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1. ΓΔΛΗΘΑ 

Ο Γήκνο Υαλίσλ έρεη εληαρζεί ζην Πξφγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ» ηεο Πξάμεο : «Δπηζθεπέο, 

ζπληεξήζεηο ζρνιηθψλ θηηξίσλ & αχιεησλ ρψξσλ έηνπο 2018-2019, Γήκνπ Υαλίσλ» 

ζχκθσλα κε ηελ A.Π. : 38934/27-07-2018 (ΑΓΑ : ΧΠΚΒ465ΥΘ7-ΔΝ0) Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα εληαρζνχλ ηα ζρνιηθά 

ζπγθξνηήκαηα : Ακπεξηάο, Κνπκπέ, Γαίδαινο & 5ν Γεκνηηθφ ρνιείν & Νεπηαγσγείν Υαληψλ 

γηα ηελ πινπνίεζε παξεκβάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ΑΜΔΑ, γηα ηηο νπνίεο 

απαξαίηεηε είλαη ε χπαξμε κειέηεο πξνζβαζηκφηεηαο θάηη πνπ είλαη αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο κειέηεο.  

Η παξνχζα κειέηε εθπνλήζεθε ζχκθσλα κε ηε χκβαζε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Υαληψλ κε 

αξηζκφ πξση. : 21030/04-05-2018 θαη Μνλαδηθφ Κσδηθφ – ΑΓΑΜ : 18SYMV003049645 

2018-05-07.  

2. ΥΟΙΗΘO ΤΓΘΡΟΣΖΚΑ «ΑΚΠΔΡΗΑ»  

Σν ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα Ακπεξηάο βξίζθεηαη ζην Ο.Σ. 778 ηνπ Γήκνπ Υαληψλ. Πεξηθιείεηαη 

απφ ηηο νδνχο Δκκαλνπήι Μνπληάθε, Ρήγα Φεξαίνπ θαη Πξεβειάθε. ηεγάδεη ην 4ν Γεληθφ 

Λχθεην Υαλίσλ, ην 6ν Γπκλάζην Υαλίσλ θαη ην 6ν Δζπεξηλφ Γπκλάζην & Λχθεην. Σν ζρνιηθφ 

ζπγθξφηεκα απνηειείηαη απφ ηξία (6) θχξηα θηίξηα πνπ εμππεξεηνχλ ηηο ζρνιηθέο αλάγθεο 

ησλ 4 ζρνιείσλ, έλα (1) θηήξην πνπ ζηεγάδεηαη ην γπκλαζηήξην, ε βηβιηνζήθε θηι. ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο.   
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Δικόνα 1. Άπνςε ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο «Ακπεξηάο» 

Σν ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα «Ακπεξηάο» έρεη ππαρζεί ζηε δηαδηθαζία ξχζκηζεο ηνπ Ν. 

4178/2013 θαη έρεη πεξαησζεί βάζε ηεο Α/Α Γήισζεο : 3660543. Γηα ηελ πξφζβαζε ζηα 

θηίξηα ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη ν πεξηβάιινλ ρψξνο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ν νπνίνο δελ 

είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο γηα ηελ ρξήζε ηνπ απφ άηνκα κε αλαπεξία ή απφ 

εκπνδηδφκελα άηνκα. Σα πεξηζζφηεξα επίπεδα ησλ θηηξίσλ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

ζηάζκεο κεηαμχ ηνπο θαη ε επηθνηλσλία ηνπο γίλεηαη κέζσ θιηκαθνζηαζίσλ (εμσηεξηθψλ θαη 

εζσηεξηθψλ). Κάπνηεο πθηζηάκελεο ξάκπεο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζην πεξηβάιινληα ρψξν 

ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ ή είλαη αθαηάιιειεο θαη ζα δηακνξθσζνχλ ζσζηά ή δελ εμππεξεηνχλ 

ηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο γηα πξνζβαζηκφηεηα.  

3. ΤΦΗΣΑΚΔΛΖ ΘΑΣΑΣΑΖ 

ήκεξα, ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα ζηεγάδεη ζρνιηθέο αλάγθεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Μέζα ζε απηφ ιεηηνπξγνχλ θαη παξάιιειεο ρξήζεηο, αλαγθαίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ, φπσο είλαη ην γπκλαζηήξην. Σα θηίξηα ζην ζχλνιν ηνπο είλαη παιηά θαη ζε 

θαηάζηαζε πνπ δηθαηνινγείηαη ε έληαμε ηνπο ζε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα γηα 

ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε.  

ην πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ππάξρνπλ νη άπιηνη ρψξνη ηνπ ζρνιείνπ γηα ηηο 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζεκεία μεθνχξαζεο (παγθάθηα, θεξθίδεο θηι.) θαη ρψξνη 

πξαζίλνπ. Η πξφζβαζε ζην ζρνιείν γίλεηαη απφ ηηο παξάπιεπξεο νδνχο ηνπ νηθνπέδνπ ηφζν 

γηα ηνπο καζεηέο – θαζεγεηέο, φζν θαη γηα νρήκαηα.  



ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 
________________________________________________________________________________________ 

4 
 

4. ΠΡΟΒΑΖ ΑΣΟΚΩΛ ΚΔ ΑΛΑΠΖΡΗΑ ΘΑΗ ΔΚΠΟΓΗΕΟΚΔΛΑ ΑΣΟΚΑ 

Άηνκα κε αλαπεξία είλαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ κφληκεο ή πξνζσξηλέο βιάβεο, αληθαλφηεηεο, 

αδπλακίεο, αλαπεξίεο ή ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ, πνπ πξνέξρνληαη απφ θπζηθή, ςπρηθή ή 

λνεηηθή αλεπάξθεηα. Δκπνδηδφκελα άηνκα είλαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο , θαζψο θαη ηα 

άηνκα κε κεησκέλεο ηθαλφηεηεο δειαδή ηα άηνκα ηεο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο ειηθίαο, νη έγθπεο, 

ηα πξνεθεβηθά άηνκα, ηα άηνκα κε αζπλήζεηο ζσκαηηθέο δηαζηάζεηο, νη εζηζκέλνη ζε 

βιαβεξέο νπζίεο, φζνη ρξεζηκνπνηνχλ ή νδεγνχλ νηνπδήπνηε ηχπνπ ακαμίδην, φζνη 

κεηαθέξνπλ βάξε θιπ. 

