιηκέλα επίπεδα (ξάκπεο)
3.40 Σα κέξε ηνπ θηηξίνπ ζηα νπνία ππάξρνπλ πςνκεηξηθέο δηαθνξέο, νη νπνίεο
ελδέρεηαη λα θαιπθζνχλ απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν θεθιηκέλν επίπεδν (ξάκπα),
απηφ ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη ψζηε λα παξέρεη αζθάιεηα ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα απφ πηψζε, νιίζζεκα ή πξφζθξνπζε.
3.41 Σν πιάηνο ησλ ξακπψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ δίνδνη
δηαθπγήο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΗV.
3.42 Σν δάπεδν ηεο ξάκπαο θαη ηνπ πιαηχζθαινπ, ζε φιν ην κήθνο ηνπ πξέπεη λα έρεη
ζπκπαγή θαη νκαιή επηθάλεηα θαη λα είλαη αληηνιηζζεηηθφ ηφζν ζε ζηεγλή φζν θαη ζε
πγξή θαηάζηαζε. Οη αξκνί ηνπ δαπέδνπ πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πιαθψλ επηθάιπςεο.
3.43 Αλεμάξηεηα απφ ηε ρξήζε ηνπο φιεο νη ξάκπεο θαη ηα πιαηχζθαια ηνπο πξέπεη
λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2,10κ θαζαξφ χςνο απφ ηελ νξνθή.
3.44 Ζ θιίζε ηεο ξάκπαο εμαξηάηαη απφ ηελ πςνκεηξηθή δηαθνξά πνπ αλακέλεηαη λα
θαιχςεη θαη είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ κήθνπο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1.
Μέγηζηε θιίζε
5%
5,5%
6%
6,5%
7%
7,5%

1:20
1:18
1:16
1:15
1:14
1:13

Μέγηζην
κήθνο
10 κ
8.0 κ
5.0 κ
4.0κ
3.0 κ
1,50 κ

Μέγηζην
ύςνο
0,50κ
0.44 κ
0,30 κ
0,26 κ
0,21 κ
0,12 κ

Υξεηάδεηαη
Υεηξνιηζζήξαο
Ναη
Ναη
Ναη
Ναη
Ναη
Ναη
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Μέγηζηε θιίζε
8%
8,3%
10%
12,5%
13,3%

1:12,5
1:12
1:10
1:8
1:7,5

Μέγηζην
κήθνο
0,60 κ
0,50 κ
0,30 κ
0,20 κ
0,15 κ

Μέγηζην
ύςνο
0,05 κ
0,04 κ
0,03 κ
0,025 κ
0,02 κ

Υξεηάδεηαη
Υεηξνιηζζήξαο
Όρη
Όρη
Όρη
Όρη
Όρη

Πίλαθαο 1
3.45 Ράκπεο κε κήθνο κηθξφηεξν ηνπ 1,50κ πξέπεη λα έρνπλ θηγθιίδσκα ηνπιάρηζηνλ
ζηελ κία πιεπξά. Ράκπεο κε κεγαιχηεξν κήθνο πξέπεη λα έρνπλ θηγθιίδσκα θαη ζηηο
δχν πιεπξέο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην κέγηζηνο κήθνο ηεο ξάκπαο είλαη κηθξφηεξν απφ
0,60κ δε ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηεζεί θηγθιίδσκα.
3.46 Σν θηγθιίδσκα πξέπεη λα είλαη χςνπο ηνπιάρηζηνλ 1,10κ θαη λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλν κε ηξφπν πνπ λα κελ επηηξέπεη ηελ πηψζε αηφκνπ δηακέζνπ ηνπ.
3.47 Οη ξάκπεο κε κήθνο κεγαιχηεξν ησλ δέθα κέηξσλ πξέπεη λα έρνπλ ελδηάκεζα
πιαηχζθαια, ην πιάηνο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα είλαη ην ίδην κε απηφ ηεο ξάκπαο, ην
κήθνο ηνπο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,50κ θαη λα θέξνπλ ην ίδην θηγθιίδσκα κε ηελ ξάκπα.
3.48 Οη ξάκπεο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ νη νπνίεο πξννξίδνληαη γηα
ρξήζε απφ άηνκα κε αλαπεξία θαη άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα πξέπεη λα
ζεκαίλνληαη θαηάιιεια κε ην Γηεζλέο χκβνιν Πξνζβαζηκφηεηαο γηα λα γίλνληαη
έγθαηξα αληηιεπηέο (ρήκα 34).

ρήκα 34- Πιεξνθνξηαθή ζήκαλζε γηα ηελ
ύπαξμε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ.
3.49 Σν θεθιηκέλν επίπεδν ησλ ξακπψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άηνκα κε
αλαπεξία θαη άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα πξέπεη λα έρεη ειάρηζην αλεκπφδηζην
πιάηνο 1,20κ θαη ειάρηζην θαζαξφ πιάηνο κεηαμχ ησλ ρεηξνιηζζήξσλ 1,00κ. ηηο δχν
πιεπξέο ηεο ξάκπαο πξέπεη λα ππάξρεη πξνζηαηεπηηθφ πεξίδσκα χςνπο 0,10κ ην
νπνίν λα έρεη ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ην δάπεδν ηεο ξάκπαο, ή πξνζηαηεπηηθή
κεηαιιηθή ξάβδν ζε χςνο 0,10-0,15κ γηα πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε απφ ηνπο ειηγκνχο
ηνπ κπξνζηηλνχ ηξνρνχ ηνπ ηξνρνθαζίζκαηνο θαζψο θαη γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ
αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ιεπθφ κπαζηνχλη (ρήκαηα 35-36).

ρήκα 35- Διάρηζην πιάηνο ξάκπαο

ρήκα 36-. Πξνζηαηεπηηθό πεξίδσκα
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1,20κ θαη ειάρηζην πιάηνο κεηαμύ ησλ
ρεηξνιηζζήξσλ 1,0κ.

εθαηέξσζελ ηεο ξάκπαο, ύςνπο
0.10κ.

3.50 Οη ξάκπεο γηα ρξήζε απφ άηνκα κε αλαπεξία θαη άηνκα κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα πνπ βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο πξέπεη λα δηαζέηνπλ δηπιφ
ρεηξνιηζζήξα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, ζε χςνο 0,70κ θαη 0,90κ, πνπ ζα πξνεμέρεη
0,30κ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο ξάκπαο (ρήκα 37).

ρήκα 37- Πιάγηα όςε ξάκπαο
 Κάζε 10κ απαηηείηαη πιαηύζθαιν κήθνπο 1,5κ
 Υεηξνιηζζήξεο δηπινύ ύςνπο 0,70κ θαη 0,90κ
 Μεηαιιηθή ξάβδνο ζε ύςνο 0,10-0,15κ (ή θηηζηό
πεξίδσκα)
3.51 Όπνπ πξνθχπηεη πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ πεδνδξνκίνπ θαη εηζφδνπ ησλ
θαηαζηεκάησλ/θηηξίσλ, νη είζνδνη πξέπεη ζπλδένληαη κε ην πεδνδξφκην κε ξάκπα
ειάρηζηνπ πιάηνπο 1,20κ θαη λα πξνβιέπεηαη πιαηχζθαιν 1,50Υ1,50κ κπξνζηά απφ
ηελ είζνδν γηα ηνπο ειηγκνχο ηνπ ηξνρνθαζίζκαηνο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Aλ ε
πςνκεηξηθή δηαθνξά είλαη κηθξφηεξε απφ 0,18κ δελ απαηηείηαη ρεηξνιηζζήξαο.
3.52 Ζ αξρή θαη ην ηέινο θάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ πξέπεη λα ζεκαίλεηαη ζην δάπεδν
κε ισξίδα επηζήκαλζεο πιάηνπο 0,40κ, δηαθνξεηηθήο πθήο θαη ρξψκαηνο απφ ην
ππφινηπν δάπεδν θαη ζε απφζηαζε 0,40κ απφ ηελ αξρή ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ, γηα
ηελ πξνεηδνπνίεζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία. Υξσκαηηθή αληίζεζε πξέπεη λα
ππάξρεη θαη κεηαμχ ησλ δαπέδνπ ηεο ξάκπαο θαη ηνπ πιαηχζθαινπ. O θσηηζκφο ζηελ
αξρή θαη ζην ηέινο ηεο ξάκπαο δελ πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξνο απφ 200 lux ελψ ζην
ελδηάκεζν δηάζηεκα δελ πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξν απφ 150 lux (ρήκα 38).

ρήκα 38- Ράκπα ζε θάηνςε κε ιεπηνκέξεηεο:
 αλεκπόδηζην νξηδόληην πιαηύζθαιν κήθνπο 1,50κ ζηελ αξρή θαη ην
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ηέινο ηεο ξάκπαο.
 αλάγιπθε πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε ζε απόζηαζε 0,40κ από ηελ

αξρή ηεο ξάκπαο θαη πξνεμνρή ησλ ρεηξνιηζζήξσλ 0,30κ.

Κιηκαθνζηάζηα
3.53 Σα κέξε ηνπ θηηξίνπ ζηα νπνία νη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο πξέπεη λα θαιπθζνχλ
απφ θιηκαθνζηάζηα ή θιίκαθεο κε πεξηζζφηεξεο απφ δχν βαζκίδεο (3 χςε), πξέπεη λα
θαηαζθεπάδνληαη ψζηε λα παξέρνπλ αζθάιεηα ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα απφ πηψζε, νιίζζεκα, ή πξφζθξνπζε (ρήκα 39).

ρήκα 39- Κιίκαθα κε πεξηζζόηεξεο από δύν βαζκίδεο.
3.54 Σν πιάηνο ησλ θιηκαθνζηαζίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δίνδνη δηαθπγήο
θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗV.
3.55 Οη βαζκίδεο πξέπεη λα είλαη επίπεδεο θαη λα έρνπλ ιεία θαη αληηνιηζζεηηθή
επηθάλεηα.
3.56 Σν χςνο ηεο αλαβαζκίδαο κπνξεί λα είλαη κεηαμχ 0,135κ κέρξη 0,18κ θαη ην
πιάηνο ηεο βαζκίδαο κεηαμχ 0,28κ θαη 0,34κ.
3.57 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο θηηξίσλ ηα νπνία δηαζέηνπλ ρψξνπο παξαθνινχζεζεο
δξαζηεξηνηήησλ απφ ην θνηλφ (π.ρ. ακθηζέαηξν) πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, ζην
ππνινγηζκφ ησλ θιίζεσλ ησλ ζθαιψλ ησλ θπξίσο θιηκαθνζηαζίσλ, ε θιίζε πνπ ζα
δνζεί ζηνπο δηαδξφκνπο δηαθίλεζεο εληφο ησλ πην πάλσ ρψξσλ.
3.58 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζθαιψλ πνπ ε αλαβαζκίδα είλαη αλνηθηή, νη βαζκίδεο πξέπεη
λα επηθαιχπηνληαη θαηά ηνπιάρηζηνλ 0,016κ (ρήκα 40).
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ρήκα 40
3.59 Ο αξηζκφο ησλ βαζκίδσλ ζε κηα ζθάια δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 16. ε
πεξίπησζε πνπ ζε δηαδνρηθή ζεηξά ζθαιψλ ν αξηζκφο ησλ βαζκίδσλ ππεξβαίλεη ηα 36
ε θαηεχζπλζε ησλ ζθαιψλ ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη θαηά 30Ο .
3.60 Σα πιαηχζθαια πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο ζθάιαο
πξέπεη λα έρνπλ κήθνο ηνπιάρηζηνλ φζν ην πιάηνο ηεο ζθάιαο. Μπνξεί λα
πεξηιακβάλεηαη ζε απηά θαη κέξνο ηνπ παηψκαηνο ηνπ θηηξίνπ. Ζ δηέιεπζε απφ ηα
πιαηχζθαια δελ πξέπεη λα δηαθφπηεηαη απφ νπνηαδήπνηε κφληκα εκπφδηα φπσο
αλνηγφκελεο ζχξεο δηαδξφκσλ, αγσγψλ ή εξκαξίσλ. ε πεξίπησζε πνπ απηφ δε
κπνξεί λα απνθεπρζεί ε αλνηθηή ζχξα ζα πξέπεη λα απέρεη απφ ην πξψην ζθαινπάηη
ηεο ζθάιαο ηνπιάρηζηνλ 0,40κ (ρήκα 41).

ρήκα 41
3.61 Αλεμάξηεηα απφ ηε ρξήζε ηνπο ηα επίπεδα ησλ θιηκάθσλ πξέπεη λα έρνπλ
ηνπιάρηζηνλ 2,10κ θαζαξφ χςνο απφ ηελ νξνθή.
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3.62 Σχπνη θιηκαθνζηαζίσλ (π.ρ. ειηθνεηδήο, μχιηλεο θιπ) πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ
ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε
απνδεθηά δηεζλή πξφηππα θαη θψδηθεο πξαθηηθήο.
3.63 Σα θιηκαθνζηάζηα θαη νη ζθάιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άηνκα κε αλαπεξία
δελ πξέπεη λα έρνπλ πιάηνο κηθξφηεξν ηνπ 1,20 θαη κεγαιχηεξν απφ 2,00κ . ε
πεξίπησζε πνπ ην πιάηνο μεπεξλά ην 2,00κ, πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη ζε ίζα κέξε κε
κέγηζην πιάηνο 2,00κ ην θαζέλα (ρήκα 42).

ρήκα 42

1949

3.64 Tν πιαηχζθαιν θάζε νξφθνπ φισλ ησλ θιηκαθνζηαζίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
σο δίνδνη δηαθπγήο πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη θαηάιιεια ψζηε ζε πεξίπησζε
ππξθαγηάο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο έθηαθηεο αλάγθεο, λα ρξεζηκεχεη σο ρψξνο
αλακνλήο ηξνρνθαζηζκάησλ (ρήκα 43) .

ρήκα 43- Γηακνξθσκέλνο ρώξνο αλακνλήο ηξνρνθαζηζκάησλ.

3.65 Ζ ζέζε γηα ην ηξνρνθάζηζκα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια νξηνζεηεκέλε θαη λα
ζεκαίλεηαη θαηάιιεια κε ην δηεζλέο ζχκβνιν πξνζβαζηκφηεηαο. Πξέπεη επίζεο λα
ππάξρεη θαηάιιεινο δηαθφπηεο ερεηηθήο εηδνπνίεζεο θνληά ζηε ζέζε ηνπ
ηξνρνθαζίζκαηνο ψζηε λα ελεκεξψλεηαη ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία γηα ηελ χπαξμε
πξνζψπνπ ζην πιαηχζθαιν ηνπ νξφθνπ.
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3.66 Δπηπξφζζεηα πξέπεη ην πιάηνο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,50κ
γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία ζε ηξνρνθάζηζκα απφ άηνκα ηεο
Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα εηδηθά θαζίζκαηα ηα
νπνία δηαζέηεη ε Τπεξεζία (ρήκα 44).