Με ηελ απηφλνκε δηαθίλεζε θαη δηαβίσζή ηνπο ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη γεληθφηεξα 

ηα εκπνδηδφκελα άηνκα απνπεξηζσξηνπνηνχληαη, ρξεζηκνπνηνχλ θαη αλαπηχζζνπλ ηα 

ηαιέληα ηνπο ζπκκεηέρνληαο ηζφηηκα ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δσήο, κεηψλνληαο ηελ 

εμάξηεζή ηνπο απφ θάπνην άιιν άηνκν πνπ ζηε ζπλέρεηα απνδεζκεπφκελν γίλεηαη πην 

παξαγσγηθφ. 

Σα ππφ κειέηε θηίξηα έρνπλ ρξήζε ηέηνηα πνπ επηβάιιεηαη ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη 

εκπνδηδφκελα άηνκα λα κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ, ρσξίο πξφβιεκα πξφζβαζεο.  

5. ΚΔΙΔΣΖ ΠΡΟΒΑΗΚΟΣΖΣΑ 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο εθπνλείηαη ε παξνχζα κειέηε πξνζβαζηκφηεηαο. Ο ζθνπφο ηεο 

κειέηεο έρεη ζηφρν λα θαηαξγήζεη ηνπο αξρηηεθηνληθνχο θξαγκνχο θαη νηηδήπνηε εκπνδίδεη 

ηελ απηφλνκε δηαθίλεζε θαη δηαβίσζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο –θαη γεληθφηεξα ησλ 

εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ– κέζα ζηα θηίξηα ή ζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο (φπσο ζθαινπάηηα, 

δάπεδα κε απφηνκεο θιίζεηο, ρψξνη πνιχ κηθξψλ δηαζηάζεσλ θιπ). Δπίζεο, λα θάλεη ην 

δνκεκέλν πεξηβάιινλ θηιηθφ, πξνζεγγίζηκν θαη αζθαιέο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

ρξεζηψλ – κε ηε ρξήζε πρ. δαπέδσλ κε νκαιέο θιίζεηο θαη ρσξίο ζθαινπάηηα, κεραληθψλ 

κέζσλ, θαηάιιειεο ζήκαλζεο, πξνζηηψλ θαη εχθνισλ ζηε ρξήζε κεραληζκψλ ρεηξηζκνχ 

(φπσο πιήθηξα ζηνπο αλειθπζηήξεο ζε θαηάιιεια χςε πξνζηηά ζε φινπο θιπ), άλεησλ θαη 

ρσξίο θηλδχλνπο ρψξσλ θιπ – δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ απηφλνκε δηαθίλεζε θαη δηαβίσζε 

φισλ ησλ ρξεζηψλ.  

Οη νδεγίεο ηεο κειέηεο απεπζχλνληαη ζε φζνπο ζρεδηάδνπλ ή απνθαζίδνπλ γηα ηα θηίξηα θαη 

ηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο. Οξηζκέλεο βνεζνχλ θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ εμνπιηζκνχ θαη 

αληηθεηκέλσλ. Σα θηίξηα θαη νη ππαίζξηνη ρψξνη πνπ είλαη πξνζηηνί θαη πξνζπειάζηκνη απφ ηα 
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εκπνδηδφκελα γεληθά άηνκα είλαη θαη γηα ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ πην εχρξεζηνη, πην άλεηνη, 

πην επράξηζηνη θαη κε ιηγφηεξνπο θηλδχλνπο. 

5.1. ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Άηνκα κε αλαπεξία -φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ- είλαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ κφληκεο ή 

πξνζσξηλέο βιάβεο, αληθαλφηεηεο, αδπλακίεο, αλαπεξίεο ή ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ θπζηθή, ςπρηθή ή λνεηηθή αλεπάξθεηα.  

Άηνκα κε κφληκε αληθαλφηεηα είλαη νη θηλεηηθά αλάπεξνη, νη ηπθινί θαη γεληθά νη ακβιχνπεο, 

νη θσθνί, φζνη έρνπλ δπζθνιία ζηελ αληίιεςε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ πξνζαξκνγή θαη νη 

αζζελείο απφ αξηεξηνζθιήξπλζε, επηιεςία, αλεπάξθεηα λεθξνχ, ξεπκαηηθέο παζήζεηο, 

θαξδηνπάζεηεο θιπ. 

Άηνκα κε παξνδηθή αληθαλφηεηα κπνξεί λα είλαη ηξαπκαηίεο, παξνδηθά αζζελείο θιπ.  

5.2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΤΚΟΛΙΔ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Η απηφλνκε δηαθίλεζε θαη δηαβίσζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο εκπνδίδεηαη απφ ηελ 

δπζθνιία πνπ έρνπλ ζηελ θίλεζε, ζηελ πξνζέγγηζε, ζηελ αληίιεςε, ζηελ επηθνηλσλία θαη 

ηελ πξνζαξκνγή, ζηελ αθνή θαη ζηελ φξαζε. Πξνζπαζνχλ λα μεπεξάζνπλ ηελ θπζηθή ηνπο 

αλεπάξθεηα κε βνεζεηηθά κέζα, φπσο κπαζηνχληα, πεξπαηίζηξεο, αλαπεξηθά ακαμίδηα θιπ 

θαη ην επηηπγράλνπλ φηαλ δελ εκπνδίδνληαη απφ ζθαινπάηηα ή δάπεδα κε απφηνκεο θιίζεηο, 

απφ ζηελνχο ρψξνπο θιπ. ∆ηεπθνιχλνληαη κε ηελ πξφβιεςε δαπέδσλ κηθξψλ θιίζεσλ θαη 

ρσξίο ζθαινπάηηα, κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ θάιπςε πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ, θαηάιιειεο 

επθνινλφεηεο ζήκαλζεο, εχθνισλ θαη πξνζηηψλ κεραληζκψλ ρεηξηζκνχ, άλεησλ θαη 

αθίλδπλσλ ρψξσλ. 