ρήκα 44- Γηακόξθσζε θιηκαθνζηαζίνπ γηα αζθαιή κεηαθνξά αηόκνπ κε αλαπεξία.
3.67 O θσηηζκφο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο θάζε ζθάιαο πξέπεη λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 200 lux ελψ ζην ελδηάκεζν δηάζηεκα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 150 lux.
3.68 Οη βαζκίδεο θιηκαθνζηαζίσλ γηα άηνκα κε αλαπεξία θαη άηνκα κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα πξέπεη λα είλαη πιήξεηο, ρσξίο πξνεμνρή ηνπ παηήκαηνο θαη ην χςνο κε
ην ππνθείκελν πάηεκα λα ζρεκαηίδνπλ γσλία 0,750 έσο 0,800 ή λα έρνπλ
ζηξνγγπιεκέλεο ηηο αθκέο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο παγίδεπζεο ηνπ πνδηνχ θαη
λα έρνπλ αληηνιηζζεηηθέο αθκέο (ρήκα 45-46).

ρήκα 45- Βαζκίδεο πιήξεηο, όπνπ ην ύςνο
κε ην ππνθείκελν πάηεκα ζρεκαηίδνπλ γσλία
750- 800 θαη Βαζκίδεο κε ζηξνγγπιεκέλε ηελ
αθκή ώζηε λα κελ παγηδεύεηαη ην πόδη.

ρήκα 46- Αληηνιηζζεηηθή αθκή
βαζκίδαο.

1951

3.69 Σα πιαηχζθαια απηά πξέπεη λα ζεκαίλνληαη ζην δάπεδν κε αλάγιπθε
πξνεηδνπνηεηηθή ισξίδα πιάηνπο 0,40-0,60κ, δηαθνξεηηθήο πθήο θαη ρξψκαηνο απφ ην
ππφινηπν δάπεδν θαη ζε απφζηαζε 0,40κ απφ ηελ πξψηε θαη ηελ ηειεπηαία βαζκίδα
(ρήκα 47) .

ρήκα 47- Υεηξνιηζζήξεο ζηα πιαηύζθαια θαη επηδαπέδηα αλάγιπθε
ισξίδα πξνεηδνπνίεζεο ζε απόζηαζε 0,40κ.
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3.70 Ζ πξψηε θαη ε ηειεπηαία βαζκίδα θάζε ζθέινπο ηεο θιίκαθαο επηζεκαίλνληαη ζε
φιν ην κήθνο ηνπ θάζεηνπ κέξνπο κε ισξίδα πιάηνπο 0,05κ κε αληαλαθιαζηηθφ ρξψκα
ή πιηθφ (ρήκα 48).

ρήκα 48- Ζ πξώηε θαη ε ηειεπηαία βαζκίδα
επηζεκαίλνληαη ζην θάζεηό ηνπο κέξνο κε ισξίδα
πιάηνπο 0,05κ κε αληαλαθιαζηηθό πιηθό.
Πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδώκαηα θαη ζηεζαία αζθαιείαο
3.71 Όια ηα θιηκαθνζηάζηα, νη ζθάιεο, νη ξάκπεο, ηα άθξα δαπέδσλ, κπαιθνληψλ θαη
νξφθσλ θαη ηα άθξα νπνηνλδήπνηε αλνηγκάησλ ζην δάπεδν πξέπεη λα θέξνπλ
θαηάιιεια ζηεζαία ηα νπνία λα πξνζηαηεχνπλ φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα απφ πηψζε.
ε θιηκαθνζηάζηα θαη ξάκπεο
3.72 Σν ζηεζαίν ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ πξέπεη λα μεθηλά απφ ην πξψην ζθαινπάηη θαη λα
έρεη χςνο ηνπιάρηζηνλ 1,10κ.To χςνο ηνπ ζηεζαίνπ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ
κπξνζηηλή άθξε ηνπ ζθαινπαηηνχ κέρξη ην πάλσ κέξνο ηνπ ζηεζαίνπ θαη λα είλαη
ζρεδηαζκέλν κε ηξφπν ψζηε:
(α) ηα θελά πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ζηεζαίνπ λα κελ είλαη
κεγαιχηεξα απφ 0,10κ∙
(β) λα κελ κπνξνχλ λα αλαξξηρεζνχλ ζε απηφ παηδηά.
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ε άθξα δαπέδσλ, κπαιθνληώλ θαη νξόθσλ
3.73 Σα ζηεζαία πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε άθξα δαπέδσλ, κπαιθνληψλ θαη νξφθσλ
πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξίζηεθα:


ην χςνο ηνπο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ κέρξη ην πάλσ κέξνο ηνπ
ζηεζαίνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,10κ∙



πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνηξέπεηαη ε
αλαξξίρεζε ζε απηά κηθξψλ παηδηψλ∙



ηα θελά πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θηγθιηδψκαηνο λα κελ είλαη
κεγαιχηεξα απφ 0,10κ.

3.74 Σα ζηεζαία πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα αληέρνπλ ζε φιεο ηηο δπλάκεηο
ζηηο νπνίεο ζα ππνβιεζνχλ, ζχκθσλα κε επξσπατθά πξφηππα θαη απνδεθηνχο
θψδηθεο πξαθηηθήο.
3.75 Σα ζηεζαία απφ γπαιί πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα
ελαξκνληζκέλα πξφηππα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηελ ελ ιφγσ ρξήζε νχησο ψζηε ζε
πεξίπησζε πνπ ζπάζνπλ λα κελ πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκφ απφ ζξαχζκαηα.
3.76 Σα κέξε ηνπ θηηξίνπ ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ρψξνο εξγαζίαο,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζηεζαία πνπ
λα πιεξνχλ ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Διάρηζησλ Πξνδηαγξαθψλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
Καλνληζκψλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο.
3.77 Σα άθξα δαπέδσλ, νξφθσλ ή ξακπψλ ζηα νπνία δηαθηλνχληαη νρήκαηα πξέπεη
λα θέξνπλ ζηεζαία αζθαιείαο ηα νπνία λα κπνξνχλ λα αληηζηαζνχλ ζε εμσηεξηθέο
δπλάκεηο ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά επξσπατθά πξφηππα θαη ηνπο θψδηθεο πξαθηηθήο.
3.78 Σα θιηκαθνζηάζηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άηνκα κε αλαπεξία θαη άηνκα κε
κεησκέλε θηλεηηθφηεηα πξέπεη λα έρνπλ ζπλερφκελνπο δηπινχο ρεηξνιηζζήξεο θαη απφ
ηηο δχν πιεπξέο, κε χςνο 0,70κ θαη 0,90κ. Σν χςνο ππνινγίδεηαη απφ ηελ αθκή ησλ
βαζκίδσλ κέρξη ην πάλσ κέξνο ηνπ ρεηξνιηζζήξα. Πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη θαη
θαηαζθεπαζκέλνη θαηά ηξφπν ψζηε λα αληέρνπλ ζε φιεο ηηο δπλάκεηο πνπ κπνξεί λα
εμαζθεζνχλ ζε απηνχο απφ πξφζθξνπζε ή απφηνκε έιμε κε ειάρηζηε αληνρή. Οη
ρεηξνιηζζήξεο πξέπεη λα έρνπλ ζηξνγγπιεκέλε ή ειιεηπηηθή δηαηνκή δηακέηξνπ 0,05κ ν
πάλσ θαη o θάησ 0,035-0,0 50κ. Ο ρεηξνιηζζήξαο πξέπεη λα πξνεμέρεη ζηε κηα πιεπξά
0,40κ απφ ην πξψην θαη ην ηειεπηαίν ζθαιί θαη λα έρεη ζηξνγγπιεκέλε, εξγνλνκηθή
κνξθή, γηα άλεηε ζπγθξάηεζε ηνπ ρξήζηε. Μεηαμχ ηνπ ρεηξνιηζζήξα θαη ηεο
επηθάλεηαο αγθχξσζεο ηνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ειεχζεξε απφζηαζε 0,05κ. Οη
ρεηξνιηζζήξεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη ρσξίο δηαθνπή ζηα ελδηάκεζα
πιαηχζθαια γηα λα κε δηαθφπηεηαη ε θίλεζε ηεο παιάκεο θαη πξέπεη λα είλαη
απαιιαγκέλνη απφ αηρκεξέο απνιήμεηο ή ζεκεία. Σν ειάρηζην θαζαξφ πιάηνο
ησλ ρεηξνιηζζήξσλ λα είλαη1,00κ (ρήκαηα 49-50).

1954

ρήκα 49- Γηπιόο
ρεηξνιηζζήξαο.

ρήκα 50- Γηαηνκέο
ρεηξνιηζζήξα.

3.79 Όπνπ ν ρεηξνιηζζήξαο βξίζθεηαη ζε εζνρή ηνίρνπ, απαηηείηαη ειεχζεξν χςνο
0,15κ πάλσ απφ απηφλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ην πιάηνο ηεο θιίκαθαο κπνξεί λα
πεξηνξίδεηαη ζην 1,00κ (ρήκα 51).

ρήκα 51- Υεηξνιηζζήξαο ζε εζνρή ηνίρνπ,
όπνπ απαηηείηαη ειεύζεξε απόζηαζε ύςνπο
0,15κ.

1955

3.80 Οη ρεηξνιηζζήξεο πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηα παξαπιήζηα
ζηνηρεία, γηα ηελ αζθάιεηα αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία.
3.81 Οη ρεηξνιηζζήξεο ησλ ξάκπσλ έρνπλ ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο κε ηνπο
ρεηξνιηζζήξεο θιηκάθσλ.

Κύξηα είζνδνο, Θύξεο θαη Αλνίγκαηα
3.82 Σα αλνίγκαηα ζπξψλ θαη παξάζπξσλ πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε
λα πξνζηαηεύνπλ απφ ζχγθξνπζε, πξφζθξνπζε ή παγίδεπζε φινπο ηνπο ρξήζηεο
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα.
3.83 Γηα ηηο ζχξεο ππξαζθάιεηαο θαη δηφδσλ δηαθπγήο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
πεξηέρνληαη ζην Παξάξηεκα ΗV.
3.84 Οη ζπξφκελεο εμψζπξεο θαη ζχξεο πξέπεη λα θέξνπλ κεραληζκφ πνπ λα κελ ηηο
αθήλεη λα δηαθεχγνπλ απφ ην νδεγφ θχιηζεο θαη λα έρνπλ νδεγφ ζηήξημεο πνπ λα
απνηξέπεη ηελ πηψζε ηνπο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηήξημεο ή
εθηξνρηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θχιηζεο.
3.85 Οη εμψζπξεο θαη νη ζχξεο πνπ αλνίγνπλ πξνο ηα πάλσ πξέπεη λα θέξνπλ
ζχζηεκα πνπ λα απνηξέπεη ηελ πηψζε ηνπο κε ηξφπν πνπ λα πξνθαιεί ηξαπκαηηζκφ.
3.86

Οη εμψζπξεο θαη νη ζχξεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ειεθηξηζκφ πξέπεη λα θέξνπλ:



κεραληζκνχο πνπ λα απνηξέπνπλ ηνλ ηξαπκαηηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα
παγηδεπηνχλ ζε απηέο, φπσο π.ρ. επαίζζεην, ζηελ πίεζε, άθξν ηεο πφξηαο πνπ
λα δηαρεηξίδεηαη ην θνπκπί παξνρήο ειεθηξηζκνχ∙



θνπκπί έθηαθηεο αλάγθεο ζε επδηάθξηην ζεκείν∙



πξφλνηα γηα άλνηγκα δηα ρεηξφο ή απηφκαην άλνηγκα ζε πεξίπησζε δηαθνπήο
ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.

3.87 Σα κέξε ησλ παξαζχξσλ, ησλ θεγγηηψλ θαη ησλ θσηαγσγψλ ηα νπνία
πξνεμέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 0,10κ ζε ρψξνπο δηαθίλεζεο αηφκσλ πξέπεη:


λα βξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ 2,00κ πάλσ απφ ην έδαθνο ζε νπνηαδήπνηε
ζηαζεξή ζέζε θαη αλ βξίζθνληαη (ρήκα 52)∙



λα ηνπνζεηνχληαη θνληά ζε απηά, ζηνηρεία πνπ λα απνηξέπνπλ νπνηνδήπνηε
άηνκν λα ζπγθξνπζηεί καδί ηνπο, π.ρ. πξνζηαηεπηηθφ θηγθιίδσκα ή αλψκαιε
αλνδηθή επηθάλεηα (ρήκα 53).

1956

ρήκα 52

ρήκα 53

3.88 Οη εμψζπξεο θαη νη ζχξεο πνπ είλαη αλνηγφκελεο θαη βξίζθνληαη ζηηο θχξηεο νδνχο
δηαθίλεζεο, εηδηθά απηέο πνπ αλνίγνπλ θαη ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο θαη δελ έρνπλ
νπνηνδήπνηε πιατλφ πιαίζην ή παξαπέηαζκα απφ γπαιί, πξέπεη λα θέξνπλ ζηελ
θαηάιιειε ζέζε θαη ζην θαηάιιειν κέγεζνο αλνίγκαηα κε γπαιί πνπ λα επηηξέπνπλ
ζηνλ ρξήζηε λα έρεη νπηηθή επαθή θαη κε ηηο δχν πιεπξέο ηεο νδνχο δηαθίλεζεο.
3.89 Γηα λα κεησζεί ν πην πάλσ θίλδπλνο ην γπαιί πνπ ζα ηνπνζεηεζεί πξέπεη:


λα είλαη γπαιί αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηα ελαξκνληζκέλα επξσπατθά πξφηππα∙



λα είλαη εληζρπκέλν ή ζε άλνηγκα ην νπνίν λα έρεη κέγηζην πιάηνο κεηαμχ ησλ
δηαρσξηζηηθψλ αθίδσλ 0,25κ θαη κέγηζην εκβαδφλ 250η.ρηι. Οπνηνδήπνηε
εληζρπκέλν (annealed) γπαιί πξέπεη λα έρεη πάρνο ην ιηγφηεξν 6ρηι (ρήκα 54)∙



λα είλαη πξνζηαηεπκέλν απφ κφληκν παξαπέηαζκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα κελ
αθήλεη αληηθείκελν δηακέηξνπ 0,075κ λα πεξάζεη δηακέζνπ ησλ αλνηγκάησλ ηνπ,
λα είλαη ηζρπξά θαηαζθεπαζκέλν θαη λα είλαη δχζθνιν ζηελ αλαξξίρεζε (ρήκα
55).