∆πζθνιία ζηελ θίλεζε έρνπλ ηα άηνκα κε αδχλαηα ή παξάιπηα κέιε, κε δπζθακςία ή 

ζρεηηθή έιιεηςε κέινπο ή φισλ ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο, νη ειηθησκέλνη, ηα άηνκα κε 

θαξδηναλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, νη πξνζσξηλά ηξαπκαηηζκέλνη θιπ. Σα άηνκα απηά έρνπλ 

αξγφηεξνπο ξπζκνχο ζηελ θίλεζε θαη γηα λα κεηαθηλεζνχλ ρξεζηκνπνηνχλ βνεζεηηθά κέζα 

(αλαπεξηθφ ακαμίδην, πεξπαηίζηξεο, παηεξίηζεο, κπαζηνχληα θιπ). Έηζη κεηαθηλνχληαη άλεηα 

ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ ειάρηζηεο δηαζηάζεηο, έρνπλ αληηνιηζζεξά δάπεδα κε θιίζε ίζε ή 

κηθξφηεξε ηνπ 6% ρσξίο ζθαινπάηηα θαη παγίδεο, πνπ δελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο θαη 

θέξνπλ θαηάιιεινπο δηπινχο θαη ζπλερείο ρεηξνιηζζήξεο ζε θαηάιιεια χςε θαη ζέζεηο. 
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5.3. ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΚΙΝΗΗ – ΠΡΟΠΔΛΑΗ 

εκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ πξνζπέιαζε θαη ρξήζε ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο απφ 

εκπνδηδφκελα άηνκα -θαη θαη' επέθηαζε απφ φινπο- είλαη ε αζθάιεηα πνπ παξέρεηαη ηφζν 

απφ ηνλ ζρεδηαζκφ φζν θαη απφ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 Η θιίζε ζε ζρέζε κε ηελ απφζηαζε ηνπ δηακνξθσκέλνπ δαπέδνπ, απνηεινχλ βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ απηφλνκε δηαθίλεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ησλ 

εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ γεληθφηεξα. 

 Η νιηζζεξφηεηα ηνπ δαπέδνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πθή ηνπ πιηθνχ φζν θαη κε ην 

αλάγιπθν ηεο επηθάλεηάο ηνπ, είλαη κηα άιιε παξάκεηξνο ηεο δπλαηφηεηαο θίλεζεο 

πνπ πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζνβαξά.  

 Απαξαίηεηνο είλαη επίζεο ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ησλ δαπέδσλ κε απνθπγή ησλ 

ζεκείσλ εθηξνπήο ηνπ αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ, αιιά θαη ησλ άιισλ βνεζεκάησλ 

(παηεξίηζεο, πεξπαηίζηξεο θιπ), ή ηεο πξφζθξνπζήο ηνπο ζε εκπφδηα. Δμίζνπ 

αλαγθαία είλαη ε απνθπγή αξκψλ δηακφξθσζεο δαπέδνπ ζε ηέηνην κέγεζνο πνπ λα 

δεκηνπξγεί θξαδαζκνχο ζηελ θίλεζε ησλ ακαμηδίσλ ή αλαηξνπέο θαηά ην βάδηζκα. 

 Η δηαζηαζηνιφγεζε ησλ ζεκείσλ εηζφδνπ - εμφδνπ είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη ηελ 

αθηίλα απηφλνκεο δηαθίλεζεο θαη ην κέγεζνο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ εκπνδηδφκελσλ 

αηφκσλ, ραξαθηεξίδνληαο πξνζπειάζηκν ή κε θάπνην ρψξν. Δπνκέλσο είλαη 

απαξαίηεηνο ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ησλ ζεκείσλ εηζφδνπ - εμφδνπ ψζηε απηά λα 

εμππεξεηνχλ φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο. 

 Πξνζπειάζηκα νξηδνληίσο θαη θαηαθφξπθα, ζε φια ηα επίπεδα επηβάιιεηαη λα 

θαηαζθεπάδνληαη φια ηα θηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θνηλφ, φπνπ έλα 

εκπνδηδφκελν άηνκν κπνξεί λα θζάζεη είηε σο επηζθέπηεο είηε σο καζεηήο ή 

εξγαδφκελνο.  

 Δίζνδνη ζρεδφλ ζπλεπίπεδνη κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε 

ζπλδεφκελεο κε απηφλ κε θεθιηκέλα επίπεδα θιίζεο κέρξη 6% θαη πιάηνπο 

ηνπιάρηζηνλ 1,30κ θαη ζε ζχλδεζε πάληα κε ηελ ζηάζκε ηνπ αλειθπζηήξα, ζχξεο κε 

επάιιεια θχιια ζπξφκελα θαη ζχξεο κε πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 90εθ - απφ θάζα ζε 

θάζα - θέξνπζεο δηαθαλή θεγγίηε πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν ηεο θίλεζεο πίζσ απφ 

ηελ ζχξα, θαηάιιειεο ρεηξνιαβέο, αλεκνθξάθηεο θαη πιαηχζθαια κε ηνπιάρηζηνλ 
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1,50κ κεηαμχ ζχξαο θαη απέλαληη επηθάλεηαο, δηαθφπηεο θιήζεσο ηνπνζεηεκέλνη ζε 

δψλε πςψλ κεηαμχ 90 θαη 120εθ θαη έλα ηνπιάρηζηνλ WC εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ, απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ πξνζπειαζηκφηεηα νπνηνπδήπνηε θηηξίνπ απφ έλα εκπνδηδφκελν άηνκν. 

Η ηνπνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ κεραληζκψλ ρεηξηζκνχ (ρεηξηζηήξηα εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκνχ, θνπκπηά θιήζεσο, δηαθφπηεο, ξεπκαηνδφηεο θαη ρεηξνιαβέο) πξέπεη λα γίλεηαη 

ζε ζεκεία θαη χςε πξνζηηά απφ φινπο θαη ζηα ίδηα πάληα ζηαζεξά ζεκεία γηα φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο , πρ νη δηαθφπηεο γηα ην θσο ζηα δεμηά ησλ αλνηγκάησλ θαη θνληά ζηελ θάζα 

ηεο πφξηαο, ηα θνπκπηά θιήζεο ησλ αλειθπζηήξσλ ζε χςνο πξνζηηφ ζηνπο ρξήζηεο 

ακαμηδίσλ, ηα θνπκπηά ησλ αλειθπζηήξσλ κε αλάγιπθε ζήκαλζε γηα ηνπο ηπθινχο. Η 

πξνζηαζία ησλ δηαθφξσλ ζεκείσλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκφ, έγθαπκα ή 

ειεθηξνπιεμία ησλ εκπνδηδφκελσλ γεληθά αηφκσλ (ζσιήλεο χδξεπζεο δεζηνχ λεξνχ, 

πξίδεο, εζηίεο θνπδίλαο θιπ) είλαη απαξαίηεηε.  

Δμίζνπ απαξαίηεηε είλαη ε πξνζηαζία κε θηγθιηδψκαηα θαηάιιειεο κνξθήο θαη χςνπο ησλ 

εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ ζηνπο εμψζηεο θαζψο θαη ζηηο εμφδνπο ρψξσλ κεγάισλ 

ζπλαζξνίζεσλ θνηλνχ φπσο είλαη νη αίζνπζεο ησλ ζρνιείσλ.   

5.4. ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΑ 

Η λνκνζεζία γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Μειέηεο Πξνζβαζηκφηεηαο είλαη ε εμήο :  

 Οδεγίεο ρεδηαζκνχ γηα ηελ Απηφλνκε Γηαθίλεζε θαη Γηαβίσζε ΑκεΑ ηνπ ΤΠΔΚΑ 

«ρεδηάδνληαο γηα φινπο» 

 Σν άξζξν 28 ηνπ Νφκνπ 2831/2000 (ΦΔΚ 140 Α΄) «Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο» 

 Η κε αξ. 52487/ 16.11.2001(ΦΔΚ 18 Β΄/2002) απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ «Δδηθέο 

ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ΑκεΑ ζε πθηζηάκελα θηήξηα» 

 Η κε αξ. 52907/28.12.2009 (ΦΔΚ 2621 Β΄/2009) απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ «Δηδηθέο 

ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ». 

 Σν άξζξν 26 ηνπ Νφκνπ 4067/9.4.2012 (ΦΔΚ 79 Α’/ 2012) «Νένο Οηθνδνκηθφο 

Καλνληζκφο» 
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 Η ππ. αξηζκ. 9 Δγθχθιηνο ηνπ ΤΠΔΚΑ κε Α.Π.: Οηθ. 29467 / 13.06.2012 «Γηεπθξηλίζεηο 

γηα ηελ ππνβνιή κειέηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα ΑκεΑ» 

 Η Δγθχθιηνο ΑΜΔΑ ηνπ ΤΠΔΚΑ κε Α.Π. : Οηθ. 42382 / 16.07.2013 «Γηεθπθξηλίζεηο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Νένπ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ» 

Γηα ηελ κειέηε ησλ κεραληθψλ κέζσλ θάιπςεο πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ (αλειθπζηήξεο, 

αλαβαηφηεξηα θηι) ε λνκνζεζία είλαη ε εμήο :  

 Σν άξζξν 29 ηνπ Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ (Τπνπξγηθή Απφθαζε : 3046/304/89, 

ΦΔΚ 59/∆/3-02-89) 

 Η ππ. αξηζκ. Φ.9.2/νηθ.32803/1308 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 815 Β’/ 1997) 

«Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία αλειθπζηήξσλ» 

 Η ππ. αξηζκ. Φ.9.2/νηθ.29362/1957 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 1797 Β’/2005) 

«Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζ. νηθ. 3899/253/Φ9.2 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε 

ηελ νπνία ζπκπιήξψζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο ππ. αξηζ. Φ9.2/νηθ. 32803/1308 (ΦΔΚ 

815/Β/11.9.1997) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, 

ιεηηνπξγία θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ».  

 Η ππ. αξηζ. Φ.Α/9.2/νηθ.28425 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 2604 Β’/ 2008) 

«πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη 

αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ». 

 Η ππ. αξηζκ. 7 Απφθαζε ηνπ ΦΔΚ 424 Β’/2009 πνπ αθνξά ηε δηφξζσζε ζθαικάησλ 

ζηελ ππ. αξηζκ. Φ.Α/9.2/νηθ.28425 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 2604 Β’/ 2008).  

 Ο ΔΛΟΣ ΔΝ 81.2  

 

6. ΔΠΔΚΒΑΔΗ ΚΔΙΔΣΖ ΠΡΟΒΑΗΚΟΣΖΣΑ 

6.1. ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΙΝΗΗ 

Η έθηαζε ηνπ νηθφπεδνπ ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο είλαη κεγάιε θαη ηα θηίξηα είλαη 

ηνπνζεηεκέλα καθξηά απφ ην δξφκν. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε αζθαιήο πξνζπέιαζε ΑµεΑ 

/ εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ εμαζθαιίδεηαη απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ησλ θηηξίσλ µε 

απηνθίλεην θαη ζηε ζπλέρεηα µε ηηο απαηηνχκελεο εμππεξεηήζεηο (κέζα θάιπςεο 

πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ), σο ηηο εηζφδνπο ησλ θηηξίσλ. Η απηφλνκε κεηαθίλεζε ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν επηηπγράλεηαη απφ δηακνξθσκέλν ρψξν ζηάζκεπζεο ΑµεΑ κε 

κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο απφ ηηο ζπλήζεηο, πεξίπνπ 3,50Υ5,00µ, έμσ απφ ηα θηίξηα.  Η ζέζε 
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απηή θέξεη ηελ θαηάιιειε ζήµαλζε, θαζψο θαη ην Γηεζλέο χµβνιν Πξφζβαζεο Αλαπήξσλ 

(Δηθφλα 2), ηφζν επίζηπιε ζε εµθαλέο ζεµείν, φζν θαη επί ηνπ δαπέδνπ, ζε απηή δε ηελ 

ζέζε απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε άιισλ απηνθηλήησλ. 

 

Δικόνα 2. Γηεζλέο χκβνιν Πξφζβαζεο Αλαπήξσλ 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ θαηά κήθνο ηνπ πεδνδξνκίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

εηδηθά δηακνξθσκέλεο ξάκπεο αλάινγα κε ηελ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο θαη ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ : “ρεδηάδνληαο γηα φινπο ”. Η θιίζε ηεο ξάµπαο απνηειεί ην 

θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο θαη θαζνξίδεη ηελ άλεηε θαη αζθαιή ρξήζε ηεο. Η 

θιίζε ησλ  ξακπψλ, πνπ πξνηείλνληαη, θπκαίλεηαη απφ 5% έσο 6%, αλάινγα µε ην κήθνο 

ηνπο, έηζη ψζηε ν ζπλδπαζµφο απηψλ ησλ δχν ραξαθηεξηζηηθψλ λα εμαζθαιίδεη ηελ 

κεγαιχηεξε δπλαηή αζθάιεηα θαη άλεζε ζηνλ ρξήζηε, (Κφθθηλε επηζήκαλζε ζηνλ Πίλαθα 

1). ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα θαίλεηαη ε αζθαιήο πξνζπέιαζε ΑµεΑ / εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ, 

ηφζν ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ.  