1957

ρήκα 54

ρήκα 55

3.90 ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο κεγάισλ επηθαλεηψλ απφ γπαιί π.ρ. ζε ηνίρνπο ή
βηηξίλεο
θαηαζηεκάησλ,
ζηνπο
παινπίλαθεο
πνπ
εθαξκφδνληαη
ζε
κπαληέξεο/ληνπζηέξεο ή ζε παηψκαηα ην γπαιί πξέπεη λα είλαη ηέηνηνπ ηχπνπ ψζηε λα
ζπάδεη κε αζθαιή ηξφπν ζχκθσλα ηα θαζνξηζκέλα ελαξκνληζκέλα επξσπατθά
πξφηππα.
3.91 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη επηθάλεηεο απηέο δελ είλαη επδηάθξηηεο ζηνπο ρξήζηεο
ηνπ θηηξίνπ κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν π.ρ. πιαίζην ή θνξλίδα, ε πηζαλφηεηα
πξφθιεζεο αηπρήκαηνο απφ πξφζθξνπζε πξέπεη λα κεηψλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ή
ράξαμε ζε απηφ ζήκαλζεο ε νπνία λα πξνεηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε γηα ηελ χπαξμε
δηάθαλεο επηθάλεηαο. Ζ ζήκαλζε πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο 0,75κ θαη 1,50κ απφ
ην δάπεδν θαη ζε θαζνξηζκέλεο απνζηάζεηο ε κηα απφ ηελ άιιε. Πεξηπηψζεηο γηα ηηο
νπνίεο δελ ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηεζεί ζήκαλζε πεξηιακβάλνληαη ζηα ρήκαηα 56 -58.

1958

ρήκα 56

ρήκα 57

1959

ρήκα 58- Θύξα κε αλαγλσξηζηηθή ηαηλία ζήκαλζεο.
3.92 Σα παξάζπξα, νη θεγγίηεο θαη νη θσηαγσγνί πνπ πξννξίδνληαη γηα λα αλνίγνπλ
πξέπεη λα θέξνπλ θαηάιιεινπο κεραληζκνχο νχησο ψζηε ην άλνηγκα, ην θιείζηκν θαη
νπνηαδήπνηε άιιε ξχζκηζε ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη κε αζθάιεηα. Γηα δηεπθφιπλζε ησλ
αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθφ ηξνρνθάζηζκα ε θάησ πιεπξά ηνπ παξάζπξνπ
(πνδηά) θαη νη κεραληζκνί ξχζκηζεο ηνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε χςνο φρη κεγαιχηεξν
απφ 1,10κ. απφ ην πάησκα (ρήκα 59).

1960

ρήκα 59

1961

3.93 Σα αλνίγκαηα απφ γπαιί πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
παξέρεηαη αζθαιήο κφληκε πξφζβαζε ζηα άηνκα πνπ ζα πξέπεη λα ηα θαζαξίζνπλ.
ηελ αληίζεηε πεξίπησζε πξέπεη λα παξέρνληαη δηεπθνιχλζεηο φπσο:


ην κέγεζνο ηνπ αλνίγκαηνο λα είλαη ηέηνην ψζηε ε εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα λα
κπνξεί λα θαζαξίδεηαη κε αζθάιεηα απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ (ρήκα 60∙)



λα παξέρεηαη ζηαζεξή επίπεδε επηθάλεηα ζε θαηάιιειν ζεκείν ε νπνία λα
επηηξέπεη ηε ρξήζε θηλεηήο ζθάιαο χςνπο κέρξη 9,00κ. Γηα θηλεηή ζθάια χςνπο
απφ 6,00-9,00κ πξέπεη λα παξέρνληαη θαηάιιεια ζεκεία ζηεξέσζεο ηεο
ζθάιαο (ρήκα 61) ∙



λα παξέρεηαη πεδνδξφκην πιάηνπο 0,40κ ην νπνίν λα έρεη ζηελ αλνηθηή πιεπξά
θηγθιίδσκα χςνπο ηνπιάρηζηνλ 1,10κ (ρήκα 62) ∙



λα παξέρεηαη εηδηθφο εμνπιηζκφο ν νπνίνο λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο
εηδηθψλ ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο∙



λα παξέρεηαη ρψξνο γηα ηελ αλέγεξζε θηλεηψλ ηθξησκάησλ.

ρήκα 60

ρήκα 60

1962

ρήκα 61
ρήκα 61

ρήκα 62
ρήκα 62

3.94 Οη πφξηεο εηζφδνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, πξέπεη λα
επηηξέπνπλ ηελ πξνζπέιαζε ζηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθφ
ηξνρνθάζηζκα. Μπξνζηά απφ ηηο θχξηεο εηζφδνπο ηνπ θηηξίνπ, ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη
εμσηεξηθά, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ειεχζεξνο επίπεδνο ρψξνο ειηγκνχ αλαπεξηθνχ
ηξνρνθαζίζκαηνο 1,50Υ1,50κ. ην ρψξν πξέπεη λα ππάξρεη δηάρπηνο θσηηζκφο
ηνπιάρηζηνλ 150 lux.
3.95 Οη ζχξεο θαη νη κεραληζκνί ηνπο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
κελ ππάξρνπλ αηρκεξά ζεκεία πνπ λα δεκηνπξγνχλ θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ ζην
ρξήζηε.
3.96 Όπνπ ππάξρνπλ πεξηζηξνθηθέο ζχξεο πξέπεη λα ππάξρεη δίπια θαη πξνζβάζηκε
αλνηγφκελε ζχξα (ρήκα 63).

1963

ρήκα 63- Όπνπ ππάξρνπλ πεξηζηξνθηθέο ζύξεο λα ππάξρεη παξαπιεύξσο
πξνζβάζηκε αλνηγόκελε ζύξα.
3.97 Οη ζχξεο κε αηζζεηήξεο, πξέπεη λα αλνίγνπλ έγθαηξα, ν ρξφλνο αλνίγκαηνο λα
επηηξέπεη ηε δηέιεπζε αηφκσλ κε πξφβιεκα θίλεζεο θαη λα έρνπλ απηφκαην ζχζηεκα
αζθαιείαο πνπ λα εκπνδίδεη ην θχιιν λα θιείλεη κε θίλδπλν λα παγηδεχεη ηα δηεξρφκελα
άηνκα.
3.98 ηε κία άθξε ηεο ζχξαο απφ ηελ πιεπξά ηεο ρεηξνιαβήο πξέπεη λα αθήλεηαη
αλεκπφδηζηε απφζηαζε γηα ηελ άλεηε πξνζέγγηζε αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο
ειάρηζηνπ πιάηνπο:


0,60κ γηα ηε ζχξα εηζφδνπ ζε θηίξηα ζπλάζξνηζεο θνηλνχ (ρήκα 64)∙



0,30κ γηα ηε ζχξα εηζφδνπ πνιπθαηνηθηψλ πνπ ππάξρνπλ γξαθεία θαη ζηηο
εηζφδνπο ησλ γξαθείσλ (ρήκα 65).

ρήκα 64- Θύξα ζε ρώξνπο
ζπλάζξνηζεο θνηλνύ κε ειεύζεξε
απόζηαζε 0,60κ από ηνλ ηνίρν.

ρήκα 65- Θύξα κε ειεύζεξε
απόζηαζε ν,30κ από ηνλ ηνίρν ζε
πνιπθαηνηθίεο κε γξαθεία θαη ζε
εηζόδνπο γξαθείσλ.

1964

3.99 Οη εμψζπξεο θαη νη εζσηεξηθέο ζχξεο πνπ είλαη αλνηγφκελεο θαη βξίζθνληαη ζηηο
θχξηεο νδνχο δηαθίλεζεο, εηδηθά απηέο πνπ αλνίγνπλ θαη ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο πξέπεη
λα θέξνπλ αλνίγκαηα κε γπαιί ζε ειάρηζην χςνο 0,80κ πνπ λα επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε
ηξνρνθαζίζκαηνο λα έρεη νπηηθή επαθή θαη κε ηηο δχν πιεπξέο ηεο δηφδνπ, εηδηθά ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ηα παξάπιεπξα αλνίγκαηα ή παξαπεηάζκαηα είλαη αδηαθαλή. ηελ
πεξίπησζε πνπ ε ζχξα απνηειείηαη απφ δχν θχιια, ην έλα πξέπεη λα έρεη ειάρηζην
ειεχζεξν πιάηνο 0,85κ θαη κέξνο ηεο ζχξαο πξέπεη λα δηαζέηεη δηαθαλέο γπαιί.
3.100 Ζ ζχξα εηζφδνπ γξαθείσλ πξέπεη λα έρεη ειάρηζην ειεχζεξν πιάηνο 0,90κ,
κεηξνχκελν κεηαμχ ησλ πιαηζίσλ ή ησλ παξαζηαηψλ.
3.101 Οη θάζεο ησλ ζπξψλ πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο απφ ηνλ ηνίρν ή ην
ζπξφθπιιν, ψζηε λα είλαη εχθνινο ν εληνπηζκφο ηεο ζχξαο απφ άηνκα κε κεησκέλε
φξαζε.
3.102 Ο κεραληζκφο απηφκαηεο επαλαθνξάο πξέπεη λα έρεη κέγηζηε δχλακε
αληίζηαζεο 20N. Οη ρεηξνιαβέο ζπξψλ πξέπεη λα έρνπλ εξγνλνκηθφ ζρήκα Π ή Γ (φρη
ζθαηξηθνχ ηχπνπ) θαη λα έρνπλ ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηε ζχξα, ψζηε λα
δηεπθνιχλνληαη ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία (ρήκα 66).

1965

ρήκα 66- Θύξα κε γπαιί αζθαιείαο. Οη πηλαθίδεο
θαη θάζα δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο από ηνλ ηνίρν.
3.103
Οη κεγάιεο επηθάλεηεο γπαιηψλ πξέπεη λα έρνπλ ρακειφ ζπληειεζηή
αληαλάθιαζεο, γηα λα πξνζηαηεχνπλ απφ ελνριεηηθέο αληαλαθιάζεηο ηα άηνκα κε
νπηηθή αλαπεξία.
3.104 ε φιεο ηηο ζχξεο πνπ δελ δηαζέηνπλ κεραληζκφ απηφκαηεο επαλαθνξάο,
απαηηείηαη εμσηεξηθά, επηπιένλ, νξηδφληηα ρεηξνιαβή κήθνπο 0,40-0,60κ ζην χςνο ηεο
ρεηξνιαβήο αλνίγκαηνο, πνπ λα δηεπθνιχλεη ηνπο ρξήζηεο αλαπεξηθνχ
ηξνρνθαζίζκαηνο λα θιείλνπλ ηε ζχξα θαηά ηελ έμνδφ ηνπο. ηηο ζχξεο πνπ αλνίγνπλ
εμσηεξηθά, ε πην πάλσ ρεηξνιαβή ηνπνζεηείηαη ζην εζσηεξηθφ κέξνο ηεο ζχξαο (ρήκα
67).

ρήκα 67- Θύξα κε επηπιένλ νξηδόληηα ρεηξνιαβή.

1966

Σάπεηεο ζηελ είζνδν ησλ θηηξίσλ
3.105 Οη ηάπεηεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο εηζφδνπο ησλ θηηξίσλ πξέπεη λα βξίζθνληαη
ζε θαιπκκέλν ρψξν, ψζηε λα πξνζηαηεχνπλ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο φια ηα άηνκα
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα απφ νιίζζεζε ιφγσ απμεκέλεο πγξαζίαο ηνπ ηάπεηα.
3.106 Πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλνη ψζηε λα κελ εκπνδίδνπλ ηε δηέιεπζε
αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ θαη λα ιακβάλεηαη πξφλνηα ψζηε:
 λα βπζίδνληαη ζε πιαίζην ζην δάπεδν θαη λα είλαη ζπλεπίπεδνη κε απηφ∙


λα κελ είλαη καιαθνί, γηα λα κελ παγηδεχνληαη ζε απηνχο νη ηξνρνί ηνπ
αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο.

Καηώθιηα ζηελ είζνδν ησλ θηηξίσλ
3.107 Σα θαηψθιηα ησλ ζπξψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαιπκκέλν ρψξν λα είλαη
ζπλεπίπεδα κε ηα εθαηέξσζελ δάπεδα.
3.108 Σα θαηψθιηα ησλ ζπξψλ ζε αθάιππην ρψξν πξέπεη λα έρνπλ κέγηζην χςνο
0,010κ ην νπνίν λα έρεη ζηξνγγπιεκέλε αθκή κε αθηίλα ≥ ½ ηνπ χςνπο.

Γηάδξνκνη
3.109 Οη δηάδξνκνη πξέπεη ζε φιν ην κήθνο ηνπο λα είλαη απαιιαγκέλνη απφ
πξνεμέρνληα αληηθείκελα ή ζηελψκαηα γηα λα πξνζηαηεχνπλ απφ ην θίλδπλν
πξφζθξνπζεο, πηψζεο ή νιίζζεζεο θαηά ηε δηέιεπζε φινπο ηνπο ρξήζηεο
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα.
3.110 Σν πιάηνο ησλ δηάδξνκσλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,50κ. κε εμαίξεζε ηα
θηίξηα πνπ παξέρνπλ ηαηξηθή θξνληίδα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη δηάδξνκνη πξέπεη λα
έρνπλ πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 2,10κ. (ρήκα 68).

ρήκα 68- Γηάδξνκνο πιάηνπο 1,50.
3.111 O θσηηζκφο ζηνπο δηαδξφκνπο δελ πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξνο απφ 100 lux.
3.112 Σν πιάηνο ησλ δηαδξφκσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δίνδνη δηαθπγήο
πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΗV.
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Πξνζάιακνη
3.113 Οη πξνζάιακνη θιηκαθνζηαζίσλ θαη αλειθπζηήξσλ πξέπεη είλαη ειεχζεξνη απφ
εκπφδηα γηα λα πξνζηαηεχνπλ απφ ην θίλδπλν πηψζεο, νιίζζεζεο ή πξφζθξνπζεο
φινπο ηνπο ρξήζηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε
κεησκέλε θηλεηηθφηεηα (ρήκα 69).

ρήκα 69- Πξνζάιακνη
Παξαδείγκαηα πξνζαιάκσλ θηηξίσλ κε ρξήζε θνηλνύ
κε αλεκπόδηζηε απόζηαζε κήθνπο 1,50κ γηα ηνπο ειηγκνύο
ηξνρνθαζίζκαηνο.
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3.114 Οη πξνζάιακνη πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζην πιάηνο 1,50κ θαη ηθαλνπνηεηηθφ
κήθνο, έηζη ψζηε ζε ζπλάξηεζε κε ην πιάηνο ηνπ αλνηγφκελνπ θχιινπ παξαθείκελνπ
αλνίγκαηνο, λα παξακέλεη ειεχζεξε επηθάλεηα κήθνπο 1,50κ γηα ηε δηέιεπζε θαη ηνπο
ειηγκνχο ηνπ αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο (ρήκα 70).

ρήκα 70 Πξνζάιακνο αλειθπζηήξα 1,50κ από
απέλαληη ηνίρν.
3.115 Οη δηάδξνκνη θαη νη πξνζάιακνη ησλ θιηκαθνζηαζίσλ πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζην
θσηηζκφ 200 lux ή ειάρηζην αλαθιψκελν θσηηζκφ 45 lux.
Αλειθπζηήξεο
3.116 Οη αλειθπζηήξεο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη θαη θαηαζθεπαζκέλνη ψζηε λα
πξνζηαηεχνπλ απφ πξφζθξνπζε, πηψζε ή νιίζζεζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα.
3.117 Οη αλειθπζηήξεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξφλνηεο ησλ πξνηχπσλ ΔΝ 81-1EN
81-1:1998-Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 1: Electric lifts,
ΔΝ 81-2 EN 81-2:1998-Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 2:
Hydraulic lifts θαη ΔΝ 81-70-Safety rules for the construction and installations of lifts Particular applications for passenger and good passengers lifts - Part 70: Accessibility
to lifts for persons including persons with disability θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ή
αληηθαηαζηάζεηο απηψλ.
3.118 Σνπιάρηζηνλ έλαο αλειθπζηήξαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά αηφκσλ
πξέπεη λα είλαη πξνζπειάζηκνο θαη θαηάιιεινο γηα ρξήζε απφ άηνκα κε αλαπεξία θαη
άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ 3.1213.137.
Πξνδηαγξαθέο εθηόο ζαιάκνπ
3.119 Ζ ειάρηζηε θαζαξή απφζηαζε απφ ην άλνηγκα ηνπ αλειθπζηήξα κέρξη ηνλ
απέλαληη ηνίρν πξέπεη λα είλαη 1,50κ.
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3.120 ηνπο αλειθπζηήξεο πξέπεη λα ππάξρεη ερεηηθή αλαγγειία θαη νπηηθή ζήκαλζε
άθημεο ηνπ ζαιάκνπ, θαζψο θαη ερεηηθή ελεκέξσζε ηεο θαηεχζπλζεο πνπ έρεη ν
αλειθπζηήξαο.
3.121 Πξέπεη λα ππάξρεη θσλεηηθή αλαγγειία ησλ νξφθσλ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή
γιψζζα. Ζ πξνθνξηθή αλαθνίλσζε πξέπεη λα είλαη άκεζε (ρξεζηκνπνίεζε ηεο
αλζξψπηλεο θσλήο) ή έκκεζε (ζπλζεηηθή θσλή, εθπεκπφκελε απφ εηδηθφ κέζν).
3.122 Μπξνζηά απφ ηελ είζνδν ηνπ αλειθπζηήξα πξέπεη λα ππάξρεη ισξίδα πιάηνπο
0,60κ δηαθνξεηηθήο πθήο θαη ρξψκαηνο απφ ην παξαθείκελν δάπεδν (ρήκα 71).

ρήκα 71- Αλειθπζηήξαο ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ 1,10Υ1,40κ κε ηελ είζνδν
πάληα ζηε κηθξή πιεπξά ηνπ ζαιάκνπ θαη αλάγιπθε πξνεηδνπνηεηηθή ισξηδα
θαη αλάγιπθε πξνεηδνπνηεηηθή ισξίδα πιάηνπο 0,60κ.
3.123 Oη ζχξεο ή ην πιαίζην πεξηκεηξηθά πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηηο
παξαθείκελεο επηθάλεηεο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία.
3.124 Ο πίλαθαο ειέγρνπ θιίζεσλ ηνπ αλειθπζηήξα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο
0,90-1,10κ απφ ην πάησκα αθξηβψο δίπια απφ ηελ είζνδν. Σα γξάκκαηα, νη αξηζκνί
θαη ηα ζχκβνια πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε αλάγιπθνπο γξαθηθνχο ραξαθηήξεο θαη ζε
γξαθή Μπξέτγ.
3.125 ε πεξίπησζε πνπ ην θηίξην αθνξά ρψξν λνζειείαο (λνζνθνκείν, θιηληθή), νη
εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ αλειθπζηήξα πνπ εμππεξεηεί θνξεία πξέπεη
λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,20κ κήθνο θαη 1,10κ πιάηνο, κε ζχξα θαζαξνχ αλνίγκαηνο
1,10κ.
Πξνδηαγξαθέο εληόο ηνπ ζαιάκνπ
3.126 Οη ειάρηζηεο εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ζαιάκνπ πξέπεη λα είλαη 1,10κ πιάηνο θαη
1,40κ κήθνο. ηνπο αλειθπζηήξεο κε ηελ πην πάλσ δηάζηαζε, νη νπνίνη δελ
επηηξέπνπλ ηελ πιήξε ζηξνθή ηνπ ηξνρνθαζίζκαηνο, πξέπεη λα ππάξρεη θαζξέθηεο
απφ θξχζηαιιν αζθαιείαο ζην ηνίρσκα απέλαληη απφ ηελ είζνδν, ψζηε ν ρξήζηεο
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αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο λα έρεη νπηηθή επαθή κε ηελ είζνδν, γηα λα κπνξεί λα
δηαθξίλεη ηπρφλ εκπφδηα πνπ ππάξρνπλ θαηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ ην ζάιακν (ρήκα 71).
3.127 Ζ ζχξα εηζφδνπ ηνπ αλειθπζηήξα πξέπεη λα έρεη θαζαξφ άλνηγκα ηνπιάρηζηνλ
0,80κ θαη ηνπνζεηείηαη πάληα ζηε κηθξή πιεπξά ηνπ ζαιάκνπ. Ο ρξφλνο πνπ νη ζχξεο
παξακέλνπλ αλνηθηέο πξέπεη λα είλαη αξθεηφο ψζηε λα επηηξέπεη ζε άηνκα πνπ
βαδίδνπλ αξγά, λα πεξάζνπλ εγθαίξσο.
3.128 Γελ πξέπεη λα ππάξρεη πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ δαπέδνπ ηνπ ζαιάκνπ
ηνπ αλειθπζηήξα θαη ηνπ δαπέδνπ ηνπ πξνζαιάκνπ.
3.129 Δληφο θαη πεξηκεηξηθά ηνπ ζαιάκνπ πξέπεη λα ππάξρεη ρεηξνιηζζήξαο ζε χςνο
0,80-0,90κ απφ ην δάπεδν, πνπ λα έρεη έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηα παξαθείκελα
ηνηρψκαηα ηνπ ζαιάκνπ.
3.130 Σα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ηνπ ζαιάκνπ πξέπεη λα έρνπλ επηθάλεηα καη, γηα λα
κελ πξνθαιεί αληαλάθιαζε θαη λα εκπνδίδεη ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία.
3.131 Σν δάπεδν ηνπ ζαιάκνπ πξέπεη λα είλαη αληηνιηζζεηηθφ θαη λα κε πξνθαιεί
αληαλαθιάζεηο.
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3.132 Ο πίλαθαο ειέγρνπ θιήζεσλ ηνπ αλειθπζηήξα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο
0,90-1,10κ απφ ην πάησκα αθξηβψο δίπια απφ ηελ είζνδν. Πξέπεη λα έρεη ειάρηζηε
αληίζεζε θσηεηλφηεηαο κε ηνλ ηνίρν 0,4. Σα γξάκκαηα, νη αξηζκνί θαη ηα ζχκβνια
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε αλάγιπθνπο γξαθηθνχο ραξαθηήξεο θαη ζε γξαθή Μπξέηγ
(ρήκα 72).

ρήκα 72- Υεηξηζηήξηα ηνπ αλειθπζηήξα ζε νξηδόληηα
ηνπνζέηεζε, κε αλάγιπθε έλδεημε ζε γξαθή Μπξέηγ.
3.133 Δληφο ηνπ ζαιάκνπ λα ππάξρεη θσλεηηθή αλαγγειία ησλ νξφθσλ ζηελ ειιεληθή
θαη αγγιηθή γιψζζα. Ζ πξνθνξηθή αλαθνίλσζε λα είλαη άκεζε (ρξεζηκνπνίεζε ηεο
αλζξψπηλεο θσλήο) ή έκκεζε (ζπλζεηηθή θσλή, εθπεκπφκελε απφ εηδηθφ κέζν).
3.134 Πξέπεη λα ππάξρεη δηάρπηνο θσηηζκφο ηνπιάρηζηνλ 100 lux.
3.135 ηνπο αλειθπζηήξεο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη εληφο ηνπ ζαιάκνπ ζπζθεπή γηα
επείγνπζεο θιήζεηο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πξνηχπνπ "EN 81-28:2003 Safety
rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and
goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts θαη ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ή ηηο αληηθαηαζηάζεηο απηνχ.
Υώξνη πλάζξνηζεο θνηλνύ
Δηδηθέο Απαηηήζεηο γηα άηνκα κε αλαπεξία θαη άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα
3.136 Όινη νη ρψξνη πνπ δέρνληαη θνηλφ σο ζεαηέο ή αθξναηέο (π.ρ. ζέαηξα,
θηλεκαηνγξάθνη, ζηάδηα θ.ιπ.) πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλνη θαηάιιεια, ψζηε λα
κεηψλεηαη ν θίλδπλνο πξφθιεζεο αηπρεκάησλ ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα, απφ νιίζζεζε, πξφζθξνπζε ή πηψζε.
3.137 Αξηζκφο ζέζεσλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο γηα ρξήζε απφ
άηνκα κε αλαπεξηθφ ηξνρνθάζηζκα. Οη ζέζεηο απηέο δελ πξέπεη λα απνκνλψλνληαη ζε
έλα ρψξν, αιιά λα ππάξρνπλ ζε δηάθνξα επίπεδα θαη λα δηακνξθψλνληαη αλά δχν.
Πξέπεη λα είλαη δίπια απφ ζέζεηο γηα αξηηκειέο άηνκν πνπ πηζαλφλ λα ζπλνδεχεη ην
άηνκν κε αλαπεξία. Οη ζέζεηο απηέο πξέπεη επίζεο λα έρνπλ θαιή νπηηθή ηνπ ρψξνπ
(ρήκα 73).
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ρήκα 73- Παξάδεηγκα δηακόξθσζεο ζέζεσλ γηα άηνκα κε κεησκέλε
θηλεηηθόηεηα ζε ηξνρνθάζηζκα.
3.138 Οη ζέζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζην ρψξν θαηά ηξφπν ψζηε λα
παξέρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ.
3.139 Θέζεηο γηα άηνκα κε αλαπεξία πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη θαη θνληά ζηε ζθελή,
γηα εμππεξέηεζε αηφκσλ κε νπηηθή ή αθνπζηηθή αλαπεξία.
3.140 Γηα ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνπο θαη άιινπο ρψξνπο παξαθνινχζεζεο ζεακάησλ ε
πξφλνηα γηα ζέζεηο γηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ είλαη ρξήζηεο αλαπεξηθνχ
ηξνρνθαζίζκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πην θάησ αλαινγία:






κέρξη 50 ζέζεηο, 4 ζέζεηο γηα άηνκα κε αλαπεξία∙
κέρξη 100 ζέζεηο, 6 ζέζεηο γηα άηνκα κε αλαπεξία∙
κέρξη 200 ζέζεηο, 8 ζέζεηο γηα άηνκα κε αλαπεξία∙
κέρξη 500 ζέζεηο, 14 ζέζεηο γηα άηνκα κε αλαπεξία∙
γηα πέξαλ ησλ 500 ζέζεσλ, κηα επηπξφζζεηε ζέζε γηα άηνκα κε αλαπεξία γηα
θάζε 100 επηπιένλ ζέζεηο ζεαηψλ.

3.141 ηα ζηάδηα θαη ηνπο ινηπνχο ρψξνπο άζιεζεο πξέπεη λα ππάξρνπλ ζέζεηο γηα
αλαπεξηθά ηξνρνθαζίζκαηα εληαγκέλεο ζην ρψξν ησλ ζεαηψλ:






3 αλά 50 ζέζεηο∙
5 γηα 51 κέρξη 100 ζέζεηο∙
5 γηα 101 κέρξη 300 ζέζεηο∙
1 γηα 301 κέρξη 500 ζέζεηο∙
γηα ρψξνπο πέξαλ ησλ 500 ζέζεσλ απαηηνχληαη επηπιένλ 2% ρψξνη γηα
αλαπεξηθά ηξνρνθαζίζκαηα.