 

Πίνακας 1. Κάιπςε πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ. Πξνηεηλφκελεο θιίζεηο ζε ξάκπεο. 

Σν πιάηνο ηεο ξάκπαο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή θαη άλεηε δηαθίλεζε ηνπ ρξήζηε. 

Σν ειεχζεξν πιάηνο ξάκπαο κεηαμχ ησλ πεξηδσκάησλ ηεο είλαη 1.30µ. Σν πιάηνο απηφ δελ 

επηηξέπεη ηελ δηαζηαχξσζε δχν αµαμηδίσλ. Πιαηχζθαια επηβάιιεηαη λα θαηαζθεπάδνληαη ζε 

θάζε ζεκείν αιιαγήο ηεο δηεχζπλζήο ηεο. Σα πιαηχζθαια αιιαγήο δηεχζπλζεο νλνκάδνληαη 

πιαηχζθαια ειηγκψλ θαη πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηξνθήο ησλ αµαμηδίσλ, 

πνπ απαηηεί ειεχζεξν ρψξν δηακέηξνπ 1,50µ. (Δηθφλα 3). 
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Δικόνα 3. Ράκπεο, θαηάιιεια κήθε θαη θιίζεηο 

Σν δάπεδν ηεο ξάκπαο νλνκάδεηαη ε βαηή επηθάλεηα ηεο ξάκπαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηνπο ρξήζηεο ηεο. Η επηθάλεηα απηή, θαιχπηεηαη απφ θφθθηλν θπβφιηζν. Ο θπβφιηζνο  είλαη 

έλα πιηθφ αληηνιηζζεηηθφ, νκνηνγελέο, ζηαζεξφ, µε αληνρή ζηελ ρξήζε θαη ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο ηδαληθφ γηα εμσηεξηθέο ξάκπεο, ρσξίο αληαλαθιαζηηθφηεηα θαη επθνιία ζηνλ 

θαζαξηζκφ θαη ηελ ζπληήξεζε. Η πθή ηνπ δαπέδνπ δελ δπζρεξαίλεη ηελ θίλεζε ησλ 

αµαμηδίσλ θαη ησλ αηφκσλ µε παηεξίηζεο, κπαζηνχληα ή άιια βνεζεηηθά κέζα. 

Οη ξάκπεο, γηα λα εμαζθαιίδνπλ άλεζε θαη αζθάιεηα ζηνλ ρξήζηε, δηαζέηνπλ: 

 ην ζηεζαίν ή ην θηγθιίδσκά ή ν ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν, 

  ρεηξνιηζζήξα θαη  

  πεξίδσκα (ζνβαηεπί). 

Σν χςνο ηνπ θηγθιηδψκαηνο είλαη 85 εθ. θαη ηνπ πεξηδψκαηνο 15 εθ. Σνπνζεηνχληαη δχν 

ζπλερφκελνη ρεηξνιηζζήξεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηεο ξάκπαο (φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ), 

ζε χςε 1.00 θαη 0,80µ απφ ην δάπεδν, ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη φινη νη ρξήζηεο , θαζψο θαη 

ηα παηδηά, ηα άηνµα κηθξνχ χςνπο θαη νη ρξήζηεο αµαμηδίνπ. Σέινο, νη ρεηξνιηζζήξεο 

πξνεμέρνπλ 30εθ νξηδφληηα, ζηελ αξρή θαη ην ηέινο κηαο ξάκπαο θαη ζπλερίδνληαη ζηα 

πιαηχζθαια. 
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Καηά κήθνο ησλ ξακπψλ θαηαζθεπάδεηαη πεξίδσκα πιάηνπο 15 εθ. θαη χςνπο 15 εθ., ψζηε 

λα εκπνδίδεη αθελφο ηνπο ηξνρνχο ηνπ αµαμηδίνπ λα πιεζηάδνπλ ηα θαηαθφξπθα ζηνηρεία 

ηεο ξάκπαο µε θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ ηνπ ρξήζηε, θαη αθεηέξνπ ηελ εθηξνπή ηνπ 

αµαμηδίνπ. 

6.2. ΜΗΥΑΝΙΚΑ ΜΔΑ ΚΑΛΤΦΗ ΤΦΟΜΔΣΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 

ην ππφ κειέηε ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα, γηα ηελ θάιπςε ησλ πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ πνπ δελ 

κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ κε ξάκπεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ αλειθπζηήξεο θαη έλα (1) 

αλαβαηφξην θιίκαθαο (αλαδηπινχκελν θαη κε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξεη θαη δεχηεξν άηνκν – 

ζπλνδφ).  

6.2.1. ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ 

Γεληθά, νη αλειθπζηήξεο πξνζψπσλ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία ησλ 

θηηξίσλ, θνληά ζηελ θχξηα είζνδν θαη ην θιηκαθνζηάζην. Η χπαξμή ηνπο πξέπεη λα 

ζεκαίλεηαη θαηάιιεια. Η πξφζβαζε ζε απηνχο απφ ηε ζηάζκε ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ηνπ 

ρψξνπ ζηάζκεπζεο πξέπεη λα είλαη ηζφπεδε ή λα γίλεηαη απφ θεθιηκέλα επίπεδα κέγηζηεο 

θιίζεο 5%. Οη αλειθπζηήξεο πξνζψπσλ πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκνη απφ φια ηα άηνκα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.  

6.2.1.1. ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΧΝ 

Διάρηζηεο (εζσηεξηθέο) δηαζηάζεηο ζαιάκνπ: 1.10x1.40κ. Η είζνδνο πξέπεη λα γίλεηαη απφ 

ηε κηθξφηεξε πιεπξά (1.10κ.) ηνπ ζαιάκνπ. Οη δηαζηάζεηο απηέο δελ επηηξέπνπλ ηε ζηξνθή 

αλαπεξηθνχ αµαμηδίνπ θαηά 180° - αλ ππάξρεη ηέηνηα απαίηεζε ηφηε ν ζάιακνο πξέπεη λα 

έρεη δηαζηάζεηο 1.50x1.50κ. Αλ ε είζνδνο θαη έμνδνο γίλεηαη ππφ γσλία 45° θαη απφ δχν 

πφξηεο, ηφηε νη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο είλαη 1.40x1.40κ. Σα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα πξέπεη λα 

είλαη αληνρήο απφ κε αλαθιαζηηθφ πιηθφ. Πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ην 

δάπεδν. Δίλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη πεξηκεηξηθά ζηα ηνηρψκαηα ρεηξνιηζζήξαο εληφλνπ 

ρξψκαηνο ζε χςνο 0.90κ. απφ ην δάπεδν θαη αλαδηπινχκελν θάζηζκα. Σν δάπεδν πξέπεη λα 

είλαη αληηνιηζζεξφ, ιείν θαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο ειηγκνχο αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ. Πξέπεη λα 

κε γίλεηαη ρξήζε ραιηνχ ή κνθέηαο. Ο θσηηζκφο ζην δάπεδν λα είλαη 50-75 lux, θάζεηνο, 

νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλνο. Οη ρξήζηεο αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ, φηαλ δελ ππάξρεη ρψξνο 

γηα πεξηζηξνθή, ρξεηάδνληαη θαζξέπηε ηνπνζεηεκέλν απέλαληη απφ ηελ πφξηα, ηνπ νπνίνπ 
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ε θάησ πιεπξά πξέπεη λα απέρεη απφ ην δάπεδν 0.70κ. θαη ε επάλσ λα θηάλεη ζε χςνο 

2.00κ..  

6.2.1.2. ΠΟΡΣΔ 

Σν ειάρηζην θαζαξφ άλνηγκα ηεο πφξηαο πξέπεη λα είλαη 0.90κ. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο φπνπ 

ηνπνζεηνχληαη πφξηεο ζηνλ ζάιακν, δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλνηγφκελεο αιιά κφλν 

απηφκαηεο ζπξφκελεο. Η ηαρχηεηα κε ηελ νπνία θιίλεη κία απηφκαηε πφξηα θαη ν ρξφλνο 

αλακνλήο, απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα αζθαινχο θαη απηφλνκεο θίλεζεο ησλ 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Η ηαρχηεηα απηή δε πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 0.30κ/sec ελψ ν 

ρξφλνο αλακνλήο λα κελ είλαη κηθξφηεξνο απφ 6 sec. Αθφκε πξέπεη λα δηαζέηεη 

θσηνθχηηαξν ρακειά θαη κεραληζκφ αζθαιείαο πνπ ηελ αλνίγεη μαλά αλ ζπλαληήζεη 

νπνηαδήπνηε αληίζηαζε. 

6.2.1.3. ΥΧΡΟ ΜΠΡΟΣΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ 

Η απφζηαζε κεηαμχ ηεο πφξηαο ηνπ αλειθπζηήξα θαη ηνπ απέλαληη ηνίρνπ, ζθάιαο ή 

εκπνδίνπ, πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1.50κ. Πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο γηα ηελ 

θίλεζε θαη ειηγκφ αλαπεξηθνχ αµαμηδίνπ δεμηά θαη/ή αξηζηεξά απφ ηε πφξηα. Ιδηαίηεξε 

πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί αλ ε πφξηα είλαη αλνηγκέλε. Η πφξηα θαη/ή ην πιαίζηφ ηεο πξέπεη 

λα έρνπλ έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηνλ ηνίρν ζηνλ νπνίν επξίζθνληαη. Σν δάπεδν δελ 

πξέπεη λα έρεη ζρέδηα θαη πξέπεη λα επξίζθεηαη ζε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηνπο ηνίρνπο. Ο 

θσηηζκφο ηνπ ρψξνπ πξέπεη λα είλαη άπιεηνο. Η είζνδνο πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη κε ην 

ζχκβνιν ηνπ αλειθπζηήξα θαη αλ απηφο εμππεξεηεί θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, κε ην 

δηεζλέο ζχκβνιν πξφζβαζεο αλαπήξσλ. Ο φξνθνο πξέπεη λα δειψλεηαη ζηνλ ηνίρν δίπια ή 

πάλσ απφ ηνπο δηαθφπηεο θιίζεο θαη αθφκε απέλαληη απφ ηελ πφξηα (ζηνλ ηνίρν ή ζε 

πηλαθίδα), ρξεζηκνπνηψληαο εληφλνπ ρξψκαηνο αλάγιπθνπο αξηζκνχο θαη / ή γξάκκαηα. 

6.2.1.4. ΥΔΙΡΙΣΗΡΙΑ 

Όια ηα ρεηξηζηήξηα ηνπνζεηνχληαη ζε χςνο 0.90-1.20κ απφ ην δάπεδν. Πξέπεη λα έρνπλ 

ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ην ππφβαζξφ ηνπο θαη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα κε ινγηθφ, εληαίν θαη 

ηππνπνηεκέλν ηξφπν. Οη δηαθφπηεο πξέπεη λα έρνπλ πιάηνο ή δηάκεηξν ηνπιάρηζηνλ 25ρηι., 

λα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο ηνπιάρηζηνλ 10ρηι. θαη λα έρνπλ αλάγιπθε επάλσ ηνπο ηελ 

έλδεημε ή ην ζχκβνιν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δίλαη επηζπκεηφ λα ηνπνζεηνχληαη ππφ γσλία πξνο 

ην ηνίρν. Σα ρεηξηζηήξηα εληφο ηνπ ζαιάκνπ ηνπνζεηνχληαη ζην πιεπξηθφ ηνίρσκα θαη ζε 
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απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 0.40κ. απφ ηνλ ηνίρν φπνπ επξίζθεηαη ε πφξηα. Πξέπεη λα ππάξρεη 

νπσζδήπνηε ζχζηεκα θιίζεσο θηλδχλνπ, θαηά πξνηίκεζε ηειέθσλν, ζε ρξσκαηηθή 

αληίζεζε κε ην ηνίρσκα ζην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλν. Σα ρεηξηζηήξηα εθηφο ηνπ ζαιάκνπ 

(θιίζεσο), ηνπνζεηνχληαη θνληά ζηε πφξηα. 

6.2.1.5. ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΘΔΗ 

Όηαλ εγθαζίζηαληαη αλειθπζηήξεο ζε θηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην θνηλφ, πξέπεη λα 

γίλεηαη κειέηε ησλ ελδείμεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο θηλήζεηο θαη ζέζεηο ηνπ αλειθπζηήξα : 

- Δθηφο ζαιάκνπ 

 Αλειθπζηήξαο έξρεηαη. 

 Βέιε αλφδνπ θαη θαζφδνπ. 

 Ηρεηηθά ζήκαηα άθημεο ζαιάκνπ (δηαθνξεηηθά γηα άλνδν θαη θάζνδν). 

- Δληφο ζαιάκνπ 

 Φσηεηλή έλδεημε νξφθνπ. 