3.142 Οη ρψξνη πνπ δηαζέηνπλ ζθελή ή βάζξν νκηιεηψλ, πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη
θαηάιιεια ψζηε λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα γηα ηελ άλνδν ηξνρνθαζίζκαηνο ζηε ζθελή
ή ην βάζξν.
3.143 Πξφζβαζε αηφκσλ πνπ δηαθηλνχληαη κε αλαπεξηθφ ηξνρνθάζηζκα πξέπεη λα
ππάξρεη ζηα παξαζθήληα/θακαξίληα/απνδπηήξηα, φπνπ απηά ππάξρνπλ, κε δπλαηφηεηα
ρξήζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο απηνχ ηνπ Παξαξηήκαηνο.
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3.144 ηηο αίζνπζεο αλαςπρήο, ζεακάησλ θ.ιπ. πξέπεη λα ππάξρεη ζχζηεκα
ερνπξνζηαζίαο απφ ηελ ερεηηθή αλάθιαζε, γηα λα δηεπθνιχλνληαη ηα άηνκα κε νπηηθή
αλαπεξία, λα αληηιακβάλνληαη ην ρψξν.
3.145 Γηα αίζνπζεο δηαιέμεσλ, ζεακάησλ, ζπλαπιηψλ θ.ιπ. πξέπεη λα ππάξρεη
πξφβιεςε γηα ζχζηεκα επαγσγηθψλ βξφγρσλ (induction loop) ή ζχζηεκα κε
ππέξπζξν ζήκα εθπνκπήο, πνπ επηηξέπεη ζηα άηνκα κε αθνπζηηθή αλαπεξία λα αθνχλ
θαιχηεξα εληζρχνληαο ην ζήκα ησλ αθνπζηηθψλ ηνπο.
3.146 Οη ζάιακνη κεηαθξαζηψλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν θσηηζκφ ψζηε νη
κεηαθξαζηέο λνεκαηηθήο γιψζζαο λα θσηίδνληαη επαξθψο, θαη λα είλαη νξαηνί απφ
άηνκα κε αθνπζηηθή αλαπεξία.
3.147 Οη πάγθνη εμππεξέηεζεο, ππνδνρήο θαη πιεξνθνξηψλ, πξέπεη λα έρνπλ έλα
κέξνο ηνπο θαηάιιεια δηακνξθσκέλν γηα λα εμππεξεηεί άηνκα κε αλαπεξία θαη άηνκα
κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηξνρνθάζηζκα. Ο πάγθνο πξέπεη λα έρεη
κήθνο ηνπιάρηζηνλ 1,00κ , πιάηνο 0,60κ θαη χςνο 0,80κ , κε ειεχζεξν χςνο θάησ απφ
ηνλ πάγθν 0,70κ. Γηα ηα άηνκα κε αθνπζηηθή αλαπεξία πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθφο
εληζρπηήο ν νπνίνο λα ηα βνεζά λα αθνχλ θαιχηεξα ην άηνκν πνπ ηνπο εμππεξεηεί
εληείλνληαο ηελ έληαζε ηεο θσλήο θαη θηιηξάξνληαο ηνπο γχξσ ζνξχβνπο. Θα πξέπεη
λα ππάξρεη επίζεο ζπζθεπή ηειεθψλνπ (telecommunication device for the deaf - TDD),
κε ελζσκαησκέλε γξαθνκεραλή πνπ βνεζά ζηελ επηθνηλσλία φζσλ έρνπλ πξφβιεκα
νκηιίαο. Ο θσηηζκφο ζην ρψξν πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 200 lux ελψ ζην ζεκείν
πνπ βξίζθεηαη ν πάγθνο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 350 lux (ρήκαηα 74-75).

ρήκα 74-. Πάγθνο εμππεξέηεζεο
αηόκσλ κε αλαπεξία.

ρήκα 75- Πάγθνο εμππεξέηεζεο
αηόκσλ κε αλαπεξία κε εζνρή γηα
ηα ππνπόδηα ηνπ
ηξνρνθαζίζκαηνο.

3.148 Όπνπ ππάξρνπλ πάγθνη εμππεξέηεζεο, ππνδνρήο θαη πιεξνθνξηψλ, πξέπεη λα
επηθνιιάηαη ζην δάπεδν «νδεγφο ηπθιψλ» πνπ ζα νδεγεί ζην κέξνο ηνπ πάγθνπ πνπ
πξννξίδεηαη γηα ρξήζε απφ άηνκα κε αλαπεξία. ε πεξίπησζε πνπ ην πάησκα είλαη
πθηζηάκελν, ν «νδεγφο ηπθιψλ» κπνξεί λα επηθνιιεζεί ζην πθηζηάκελν δάπεδν, απφ
πιηθφ ζε έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηε ινηπή επίζηξσζε θαη δηαθνξεηηθήο πθήο
απφ ην ππφινηπν δάπεδν.
3.149 Όπνπ ππάξρνπλ απνδπηήξηα θαη ληνπο γηα ην θνηλφ/αζιεηέο/άηνκα πνπ
ιακβάλνπλ κέξνο ζε παξάζηαζε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα θαηάιιειν, γηα άηνκα κε
αλαπεξία, γηα θάζε θχιν.

Ξελνδνρεία – Σνπξηζηηθά θαηαιύκαηα

1974

3.150 Γηα μελνδνρεία θαη ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα κέρξη 200 δσκαηίσλ πνζνζηφ 5%
ησλ δσκαηίσλ, κε ειάρηζην αξηζκφ 2, πξέπεη λα είλαη εηδηθά δηαξξπζκηζκέλα γηα λα
θηινμελνχλ ρξήζηεο αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο. Πέξαλ ησλ 200 δσκαηίσλ
απαηηείηαη επηπιένλ 1 αλά 50 δσκάηηα (πνζνζηφ 2%).
3.151 ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ απαηηείηαη έλαο ρψξνο
πγηεηλήο ηχπνπ Α (3.202-3.218) ρσξίο δηάθξηζε θχινπ γηα λα εμππεξεηεί ρξήζηεο
αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο.
3.152 Ο δηάδξνκνο πνπ νδεγεί ζε δσκάηηα δηαξξπζκηζκέλα γηα άηνκα κε αλαπεξία
πξέπεη λα κελ είλαη επελδπκέλνο κε ραιί ή άιιν καιαθφ πιηθφ πνπ λα δπζρεξαίλεη ηελ
δηαθίλεζε ηξνρνθαζίζκαηνο.
3.153 Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία ζε μελνδνρεία πξέπεη λα είλαη
φζνη θαη ηα δσκάηηα πνπ είλαη δηακνξθσκέλα γηα άηνκα κε αλαπεξία, κε επηπιένλ 3
ρψξνπο ζηάζκεπζεο γηα επηζθέπηεο πνπ είλαη άηνκα κε αλαπεξία θαη λα
δηακνξθψλνληαη πιεζίνλ ηεο εηζφδνπ ηνπ μελνδνρείνπ.
3.154 ηελ πεξίπησζε δηακφξθσζεο παξαιηαθνχ κεηψπνπ, φπνπ είλαη δπλαηφ, λα
δηακνξθψλεηαη πνξεία ηξνρνθαζίζκαηνο κέρξη ηε ζάιαζζα απφ πιηθφ πνπ ζα
επηηξέπεη ηελ νκαιή δηαθίλεζε, θαη λα ππάξρεη ρψξνο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο
ρψξνο γηα ηελ είζνδν εηδηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο ζην λεξφ.

1975

3.155 Ζ ζχξα δσκαηίνπ κπνξεί λα έρεη θαζαξή δηάζηαζε 0,90κ θαη ε αληίζηαζε ηνπ
κεραληζκνχ απηφκαηεο επαλαθνξάο λα κελ είλαη κεγαιχηεξε ησλ 20N. Ο πξνζάιακνο
ηεο εηζφδνπ ζα πξέπεη λα έρεη ειάρηζην πιάηνο 1,20κ, γηα λα επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε
ηξνρνθαζίζκαηνο λα πιεζηάζεη ηε ζχξα (ρήκα 76).

ρήκα 76- Παξάδεηγκα δηακόξθσζεο δσκαηίνπ μελνδνρείνπ όπνπ ν
πξνζάιακνο εηζόδνπ έρεη πιάηνο 1,20κ θαη ζην ρώξν ηνπ θπξίσο δσκαηίνπ
ππάξρεη ειεύζεξνο ρώξνο δηακέηξνπ 1,50κ γηα ηελ πιήξε ζηξνθή
ηξνρνθαζίζκαηνο.
3.156 Ο θσηηζκφο ηνπ δσκαηίνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 200 lux. Οη δηαθφπηεο
θσηηζκνχ ζηα δσκάηηα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε χςνο 0,80κ απφ ην δάπεδν. Σν ίδην
απαηηείηαη γηα ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηεο παξνρήο θιηκαηηζκνχ.
3.157 ηα δσκάηηα πξέπεη λα ππάξρεη αθνπζηηθή θαη νπηηθή εηδνπνίεζε ζπλαγεξκνχ
εθθέλσζεο ηνπ θηηξίνπ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο.
3.158 Ζ δηαξξχζκηζε ηνπ δσκαηίνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ειεχζεξν ρψξν
πεξηζηξνθήο ηξνρνθαζίζκαηνο δηακέηξνπ 1,50κ (βιέπε ζρήκα 76).
3.159 Σα πιηθά επέλδπζεο ηνπ δαπέδνπ θαη ν ηξφπνο ηνπνζέηεζεο ηνπο λα είλαη
ηέηνηα ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε άλεηε δηαθίλεζε ηνπ ηξνρνθαζίζκαηνο αηφκνπ κε
αλαπεξία.
3.160 Σα κάληαια αζθαιείαο θαη νη κνρινί πνπ αλνίγνπλ ή αζθαιίδνπλ ηα παξάζπξα
ή ηηο πφξηεο ζηελ βεξάληα θαη απηά πνπ ξπζκίδνπλ ην χςνο θνπξηηλψλ λα είλαη
ηνπνζεηεκέλα ζε ρακειφ χςνο.
3.161 Σν χςνο ηνπ θαησθιίνπ ζε φια ηα αλνίγκαηα πξνο εμσηεξηθνχο ρψξνπο δελ
πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν ησλ 0,010κ.
3.162 Ο ρψξνο πγηεηλήο πξέπεη λα έρεη ειάρηζην εκβαδφ 4,5κ2, λα αθνινπζεί ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ ρψξνπ πγηεηλήο Α θαη λα ζπκπεξηιακβάλεη γσληαθφ ηζφπεδν ληνπο
κε θιίζε 1,5% (ρήκα 77).

1976

ρήκα 77- Υώξνο πγηεηλήο δσκαηίνπ γηα
άηνκα κε αλαπεξία, κε ελζσκαησκέλν
ληνπο.
Αλαπηύμεηο ηνπξηζηηθώλ νηθηζκώλ θαη αγξνηνπξηζκνύ
3.163 Γηα αλαπηχμεηο ηνπξηζηηθψλ νηθηζκψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ αλεμάξηεηεο θαηνηθίεο
δηαθνπψλ, εκηαλεμάξηεηεο θαηνηθίεο ή θαηνηθίεο ζπλερνχο δφκεζεο, θάζε κηα εθ ησλ
νπνίσλ έρεη ηε δηθή ηεο ζηέγε θαη ηε δηθή ηεο ηζφγεηα είζνδν, 10% εμ απηψλ ζα πξέπεη
λα δηακνξθψλνληαη ψζηε λα κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ άηνκα κε αλαπεξία. ηα
ππφινηπα, δεδνκέλνπ φηη νη θιίζεηο ηνπ εδάθνπο ην επηηξέπνπλ, πξέπεη λα ιακβάλεηαη
πξφλνηα θαηά ην ζρεδηαζκφ ψζηε ηα ηζφγεηα λα είλαη πξνζπειάζηκα απφ αλαπεξηθά
ακαμίδηα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη πξνζβάζηκνο ρψξνο πγηεηλήο θαη νη κεραληζκνί πνπ
αλνίγνπλ ηηο πφξηεο βεξαληψλ θαη ηα παξάζπξα λα ηνπνζεηνχληαη ρακειά.
3.164 Γηα κηθξέο αλαπηχμεηο αγξνηνπξηζκνχ ζε αλαθαηληδφκελα θηίξηα, φηαλ νη θιίζεηο
ηνπ εδάθνπο δελ επηηξέπνπλ πιήξε πξνζβαζηκφηεηα, πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί θαηά ην
δπλαηφλ ε δηαθίλεζε αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη
ζε έλα ηνπιάρηζηνλ δσκάηην εμνπιηζκέλν κε ρψξν πγηεηλήο γηα άηνκα κε αλαπεξία.

1977

Καηαζθελώζεηο δηαθνπώλ
3.165 Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο, νη πεδφδξνκνη θαη φινη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πξέπεη λα
είλαη δηακνξθσκέλνη θαηάιιεια γηα λα κπνξνχλ λα δηαθηλνχληαη ζε απηνχο κε
αζθάιεηα φινη νη ρξήζηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ
αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα.
3.166 Πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο ρψξνο πγηεηλήο ηχπνπ Α (3.202-3.218) κε
ελζσκαησκέλν ηζφπεδν ληνπο.
Κνιπκβεηηθέο δεμακελέο, δεκόζηεο θαη μελνδνρείσλ
3.167 Ηζρχνπλ θαη νη πξφλνηεο ησλ πεξί Κνιπκβεηηθψλ Γεμακελψλ Καλνληζκψλ.
Οξγαλσκέλεο παξαιίεο
3.168 Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε αιπζίδα πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία απφ
ην ρψξν ζηάζκεπζεο κέρξη ηε ζάιαζζα, κέζσ εηδηθψλ δηαδξφκσλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη
ε παξνρή ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζην λεξφ.
Δζηηαηόξηα, θαθεηεξίεο θ.ά.
3.169 Γηα εζηηαηφξηα/θαθεηεξίεο κε εκβαδφλ κέρξη 65ηκ, πνπ είλαη εληαγκέλα ζε εληαίεο
αλαπηχμεηο, δελ απαηηείηαη απνθιεηζηηθφο ρψξνο πγηεηλήο γηα άηνκα κε αλαπεξία,
δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη δηακνξθσκέλνο ηέηνηνο ρψξνο ζην ίδην επίπεδν θαη ζε
απφζηαζε φρη κεγαιχηεξε ησλ 40κ.
3.170 Γηα θαηαζηήκαηα πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε εηνηκαζία θαη παξάδνζε
έηνηκσλ γεπκάησλ δελ απαηηείηαη ρψξνο πγηεηλήο γηα άηνκα κε αλαπεξία.
3.171 Πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε λα ππάξρνπλ δηάδξνκνη δηαθίλεζεο
θαζαξνχ πιάηνπο 0,90κ γηα ηε δηαθίλεζε ηξνρνθαζηζκάησλ.
3.172 Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηξαπέδηα κε θαζαξφ χςνο 0,70κ, πνπ λα επηηξέπνπλ
ηελ εηζρψξεζε ηνπ ηξνρνθαζίζκαηνο, θαη κε ηα πφδηα δηακνξθσκέλα κε ηξφπν ψζηε
λα κελ εκπνδίδνπλ ηα ππνπφδηα ησλ ηξνρνθαζηζκάησλ. (ρσξίο θεληξηθή βάζε).
3.173 ην ρψξν ησλ θπιηθείσλ θαη ησλ εζηηαηνξίσλ απηφκαηεο εμππεξέηεζεο, πξέπεη
λα πξνβιέπεηαη θαη ηκήκα πάγθνπ κε χςνο 0,80κ απφ ην δάπεδν.