 Ηρεηηθφ ζήκα δηέιεπζεο νξφθνπ 

 Βέιε αλφδνπ θαη θαζφδνπ. 

 Ηρεηηθά ζήκαηα άθημεο ζαιάκνπ (δηαθνξεηηθά γηα άλνδν θαη θάζνδν). 

 

Δικόνα 4. ήκαλζε Αλειθπζηήξα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

6.2.1.6. ΚΙΝΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΧΝ 

Η θίλεζε ησλ αλειθπζηήξσλ πξέπεη λα είλαη νκαιή ρσξίο απφηνκεο επηηαρχλζεηο θαη 

επηβξαδχλζεηο. ∆ελ πξέπεη λα ππάξρεη δηαθνξά ζηάζκεο κεηαμχ ηνπ δαπέδνπ ηνπ ζαιάκνπ 

θαη ηνπ δαπέδνπ ηνπ νξφθνπ κεγαιχηεξε απφ 2εθ. Δπίζεο ην θελφ κεηαμχ ηνπ δαπέδνπ ηνπ 

ζαιάκνπ θαη ηνπ δαπέδνπ ηνπ νξφθνπ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 2εθ. ε 

πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο ξεχκαηνο θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη εθεδξηθή παξνρή, 

πξέπεη ν αλειθπζηήξαο λα κπνξεί λα θηλεζεί ζηνλ ακέζσο θαηψηεξν φξνθν. 
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6.2.2. ΑΝΑΒΑΣΟΡΙΑ 

Καιχπηεη ζπλήζσο κηθξέο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο. Πξέπεη λα κεηαθέξεη κε αζθάιεηα άηνκν 

ζε αµαμίδην, λα έρεη αλπςσηηθή ηθαλφηεηα 350Kg, λα κπνξεί λα κεηαθέξεη δεχηεξν άηνκν 

(ζπλνδφ) θαη ε πιαηθφξκα λα έρεη δηαζηάζεηο 0.90x1.40κ. Η θίλεζε ηνπ αλαβαηνξίνπ 

πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ ρεηξηζηήξηα ζηε πιαηθφξκα θαη ζηελ αξρή θαη ηέινο ηεο δηαδξνκήο 

ηνπ (ζηαζεξά ζεκεία). ηα ζεκεία εηζφδνπ-εμφδνπ πξέπεη λα δηαηίζεηαη ηθαλνπνηεηηθφο 

ρψξνο γηα άλεηε πξνζέγγηζε θαη ειηγκφ αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ, ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ 

1.50x1.50κ..  

6.3. ΥΧΡΟΙ ΤΓΙΔΙΔΝΗ 

ηα ππφ κειέηε θηίξηα ζα δεκηνπξγεζνχλ ρψξνη πγηεηλήο (ηνπαιέηεο W.C.) θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλνη θαη κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ εμππεξέηεζε θάζε θαηεγνξίαο 

ρξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ.  

Η ππάξμε ησλ ρψξσλ πγηεηλήο γηα ηα εκπνδηδφκελα άηνκα πξέπεη λα ζεκαίλεηαη επθξηλψο κε 

ηελ ρξήζε ηνπ Γηεζλνχο πκβφινπ Πξφζβαζεο (ΓΠ) ηνπ ζπκβφινπ «W.C.». Η 

πξνζπέιαζε ησλ ρψξσλ πγηεηλήο, πξέπεη λα είλαη ηζφπεδε θαη ην ειεχζεξν πιάηνο ηνπ 

δηαδξφκνπ λα είλαη 1.20κ. – 1.30κ.. Η πφξηα εηζφδνπ / εμφδνπ ζα πξέπεη λα έρεη πιάηνο 

0.90 κ. απφ θάζα ζε θάζα, λα αλνίγεη πξνο ηα έμσ. Θα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη σο κέγηζηε 

δχλακε πνπ απαηηείηαη γηα ην άλνηγκα ηεο ζχξαο ηα 15 Newtons.  

Ο εμνπιηζκφο ηνπ WC ζα πεξηιακβάλεη έλαλ ληπηήξα, έλαλ θαζξέπηε θαη κηα ιεθάλε. Σν 

χςνο ηνπ ληπηήξα είλαη 0.85κ. απφ ην δάπεδν γηα ην επάλσ κέξνο ηνπ θαη 0.70κ. γηα ην 

θάησ θαη ζπλνδεχεηαη απφ ξάθη ζην ίδην κε απηφλ χςνο. Σα 0.70κ. ειεχζεξνο ρψξνο θάησ 

απφ ηνλ ληπηήξα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε, ε δε απνρέηεπζε ηνπ ληπηήξα 

δελ πξέπεη λα ελνριεί ηα γφλαηα ηνπ ρξήζηε αλαπεξηθνχ αµαμηδίνπ. Ο ληπηήξαο 

ηνπνζεηείηαη δίπια ζηε ιεθάλε, ην δε εκπξφζζην άθξν ηνπ ληπηήξα ηνπνζεηείηαη ζηελ ίδηα 

επζεία κε ηελ εζσηεξηθή παξεηά ηεο ιεθάλεο. Η απφζηαζε κεηαμχ ηνπ άθξνπ ηεο ιεθάλεο 

θαη ηνπ ληπηήξα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 0.10κ. θαη πνηέ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 0.25κ., έηζη 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ ληπηήξα απφ θαζήκελν ζηε ιεθάλε άηνκν. Δλαιιαθηηθά, 

ζε πεξηπηψζεηο ππαξρφλησλ θηηξίσλ, αλ δελ είλαη δπλαηφλ λα αθνινπζεζεί ε παξαπάλσ 

δηάηαμε, ε ιεθάλε ηνπνζεηείηαη παξάιιεια θαη δίπια ζηνλ ληπηήξα (ζηνλ ίδην ηνίρν) θαη ε 

απφζηαζε κεηαμχ ηνπο πξέπεη λα είλαη 0.25κ. Γηα ηελ αγθχξσζε ηνπ ληπηήξα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα ψζηε λα αληέρεη ζε θαηαθφξπθε θφξηηζε 100Kg. Η κπαηαξία 
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ηνπ ληπηήξα είλαη αλακηθηηθή, ηχπνπ "θνκκσηεξίνπ" θαη κε ρεηξηζηήξηα ηχπνπ κνρινχ (φρη 

ζθαηξηθά). ηηο πεξηπηψζεηο εμσηεξηθψλ, κε εληνηρηζκέλσλ ζσιήλσλ χδξεπζεο ή 

απνρέηεπζεο, πξέπεη απηέο λα επελδχνληαη κε κνλσηηθφ πιηθφ, ψζηε λα απνθεχγνληαη 

πηζαλά αηπρήκαηα ή ηξαπκαηηζκνί.  