Δθπαηδεπηηθά θηίξηα
3.174 Πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία θαη αηφκσλ κε
κεησκέλε θηλεηηθφηεηα θαη εηδηθφηεξα ζηνπο ρξήζηεο αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο ζηηο
αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ηα γξαθεία, ηα εξγαζηήξηα, ηηο βηβιηνζήθεο, ηα απνδπηήξηα,
ηνπο πξνζβάζηκνπο ρψξνπο πγηεηλήο, ηνπο ρψξνπο ςπραγσγίαο θαη άζιεζεο θ.ιπ. Ο
αξηζκφο ησλ εηδηθψλ ρψξσλ γηα ηξνρνθαζίζκαηα θαζψο θαη ν εμνπιηζκφο πνπ
παξέρεηαη ζηνπο ρψξνπο απηνχο πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο
Παξαξηήκαηνο. ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηα νπνία ζα θνηηνχλ παηδηά κε εηδηθέο

1978

αλάγθεο λα εθαξκφδνληαη νη πξφλνηεο ησλ πεξί Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Παηδηψλ κε
Δηδηθέο Αλάγθεο Καλνληζκψλ.
3.175 Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ εθπαηδεπηήξηνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα ην ρξεζηκνπνηνχλ, πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ν
αλάινγνο αξηζκφο αλειθπζηήξσλ θαη λα δεκηνπξγείηαη ν αλάινγνο αξηζκφο δηαδξνκψλ
πξφζβαζεο.
3.176 Οη δηαδξνκέο πξφζβαζεο πξέπεη λα κελ έρνπλ πξνεμέρνληα αληηθείκελα θαη
φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ρεηξνιηζζήξεο γηα θαζνδήγεζε
αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία.
3.177 Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ηθαλνπνηεηηθφο ρψξνο (πεξίπνπ 1,50κ) κεηαμχ ησλ
επίπισλ, ψζηε άηνκν κε νπηηθή αλαπεξία λα κπνξεί λα πεξπαηά δίπια ζηνλ ζπλνδφ
ηνπ θαη νη ρξήζηεο ηξνρνθαζίζκαηνο λα έρνπλ αξθεηφ ρψξν γηα ηνπο ειηγκνχο.
3.178 Πξέπεη λα ειαρηζηνπνηείηαη ε ρξήζε ξακπψλ γηα κεγάιεο απνζηάζεηο.
3.179 Σνπιάρηζηνλ δχν ρψξνη πγηεηλήο Σχπνπ Α (3.202-3.218) πξέπεη λα βξίζθνληαη
ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηνπο αλειθπζηήξεο.
3.180 Όπνπ θνηηνχλ παηδηά 3 έσο 12 εηψλ, νη δηαζηάζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ρψξνπ
πγηεηλήο πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη αλάινγα. Ζ ιεθάλε πξέπεη λα έρεη χςνο 0,30 –
0,38κ αλαιφγσο ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ θαη ν άμνλαο λα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 0,30
- 0,35κ απφ ηνλ ηνίρν.
3.181 Οη ρεηξνιαβέο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηα 0,50 - 0,63κ απφ ην δάπεδν.
3.182 ηηο αίζνπζεο δηαιέμεσλ θαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
κειέηε πξέπεη λα ππάξρεη ειάρηζηνο θσηηζκφο 300 lux.

1979

Σξάπεδεο θαη πλεξγαηηθά Ηδξύκαηα
3.183 Πξέπεη λα ππάξρεη επθξηλήο ζήκαλζε κε ην Γηεζλέο χκβνιν Πξνζβαζηκφηεηαο
πιεζίνλ ηεο εηζφδνπ, ην νπνίν λα θαηαηάζζεη ην θηίξην σο πξνζπειάζηκν γηα ρξήζηεο
ηξνρνθαζίζκαηνο.
3.184 Ζ ζχξα εηζφδνπ πξέπεη λα είλαη πξνζπειάζηκε απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο κε
αλαπεξία θαη αλ ππάξρεη κεραληζκφο επαλαθνξάο, απηφο λα έρεη αληίζηαζε φρη
κεγαιχηεξε ησλ 20 ΚN.
3.185 Όπνπ ηνπνζεηείηαη απηφκαηε ηακεηαθή κεραλή ηα ρεηξηζηήξηα πξέπεη λα
ηνπνζεηνχληαη ζε χςνο 0,90 - 1,20κ απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ θαη λα
πξνβιέπεηαη νπσζδήπνηε ρψξνο κπξνζηά απφ ηε κεραλή γηα πξνζέγγηζε ησλ
ακαμηδίσλ θαη θαηάιιειεο εζνρέο γηα ηα ππνπφδηα ησλ ηξνρνθαζηζκάησλ.
Ννζνθνκεία - θιηληθέο, ρώξνη λνζειείαο θαη γεξνθνκεία
3.186 Πνζνζηφ 30% (κε ειάρηζην αξηζκφ 2) ησλ δσκαηίσλ λνζνθνκείσλ θαη θιηληθψλ
πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηεπθνιχλζεηο γηα δηακνλή θαη πεξίζαιςε αηφκσλ
κε αλαπεξία θαη αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα.
3.187 ηα δσκάηηα αηφκσλ κε αλαπεξία θαη αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα πξέπεη:


Ζ ζχξα λα έρεη θαζαξφ πιάηνο 0,90κ θαη λα ππάξρεη απφ ηε κεξηά ηεο
ρεηξνιαβήο, ειεχζεξε απφζηαζε 0,30κ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηξνρνθαζίζκαηνο∙



λα ππάξρεη ν απαηηνχκελνο ρψξνο δηακέηξνπ 1,50κ γηα ηνπο ρεηξηζκνχο
ηξνρνθαζίζκαηνο θαη ειεχζεξνο δηάδξνκνο πιάηνπο 0,90κ δίπια απφ ην
θξεβάηη.

3.188 Ο ρψξνο πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ρψξνπ πγηεηλήο
ηχπνπ Β κε ελζσκαησκέλν ηζφπεδν ληνπο (παξ. 3.219-3.221).
3.189 Σα δσκάηηα γεξνθνκείσλ θαη ρψξσλ καθξάο δηακνλήο πξέπεη λα έρνπλ
πξνζβάζηκν ρψξν πγηεηλήο ηχπνπ Β κε ελζσκαησκέλν ληνπο (παξ. 3.219-3.221).

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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Υ
Υ
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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.

1995

4.

ΚΣΗΡΗΑ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ Ω ΚΑΣΟΗΚΗΔ
Πεδίν Δθαξκνγήο

4.1
Οη απαηηήζεηο γηα θηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαηνηθίεο εθαξκφδνληαη κφλν
ζε πνιπθαηνηθίεο κε πέληε ή πεξηζζφηεξεο νηθηζηηθέο κνλάδεο, πεξηιακβαλνκέλσλ
απηψλ ηνπ ηζνγείνπ.
ήκαλζε
4.2
ηελ είζνδν ηεο πνιπθαηνηθίαο πξέπεη λα αλαξηάηαη ην Γηεζλέο χκβνιν
Πξνζβαζηκφηεηαο ζε δηάζηαζε 0,15Υ0,15κ, πνπ ζα δίλεη ηελ αλάινγε πιεξνθνξία
πξνο ηνπο ρξήζηεο αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο. Πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη ζήκαλζε
ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο αηφκσλ κε αλαπεξία.
Πξνζέγγηζε ηνπ θηηξίνπ
4.3
Ηζρχνπλ νη γεληθέο πξφλνηεο αζθάιεηαο θαη νη γεληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ησλ παξαγξάθσλ 3.15-3.18 ψζηε λα ππάξρεη αζθαιήο θαη πξνζπειάζηκε δηαδξνκή
απφ ηελ είζνδν ηνπ ηεκαρίνπ πξνο φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ, κε
ειάρηζην πιάηνο:



≥1,50κ γηα θχξηεο δηαδξνκέο
≥0,90κ γηα δεπηεξεχνπζεο κε ειάρηζην κήθνο 2,0κ ζε επζεία δηάηαμε.

Υώξνη ζηάζκεπζεο αηόμυν με αναπηπία
4.4
Δθαξκφδνληαη νη γεληθέο πξφλνηεο αζθάιεηαο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο θηηξίσλ θαη
νη γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο αηφκσλ αλαπεξία
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3.19-3.39.
4.5
ε πνιπθαηνηθίεο νηθηζηηθψλ κνλάδσλ απαηηείηαη έλαο ρψξνο ζηάζκεπζεο αλά
15 δηακεξίζκαηα, ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη επηπιένλ ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ησλ
δηακεξηζκάησλ.
4.6
Ο ρψξνο ζηάζκεπζεο πξέπεη λα βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ αλειθπζηήξα θαη λα
θέξεη ζήκαλζε κε ην Γηεζλέο χκβνιν Πξνζβαζηκφηεηαο ζην δάπεδν θαη ζε πάζζαιν
ή ζηνλ ηνίρν.

1996

4.7
Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη αλά δχν, κε θνηλφ ρψξν
κεηαθνξάο 1,20κ κεηαμχ ηνπο (ρήκα 98).

ρήκα 98 - Υώξνη ζηάζκεπζεο κε θνηλό ρώξν κεηαθνξάο.
4.8
Ο εηδηθά δηαξξπζκηζκέλνο ρψξνο ζηάζκεπζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία δελ ζα
παξαρσξείηαη ζε νπνηνλδήπνηε έλνηθν, εθηφο:


Αλ ππάξρεη ηδηνθηήηεο ή ελνηθηαζηήο, θάηνρνο ηνπ Γειηίνπ ηάζκεπζεο γηα
άηνκα κε αλαπεξία, ηφηε ν εηδηθφο ρψξνο ζηάζκεπζεο παξαρσξείηαη ζ‟ απηφλ,
γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε∙



Αλ ππάξμεη εθ ησλ πζηέξσλ έλνηθνο ή θάηνρνο ηνπ Γειηίνπ ηάζκεπζεο γηα
άηνκα κε αλαπεξία, ν εηδηθά δηαξξπζκηζκέλνο ρψξνο παξαρσξείηαη ζ‟ απηφλ γηα
απνθιεηζηηθή ρξήζε.

Κεθιηκέλα επίπεδα (ξάκπεο)
4.9

Δθαξκφδνληαη νη απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 3.40-3.52.

Κιηκαθνζηάζηα
4.10

Δθαξκφδνληαη νη απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 3.53-3.70.

4.11 Σν πιάηνο ησλ θιηκαθνζηάζησλ πνιπθαηνηθηψλ κέρξη 10 νηθηζηηθψλ κνλάδσλ
θαζνξίδεηαη ζην Δγθξηκέλν ΄Δγγξαθν γηα ηελ Ππξαζθάιεηα

1997

Πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδώκαηα θαη ζηεζαία αζθαιείαο
4.12

Δθαξκφδνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ ησλ παξαγξάθσλ 3.71-3.81.

Κύξηα είζνδνο – Θύξεο – Αλνίγκαηα
4.13 Πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηε ζχξα δηαθαλέο γπαιί αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηα
επξσπατθά ελαξκνληζκέλα πξφηππα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηελ ελ ιφγσ ρξήζε, ζε
ειάρηζην χςνο 0,80 - 1.00κ, έηζη πνπ λα παξέρεηαη νπηηθφ πεδίν ζε φινπο ηνπο
ρξήζηεο, εθηφο αλ νη παξάπιεπξνη ρψξνη είλαη δηαθαλείο.
4.14 Σα θαηψθιηα ζηηο ζχξεο ησλ δηακεξηζκάησλ ζπζηήλεηαη λα είλαη ηζφπεδα κε ηα
εθαηέξσζελ δάπεδα, ζε πεξίπησζε φκσο χπαξμεο θαησθιίνπ επηηξέπεηαη θάζεηε
πςνκεηξηθή δηαθνξά 0,010 - 0,015κ, κε ζηξνγγπιεκέλε αθκή κε αθηίλα ην ½ ηνπ
χςνπο.
4.15 ηε κία άθξε ηεο ζχξαο εηζφδνπ ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη ηνπ θάζε δηακεξίζκαηνο,
απφ ηελ πιεπξά ηεο ρεηξνιαβήο, λα αθήλεηαη αλεκπφδηζηε απφζηαζε ειάρηζηνπ
πιάηνπο 0,30κ γηα ηελ άλεηε πξνζέγγηζε αλαπεξηθνχ ακαμηνχ.
Γηάδξνκνη
4.16 Οη θνηλφρξεζηνη δηάδξνκνη ησλ νηθηζηηθψλ θηηξίσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζην
πιάηνο 1,25κ. Σν πιάηνο ησλ δηαδξφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηφδνη δηαθπγήο
θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗV (ρήκα 99).

ρήκα 99 - Γηάδξνκνο πιάηνπο 1,25κ ζε νηθηζηηθό θηίξην.
4.17 ε πεξίπησζε πνπ ε είζνδνο δηακεξίζκαηνο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε πέξαλ ησλ
15κ απφ ηνλ αλειθπζηήξα, απαηηείηαη δηαπιάηπλζε ηνπ δηαδξφκνπ 1,50Υ1,50κ
κπξνζηά απφ ηελ είζνδν ηνπ δηακεξίζκαηνο.
4.18 Όζνλ αθνξά ηνπο εζσηεξηθνχο δηαδξφκνπο ησλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ, πξέπεη λα
ιακβάλεηαη πξφλνηα ψζηε ν δηάδξνκνο πνπ νδεγεί απφ ηελ είζνδν ζε έλαλ
ηνπιάρηζηνλ πξνζβάζηκν ρψξν πγηεηλήο λα κελ είλαη κηθξφηεξνο απφ 1,10κ.

Πξνζάιακνη
4.19 Οη πξνζάιακνη θιηκαθνζηαζίσλ θαη αλειθπζηήξσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζηε
θαζαξή δηάζηαζε 1,50κ απφ ηνλ απέλαληη ηνίρν.

1998

4.20 Οη πξνζάιακνη γεληθά ζα πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζην πιάηνο 1,50κ θαη
ηθαλνπνηεηηθφ κήθνο, έηζη ψζηε ζε ζπλάξηεζε κε ην πιάηνο ηνπ αλνηγφκελνπ θχιινπ,
λα αθήλεηαη ειεχζεξε επηθάλεηα κήθνπο 1,50κ γηα ηε δηέιεπζε θαη ηνπο ειηγκνχο ηνπ
αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο.
Αλειθπζηήξεο
4.21

Δθαξκφδνληαη νη απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 3.116-3.135.

Υώξνη πγηεηλήο δηακεξηζκάησλ
4.22 Γελ ππάξρεη ε απαίηεζε γηα θνηλφρξεζην ρψξν πγηεηλήο ζε νηθηζηηθά θηίξηα, αιιά
πξέπεη φιεο νη νηθηζηηθέο κνλάδεο πνιπθαηνηθηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηνπ
ηζνγείνπ, λα δηαζέηνπλ:


είηε απνρσξεηήξην εκβαδνχ 2,5ηκ κε ειάρηζηεο δηαζηάζεηο 1,60Υ1,60κ (ρήκα
100)∙



ή ρψξν κπάληνπ ειάρηζηνπ εκβαδνχ 4,5ηκ, ν νπνίνο ζα είλαη πξνζπειάζηκνο
απφ άηνκα ζε αλαπεξηθφ ηξνρνθάζηζκα (ρήκα 101).

ρήκα 100 Υώξνο πγηεηλήο
δηαζηάζεσλ 1,60Υ1,60κ κε πξόβιεςε
γηα ηζόπεδν ληνπο, ν νπνίνο
απαηηείηαη
γηα
δηακεξίζκαηα
2
κεγαιύηεξα ησλ 50κ .

ρήκα 101 - Υώξνο κπάληνπ
ειάρηζηνπ
εκβαδνύ
4,5κ2
κε
δπλαηόηεηα ρξήζεο από άηνκα κε
αλαπεξία.

1999

4.23

Ζ πφξηα εηζφδνπ πξέπεη λα έρεη ειάρηζην θαζαξφ άλνηγκα 0,85κ.

4.24 Ο άμνλαο ηεο ιεθάλεο πξέπεη λα απέρεη 0,45 - 0,55κ θαη δελ απαηηνχληαη
ρεηξνιαβέο ή άιινο εμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκφο.
4.25 Ννείηαη φηη ην ειεχζεξν πιάηνο ηεο δηαδξνκήο απφ ηελ είζνδν πξνο ηνλ
πξνζβάζηκν ρψξν πγηεηλήο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 1,10κ.
4.26 Σα πην πάλσ δελ ηζρχνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο νηθηζηηθψλ κνλάδσλ κε εκβαδφλ
κηθξφηεξν ησλ 50ηκ.

2000

5.

ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΑ, ΠΔΕΟΓΡΟΜΟΗ, ΠΛΑΣΔΗΔ
Γεληθέο πξόλνηεο

5.1
Όια ηα δεκφζηα πεδνδξφκηα/πεδφδξνκνη/πιαηείεο
θαηαζθεπάδνληαη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη:

θ.α.

πξέπεη

λα



ε ζπλερήο θαη αλεκπφδηζηε θπθινθνξία ησλ πεδψλ, ηδηαίηεξα ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα, ζε φιε ηελ επηθάλεηά ηνπο∙



ε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνο απνθπγή θηλδχλνπ πξφθιεζεο
αηπρήκαηνο απφ νιίζζεκα, πηψζε ή πξφζθξνπζε.

Πξνζηαζία από νιίζζεζε
5.2
Ζ θιίζε ησλ επηθαλεηψλ θαη ηα πιηθά επηθάιπςεο ησλ δαπέδσλ πξέπεη λα είλαη
ηέηνηα ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο απφ νιίζζεζε.
Πξνζηαζία από πηώζε
5.3
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ησλ πεδνδξνκίσλ, πεδνδξφκσλ θαη πιαηεηψλ
πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο απφ πηψζε, π.ρ.
ιφγσ:





πςνκεηξηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ∙
αλψκαιεο επηθάλεηαο∙
αλεπαξθνχο θσηηζκνχ∙
αλνηγκάησλ ζην δάπεδν.

Πξνζηαζία από πξόζθξνπζε
5.4
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ησλ πεδνδξνκηψλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα
απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο απφ πξφζθξνπζε ησλ ρξεζηψλ ζε κέξε ηνπ
έξγνπ.
Διεύζεξε δώλε όδεπζεο πεδώλ
5.5
ε φια ηα πεδνδξφκηα πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη δψλε φδεπζεο πεδψλ
ειάρηζηνπ πιάηνπο 1,50κ, κε απνιχησο ειάρηζην ην 1,20κ, πνπ λα είλαη ειεχζεξε απφ
θάζε είδνπο εκπφδηα, γηα ηε ζπλερή, αζθαιή θαη αλεκπφδηζηε θπθινθνξία.

2001

5.6 Ζ απφζηαζε ηεο ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο πεδψλ απφ ην θξάζπεδν ηνπ
πεδνδξνκίνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,75κ, γηα ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ
ζήκαλζεο ή/θαη πξνζηαηεπηηθψλ θηγθιηδσκάησλ, δέληξσλ/θπηεχζεσλ θαη αζηηθνχ
εμνπιηζκνχ. Δμππαθνχεηαη φηη ε αθξηβήο ζέζε θαη ν ηχπνο ησλ δέληξσλ/θπηεχζεσλ θαη
ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε νξαηφηεηα ησλ
πηλαθίδσλ θαη άιιεο θαηαθφξπθεο νδηθήο ζήκαλζεο/ζεκαηνδφηεζεο, νχηε θαη ε
πνηφηεηα θαη ε πνηφηεηα θαη ε βησζηκφηεηα ηνπ θαηαζθεπαζκέλνπ πεδνδξνκίνπ θαη
ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο (π.ρ. απφ ην επηθαλεηαθφ ξίδσκα δέληξσλ).
5.7
ε πεξίπησζε πθηζηάκελνπ πεδνδξνκίνπ κε πιάηνο κηθξφηεξν ηνπ 1,20κ, ε
ειεχζεξε δψλε φδεπζεο πεδψλ πξέπεη λα θαηαιακβάλεη φιν ην πεδνδξφκην.
5.8
Τθηζηάκελα πεδνδξφκηα ζε αζηηθέο πεξηνρέο κε πιάηνο κηθξφηεξν ηνπ 1,00κ
δελ είλαη επαξθή γηα ηε δηαθίλεζε ηξνρνθαζηζκάησλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξέπεη
λα κειεηάηε ε δπλαηφηεηα είηε ππνβηβαζκνχ ηνπ πεδνδξνκίνπ ζην επίπεδν ηνπ δξφκνπ
είηε ε αλχςσζε ηνπ δξφκνπ ζην επίπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ.
5.9
Πξέπεη λα ππάξρεη πξνεηδνπνηεηηθή θσηεηλή ζήκαλζε γηα ηνπο νδεγνχο θαη
παξάιιειε δηαθνξνπνίεζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηνπ δξφκνπ γηα ηελ ειάηησζε ηεο
ηαρχηεηαο ησλ δηεξρφκελσλ απηνθηλήησλ.
5.10 Οπνηαδήπνηε εμππεξέηεζε (ζήκαλζε, θχηεπζε, αζηηθφο εμνπιηζκφο θ.ιπ.)
ηνπνζεηείηαη εθηφο ηεο ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο πεδψλ.
5.11 Σν ειάρηζην ειεχζεξν χςνο ζηε δψλε φδεπζεο γηα ηελ απξφζθνπηε θίλεζε ησλ
πεδψλ είλαη ίζν κε 2,20κ.
5.12 Ζ θχηεπζε δέληξσλ, ζάκλσλ θ.ιπ. ζε πεδνδξφκηα ζα γίλεηαη νπσζδήπνηε εθηφο
ηεο ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο πεδψλ.
5.13 ε ζηνηρεία ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, φπσο γξακκαηνθηβψηηα, δνρεία
απνξξηκκάησλ, ηειεθσληθνχο ζαιάκνπο, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, παγθάθηα θ.ιπ. πξέπεη
λα είλαη αληρλεχζηκα απφ ην κπαζηνχλη ησλ ηπθιψλ κε ηελ θάζεηε πξνβνιή ηνπο ζην
πεδνδξφκην θαη λα είλαη πξνζηηά ζηνπο ρξήζηεο ακαμηδίσλ.
Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
5.14 Ζ θιίζε ησλ επηθαλεηψλ θαη ηα πιηθά επηθάιπςεο ησλ δαπέδσλ πξέπεη λα είλαη
ηέηνηα ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο απφ νιίζζεζε. Ζ επηθάλεηα
πξέπεη ηνπ πιηθνχ επηθάιπςεο πξέπεη λα είλαη ζπκπαγήο, νκαιή θαη αληηνιηζζεηηθή
ηφζν ζε ζηεγλή φζν θαη ζε πγξή θαηάζηαζε.
5.15 Σα πεδνδξφκηα πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη θαη λα ζπλδένληαη θαηάιιεια κε ηε
ζηάζκε ηεο εηζφδνπ παξαθείκελνπ θηηξίνπ, ηζφπεδα ή κε ξάκπεο κέγηζηεο θιίζεο 6%
θαζψο θαη κε ην νδφζηξσκα, κε ξάκπεο θιίζεο κέγηζηεο 6% πνπ ζα δηακνξθψλνληαη
ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ζρέδηα ηεο αξκφδηαο αξρήο.
5.16 Σα ηδησηηθά πεδνδξφκηα θαηαζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δεκφζηα,
πξέπεη λα είλαη ζην ίδην επίπεδν κε ηα πεδνδξφκηα ηνπ δεκφζηνπ δξφκνπ.

2002

5.17 Ζ κέγηζηε εγθάξζηα θιίζε ησλ πεδνδξνκίσλ ή πεδφδξνκσλ (θάζεηα πξνο ηε
δψλε φδεπζεο) γηα ιφγνπο απνξξνήο ησλ φκβξησλ νξίδεηαη ζην 1-2%. (ρήκα 102).

ρήκα 102 - Ζ κέγηζηε εγθάξζηα θιίζε ησλ πεδνδξνκίσλ ή πεδόδξνκσλ θάζεηα
πξνο ηε δώλε όδεπζεο γηα ιόγνπο απνξξνήο ησλ όκβξησλ νξίδεηαη ζην 1-2%.
5.18 ηηο επηζηξψζεηο δαπέδσλ ν αξκφο πξέπεη λα έρεη κέγηζην πιάηνο 0,010κ, θαη
λα είλαη επίπεδνο κε ην δάπεδν γηα λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο πηψζεο απφ
ζθφληακκα ή ν θίλδπλνο παγίδεπζεο ησλ βνεζεκάησλ βάδηζεο (κπαζηνχληα,
παηεξίηζεο) αιιά θαη παγίδεπζεο ησλ κπξνζηηλψλ ηξνρψλ ηνπ αλαπεξηθνχ ακαμηνχ.
5.19 Όπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζράξεο απνξξνήο λεξνχ, πξέπεη νη ξάβδνη ηνπο λα
ηνπνζεηνχληαη θάζεηα πξνο ηελ πνξεία φδεπζεο ή λα δεκηνπξγνχλ ππθλφ πιέγκα κε
θελά 0,010κ.
5.20 ε αλνηθηνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο φπσο πιαηείεο, φπνπ ππάξρνπλ
πςνκεηξηθέο δηαθνξέο:


πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη θεθιηκέλα επίπεδα ζε θαηάιιειεο ζέζεηο, εθφζνλ ε
κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ην επηηξέπεη∙



πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ζθαινπάηηα κε δηπινχο ρεηξνιηζζήξεο ζε δχν χςε,
0,70κ – 0,90κ, κε ρεηξνιηζζήξα εξγνλνκηθφ. Δθφζνλ ην πιάηνο ηεο θιίκαθαο
είλαη κεγαιχηεξν απφ 3,00κ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ελδηάκεζα κνλφο
ρεηξνιηζζήξαο∙



δελ επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή κηαο κεκνλσκέλεο βαζκίδαο ζε νπνηνδήπνηε
ζεκείν ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ∙



απαηηείηαη αλάγιπθε επηδαπέδηα ζήκαλζε ζε απφζηαζε 0,40κ απφ ηελ αξρή θαη
ην ηέινο ηεο ξάκπαο ή/θαη θιίκαθαο κε πιάθεο ηχπνπ Γ (ρήκα 107) γηα ηελ
πξνεηδνπνίεζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία.

2003

Υώξνο ζηάζκεπζεο αηόκσλ κε αλαπεξία ζε δεκόζηα νδό
5.21 Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία ζε νδνχο αζηηθψλ πεξηνρψλ
πξέπεη λα πξνβιέπνληαη κε ηελ αλαινγία 2 αλά 50 ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη λα
βξίζθνληαη θνληά ζε ζεκεία επξείαο δηαθίλεζεο θνηλνχ.
5.22 ε πεξίπησζε πνπ ν ρψξνο δηακνξθψλεηαη πιεζίνλ θαη παξάιιεια κε ην
πεδνδξφκην, πξέπεη λα έρεη κήθνο 6,60κ θαη πιάηνο 3,00κ (ρήκα 103).

ρήκα 103 - Υώξνο ζηάζκεπζεο αηόκσλ κε
αλαπεξία ζε δεκόζηα νδό.
5.23 Ο ρψξνο ζηάζκεπζεο πξέπεη λα θέξεη επηθάιπςε ρξψκαηνο κπιε ζε φιε ηελ
επηθάλεηά ηνπ θαη επηδαπέδηα ζήκαλζε κε ην Γηεζλέο χκβνιν Πξνζβαζηκφηεηαο.
Δπίζεο απαηηείηαη θάζεηε πηλαθίδα ζήκαλζεο κε ην Γηεζλέο χκβνιν
Πξνζβαζηκφηεηαο ζε χςνο 1.50κ ε νπνία ζα ηνπνζεηείηαη ζε ζεκείν πνπ λα κεηψλεηαη
ν θίλδπλνο πξφθιεζεο αηπρήκαηνο ζηνπο πεξαζηηθνχο.
5.24 Πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη ξάκπα ζην παξαθείκελν πεδνδξφκην ειάρηζηνπ
πιάηνπο 0, 90κ, θαη θιίζεο 6% γηα άκεζε ζχλδεζε ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο κε απηφ, ε
νπνία θέξεη επηδαπέδηα ζήκαλζε γηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία.
5.25 Όπνπ ππάξρεη άκεζε, θάζεηε έμνδνο πξνο δηάδξνκν θπθινθνξίαο, λα ππάξρεη
αλάγιπθε πξνεηδνπνίεζε κε θνιηδσηέο πιάθεο ηχπνπ Β (ρήκα 104).

ρήκα 104 - Αλάγιπθε
πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε ζηελ έμνδν
πξνο ην δξόκν.

Οδεγόο όδεπζεο ηπθιώλ

(πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο
όξνπο γηα δηαρσξηζκνύο νηθνπέδσλ ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΣΓΔ). ε
πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νπνηαδήπνηε αληίζεζε κε ηα έγγξαθα ηνπ ΣΓΔ, ππεξηζρύνπλ
ηα έγγξαθα ηνπ ΣΓΔ)

2004

5.26 Ο νδεγφο φδεπζεο ηπθιψλ είλαη εηδηθή ισξίδα ηνπ δαπέδνπ απφ πιάθεο
δηαθνξεηηθήο πθήο θαη ρξψκαηνο απφ ην ππφινηπν δάπεδν, πνπ απνζθνπεί ζηελ
θαζνδήγεζε θαη αζθαιή δηαθίλεζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία.
5.27 Ο νδεγφο φδεπζεο ηπθιψλ ηνπνζεηείηαη ζε πεδνδξφκηα κε πιάηνο ίζν ή
κεγαιχηεξν ησλ 2,80κ θαη ζε φια ηα πεδνδξφκηα ησλ εκπνξηθψλ δξφκσλ (αμφλσλ
δξαζηεξηνηήησλ), αζρέησο ηνπ πιάηνπο ησλ.
5.28 Σν ειάρηζην πιάηνο ηνπ νδεγνχ φδεπζεο ηπθιψλ είλαη 0,40κ θαη βξίζθεηαη
πάληα εληφο ηεο ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο πεδψλ, απφ ηελ πιεπξά ηνπ δξφκνπ.
5.29 Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νδεγνχ φδεπζεο ηπθιψλ ρξεζηκνπνηνχληαη πιάθεο
πεδνδξνκίσλ εηδηθήο πθήο απφ πξνθαηαζθεπαζκέλν ζθπξφδεκα ρξψκαηνο θίηξηλνπ
θαη επηθάλεηα εηδηθήο πθήο ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο CYS EN TS
15209:2008 θαη δηαζηάζεσλ 400x400x50mm (ρήκαηα 105-107).

2005

Σύπνπ Α – ΟΓΖΓΟ: Ρηγέ, κε πιαηηέο θαη αξαηέο ξίγεο, πνπ ηνπνζεηνύληαη παξάιιεια
κε ηνλ άμνλα θίλεζεο γηα λα θαηεπζύλνπλ ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία ζηελ πνξεία ηνπο.
(ρήκα 102.)

ρήκα 105 - Πιάθα Σύπνπ Α – ΟΓΖΓΟ

Σύπνπ Β – ΚΗΝΓΤΝΟ: Φνιηδσηέο, κε έληνλεο θνιίδεο, ρξώκαηνο πάληνηε θίηξηλνπ,
πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε πιάηνο 80cκ ζηα ζεκεία εμόδνπ ηεο ξάκπαο σο πξνεηδνπνίεζε
γηα ηελ είζνδν ζην δξόκν (ρήκα 103).

ρήκα 106 - Πιάθα Σύπνπ Β - ΚΗΝΓΤΝΟ

2006

Σύπνπ Γ - ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: Ρηγέ, κε ππθλέο θαη ζηελέο ξίγεο, θάζεηα ζηελ πνξεία
όδεπζεο
ή ζηελ αξρή θαη ην ηέινο θεθιηκέλσλ επηπέδσλ (ξακπώλ).(ρήκα 104)

ρήκα 107 - Πιάθα Σύπνπ Γ - ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ
5.30 ηα ζεκεία θάζεηεο αιιαγήο πνξείαο, ηξεηο πιάθεο (1,20κ) πξηλ ην ζεκείν
ζηξνθήο, ηνπνζεηνχληαη θάζεηα ζηελ πνξεία, σο πξνεηδνπνίεζε. (ρήκα 108).

ρήκα 108 - Ζ ζηξνθή ζηνλ νδεγό όδεπζεο ηπθιώλ ππνδεηθλύεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε
πιαθώλ Σύπνπ Α-Οδεγόο ζε θάζεηε ζέζε, 1,20κ πξηλ ηελ θεληξηθή θσιηδσηή πιάθα
πνπ ηνπνζεηείηαη γηα λα ππνδείμεη ην ζεκείν ζηξνθήο.

2007

5.31 Οη πιάθεο επηζήκαλζεο φισλ ησλ ηχπσλ ηνπνζεηνχληαη ρσξίο αξκφ κεηαμχ
ηνπο, γηα λα ζρεκαηίδνπλ εληαία επηθάλεηα.
5.32 Σα ρξψκαηα ησλ πιαθψλ επηζήκαλζεο πξέπεη λα έξρνληαη ζε έληνλε αληίζεζε
κε ηηο παξαθείκελεο επηθάλεηεο δαπέδνπ.
5.33 Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ηνπνζέηεζε ζραξψλ θαηά κήθνο ηνπ νδεγνχ φδεπζεο
ηπθιψλ.
5.34 Όπνπ ν νδεγφο φδεπζεο ηπθιψλ ζπλαληά ππεξεζίεο (ΑΖΚ, ΑΣΖΚ θ.ιπ.) ε
πιάθα λα ελζσκαηψλεηαη ζε εηδηθφ θαπάθη γηα λα κε δηαθφπηεηαη ε ζπλνρή ηνπ.
5.35 ηηο πεξηπηψζεηο πξνζσξηλψλ εκπνδίσλ απφ έξγα ζην πεδνδξφκην θαη εθφζνλ
ηα έξγα γίλνληαη κέζα ζηελ ειεχζεξε δψλε φδεπζεο πεδψλ, ζα πξέπεη:


Να δεκηνπξγείηαη κία λέα ειεχζεξε δψλε φδεπζεο πεδψλ, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ
1,20κ, ζε παξάπιεπξε ζέζε, κε αληίζηνηρε ζήκαλζε γηα άηνκα κε νπηηθή
αλαπεξία, ισξίδα επηζήκαλζεο θ.ιπ., ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο
δηαθίλεζε φισλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ πεδνδξνκίνπ∙



Σα εκπφδηα ζα επηζεκαίλνληαη πάληα κε ζπλερέο, δίρξσκν θηγθιίδσκα, βακκέλν
ζε έληνλα ρξψκαηα, πνπ ζα θσηίδεηαη θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο, ψζηε λα είλαη
πάληα νξαηφ.

5.36 Σα πην πάλσ ηζρχνπλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ππαίζξησλ ρψξσλ ζπλάζξνηζεο
θνηλνχ.
5.37 Σα πθηζηάκελα πεδνδξφκηα, πιαηείεο θαη πεδφδξνκνη πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ θαηάιιεια γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πην πάλσ απαηηήζεηο.
Γηάβαζε πεδώλ
5.38 Ζ δηάβαζε πεδψλ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλδέεηαη κε ηα πεδνδξφκηα κε ξάκπα
θιίζεο 5-6% ε νπνία δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο αξρήο.
5.39 ηα ζεκεία θαζφδνπ ηεο ξάκπαο πξνο ηε δηάβαζε πεδψλ ππάξρεη επηδαπέδηα
ζήκαλζε κε πιάθεο Σχπνπ Γ- ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ γηα ηελ θαζνδηθή πνξεία.
5.40 ην ρακειφ, νξηδφληην ηκήκα ηεο δηάβαζεο ηνπνζεηνχληαη δχν ζεηξέο (0,80κ)
πιάθεο Σχπνπ Α-ΟΓΖΓΟ, νη νπνίεο είλαη πάληα παξάιιειεο πξνο ηε δηάβαζε πεδψλ
γηα λα θαζνδεγνχλ ηα άηνκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηάβαζεο.
5.41 ηα ζεκεία εμφδνπ πξνο ηε δηάβαζε ηνπνζεηείηαη ζήκαλζε κε θνιηδσηέο
πιάθεο Σχπνπ Β-ΚΗΝΓΤΝΟ, πνπ πξνεηδνπνηεί γηα ηελ έμνδν ζηε δηάβαζε.
5.42 Καηά κήθνο ηεο ζπλνξηαθήο γξακκήο κε ην ηδησηηθφ πεδνδξφκην, ηφζν θαηά ηε
βχζηζε ηεο ξάκπαο φζν θαη θαζ‟ φιε ηελ νξηδφληηα επηθάλεηά ηεο ζην επίπεδν ηνπ
δξφκνπ, ε πςνκεηξηθή δηαθνξά επηζεκαίλεηαη κε θξἀζπεδν ρξψκαηνο θίηξηλνπ θαη
πάζζαινπο αλά 1,20κ.

2008

5.43 Δθφζνλ ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ ην επηηξέπεη, ηνπνζεηείηαη πξνζηαηεπηηθφ
θηγθιίδσκα.
5.44 Ζ πςνκεηξηθή δηαθνξά ηεο ξάκπαο ζην ζεκείν εμφδνπ/εηζφδνπ απφ θαη πξνο ηε
δηάβαζε, πξέπεη λα είλαη κεδεληθή θαη λα πξνβιέπνληαη εθαηέξσζελ, εθφζνλ θξίλεηαη
απαξαίηεην γηα ηελ απνξξνή ησλ φκβξησλ, ζράξεο θαηαζηξψκαηνο απφ ρπηνζίδεξν,
κε ξάβδνπο εγθάξζηεο (θάζεηεο ή ινμέο) πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θπθινθνξίαο ψζηε
λα απνθεχγνληαη δπζηπρήκαηα απφ ηε δηέιεπζε ακαμηδίσλ ή πνδειάησλ.
5.45 Απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε εηδηθψλ κέζσλ ζήκαλζεο θαη ζεκαηνδφηεζεο γηα ηε
δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο αηφκσλ κε αλαπεξία θαη αηφκσλ κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ερεηηθήο πξνεηδνπνίεζεο ησλ αηφκσλ κε
νπηηθή αλαπεξία, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πην θάησ (ρήκα 109):


Ο πίλαθαο ειέγρνπ ξχζκηζεο ησλ θσηεηλψλ κέζσλ ζήκαλζεο πξέπεη λα
ηνπνζεηείηαη πάληα ζηε δεμηά πιεπξά (θνηηάδνληαο πξνο ην δξφκν) κε ην πάλσ
κέξνο ζε χςνο 1,40κ απφ ην επίπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ∙



Ο ρξφλνο αλακνλήο ηεο θσηεηλήο ζήκαλζεο πξέπεη λα είλαη ηθαλνπνηεηηθφο γηα
ηα άηνκα κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο.

5.46 ε πεξηνρέο κε ζπρλή δηαθίλεζε παηδηψλ, φπσο ζρνιεία, ν πίλαθαο ειέγρνπ δελ
πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε χςνο κεγαιχηεξν ηνπ 1,20κ.
5.47 O πίλαθαο ειέγρνπ ξχζκηζεο θσηεηλψλ κέζσλ ζήκαλζεο πξέπεη λα έρεη κεγάιν
θνπκπί πνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ άηνκα κε κεησκέλε θίλεζε ζηα ρέξηα.

2009

ρήκα 109 - Γηάβαζε πεδώλ ζε πθηζηάκελν πεδνδξόκην όπνπ δηαθξίλεηαη, ζην
ζεκείν εμόδνπ, ε δηπιή ηνπνζέηεζε πιάθαο Σύπνπ Α, παξάιιειεο πάληα κε ηε
δηάβαζε πεδώλ. Ζ θαηεπζπληήξηα απηή ηνπνζέηεζε είλαη απαξαίηεηε γηα λα
ππνδεηθλύεη ζηνπο ρξήζηεο ηελ πνξεία πξνο ηε δηάβαζε.

2010

6.

Γηώξνθεο θαηνηθίεο

6.1
πζηήλεηαη φπσο νη δηψξνθεο θαηνηθίεο ζρεδηάδνληαη θαη πιεξνχλ ηηο πην θάησ
αλαθεξφκελεο απαηηήζεηο, έηζη ψζηε νη έλνηθνη λα κπνξνχλ λα θάλνπλ δηά βίνπ ρξήζε
ηεο θαηνηθίαο ηνπο, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη θπζηθήο θαηάζηαζεο.
6.2
Ο ζρεδηαζκφο ησλ ρψξσλ κε βάζε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε δηαθίλεζε αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο είλαη ν πιένλ δφθηκνο γηα
ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ ρψξνπ ηεο θαηνηθίαο.
6.3
Αλ ε θχξηα είζνδνο έρεη πςνκεηξηθή δηαθνξά απφ ην επίπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ,
σο πξνζβάζηκε είζνδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί πιατλή είζνδνο, ε νπνία ζπλδέεηαη
άκεζα κε ην ρψξν ζηάζκεπζεο ηεο νηθίαο.
6.4
Ο ρψξνο απνβίβαζεο θαη δηαθίλεζεο πξνο ηελ πξνζβάζηκε είζνδν λα έρεη
εγθάξζηα θιίζε φρη κεγαιχηεξε ηνπ 2% (1:50).
6.5
Δθφζνλ ππάξρνπλ πςνκεηξηθέο δηαθνξέο, λα θαηαζθεπάδεηαη ξάκπα θιίζεο 6%
ρσξίο ρεηξνιηζζήξα ή πεξίδσκα.
6.6
Ζ πξνζπειάζηκε πνξεία πξνο ηελ νηθία πξέπεη λα έρεη νκαιή θαη αληηνιηζζεηηθή
επηθάλεηα, γηα λα δηεπθνιχλεη άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηξνρνθάζηζκα ή βνήζεκα
βάδηζεο.
6.7
Ζ πξνζβάζηκε είζνδνο λα είλαη πξνζπειάζηκε απφ ακαμάδα, κε θαηψθιηα πνπ
δελ μεπεξλνχλ ηα 0,015κ ζε χςνο.
6.8
Πξέπεη λα ππάξρεη ζην πάλσ θαη ζην θάησ κέξνο ηεο θιίκαθαο πνπ νδεγεί ζηνλ
φξνθν, πξφλνηα γηα κειινληηθή ηνπνζέηεζε ειεθηξηθνχ θαζίζκαηνο θιίκαθαο.
6.9
Πξέπεη λα ππάξρεη πξφλνηα γηα δηακφξθσζε ζην ηζφγεην ρψξνπ εκβαδνχ 15ηκ
πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ππλνδσκάηην γηα άηνκν κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα.

2011

6.10 Ο ρψξνο πγηεηλήο ηνπ ηζνγείνπ ζα πξέπεη λα έρεη δηαζηάζεηο 1,60Υ1,60κ, κε ηε
ιεθάλε απνρσξεηεξίνπ ζε απφζηαζε 0,50κ απφ ηνλ πιατλφ ηνίρν θαη θαζαξφ άλνηγκα
ζχξαο 0,85κ (ρήκα 110).

ρήκα 110 - Υώξνο πγηεηλήο ηζνγείνπ δηώξνθεο θαηνηθίαο
κε πξόβιεςε γηα παξνρή θαη απνρέηεπζε ληνπο.

6.11 Ζ πξφβιεςε απνρέηεπζεο ληνπο, θαηά πξνηίκεζε ηζφπεδνπ κε ην δάπεδν ηνπ
ρψξνπ, ζπζηήλεηαη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κειινληηθήο ρξήζεο ηνπ απφ άηνκν
πνπ δπζθνιεχεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νξφθνπ.