Ο θαζξέπηεο ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ ην ληπηήξα κε ειαθξηά θιίζε. Σν θάησ κέξνο ηνπ 

πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε χςνο 1.00κ. απφ ην δάπεδν θαη ην πάλσ 2.00κ..  

Μπξνζηά θαη δίπια απφ κηα πιεπξά ηεο ιεθάλεο, πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο γηα 

κεησπηθή ή πιάγηα πξνζέγγηζε αηφκνπ ζε ακαμίδην. Όπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ ε 

ελδεδεηγκέλε δηάηαμε σο πξνο ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ιεθάλεο θαη ηνπ ληπηήξα είλαη ε 

ηνπνζέηεζε ηνπο ζε θάζεηνπο κεηαμχ ηνπο ηνίρνπο. Σν χςνο ηεο ιεθάλεο πξέπεη λα είλαη 

0.45κ. γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ ρξήζηε απφ ην ακαμίδην ζηε ιεθάλε. Πξέπεη 

λα έρεη πιάηε χςνπο ηνπιάρηζηνλ 0.30κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θαιχκκαηνο. Έλα θαδαλάθη 

ρακειήο πηέζεσο κε εχρξεζην ρεηξηζκφ π.ρ. ρεηξνιαβή ζην πιάη είλαη δπλαηφλ λα ηελ 

ππνθαηαζηήζεη. ∆ίπια ζηε ιεθάλε αγθπξψλεηαη κε νιηζζεξή ζπαζηή ρεηξνιαβή κήθνπο 

πεξίπνπ 0.75κ. θαη κε ην επάλσ κέξνο ηεο ζε χςνο 0.70κ. απφ ην δάπεδν. Η δηάκεηξνο κηαο 

ηέηνηαο ρεηξνιαβήο είλαη 30ρηι. - 40 ρηι.. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηνλ ηξφπν 

ζηεξέσζεο ησλ εηδψλ πγηεηλήο θαη ησλ ρεηξνιαβψλ έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αληέρνπλ ζε 

θφξηηζε 100Kg. Η ζήθε ραξηηνχ θαζαξηζκνχ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε πξνζηηή ζηνλ ρξήζηε 

θαη λα δηαζέηεη κεραληζκφ παξνρήο ραξηηνχ θχιιν-θχιιν, ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε κνλφρεηξεο.  

Σέινο, Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ζχζηεκα θιήζεο γηα πεξίπησζε αλάγθεο παξνρήο 

βνεζείαο, ην νπνίν ζα δηαζέηεη θνξδφλη πνπ ηνπνζεηείηαη πεξηκεηξηθά θαη παξάιιεια κε ην 

δάπεδν, ζε χςνο πεξίπνπ 0.15κ. - 0.20κ. απφ απηφ, ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

νπνηαδήπνηε ζέζε κέζα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν. 

Οη δηαθφπηεο θσηηζκνχ πξέπεη λα έρνπλ πιαθέηα κε κεγάιε επηθάλεηα θαη ηνπνζεηνχληαη ζε 

χςνο 0.90κ. - 1.20κ. απφ ην δάπεδν. ε φινπο ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο πξέπεη λα 

πξνβιέπνληαη θξεκάζηξεο ζε δχν χςε, ζην 1.20κ θαη 1.80κ απφ ην δάπεδν, ζε θαηάιιειεο 

ζέζεηο ηνπ ρψξνπ. 

 

7. ΚΔΙΔΣΖ ΠΡΟΒΑΗΚΟΣΖΣΑ ΥΟΙΗΘΟΤ ΤΓΘΡΟΣΖΚΑΣΟ «ΑΚΠΔΡΗΑ» 
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Η κειέηε πξνζβαζηκφηεηαο γηα ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα «Ακπεξηάο» εθπνλήζεθε βάζε ηεο 

αλψηεξν λνκνζεζίαο θαη πεξηιακβάλεη ζρέδηα θαη ππνινγηζκνχο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο, 

κειέηεο αλπςσηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη κειέηεο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαζψο θαη ε φζν ην δπλαηφλ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε φινπο 

ηνπο ρψξνπο φισλ ησλ θηηξίσλ ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη 

επεκβάζεηο ζηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξνζβαζηκφηεηαο είλαη θπξίσο ε θαηαζθεπή 

εμσηεξηθψλ ξακπψλ, ε αλαθαηαζθεπή πθηζηέκελσλ πεδνδξνκίσλ θαη ξακπψλ θαζψο θαη ε 

θαηαζθεπή λέσλ αλειθπζηήξσλ εζσηεξηθά ησλ θηηξίσλ θαη ελφο αλαβαηνξίνπ θιίκαθαο ζε 

εμσηεξηθή ζέζε.  

Οη ζέζεηο ζηηο νπνίεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ νη ξάκπεο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν δελ 

θαιχπηνπλ πεξηνρέο θχηεπζεο. Οη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο βξίζθνληαη θνληά ζηηο εηζφδνπο ησλ 

θηηξίσλ. Οη αλειθπζηήξεο ζα ηνπνζεηεζνχλ εζσηεξηθά ζηα θηίξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα 

θαλάξηα ησλ θιηκαθνζηαζίσλ, φπσο θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Οη αλειθπζηήξεο ζα 

πξέπεη λα παξαδνζνχλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη λα πιεξνχλ φινπο 

ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο.  

             

 Δικόνα 5. Φαλάξηα θιηκαθνζηαζίνπ εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ 

Σέινο, ην αλαβαηφξην (θιίκαθαο) ζα ηνπνζεηεζεί εμσηεξηθά ζην θιηκαθνζηάζην πνπ νδεγεί 

ζηελ είζνδν ηνπ γπκλαζηεξίνπ.  



ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 
________________________________________________________________________________________ 

17 
 

 

Δικόνα 6. Θέζε θαηαζθεπήο ηνπ αλαβαηνξίνπ 

Η πξνηεηλφκελε ζέζε ηνπ αλαβαηνξίνπ είλαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ κε 

ηελ θνξά ηεο αλφδνπ. Σν αλαβαηφξην ζα πξέπεη λα παξαδνζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία θαη λα πιεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο. Λφγσ ηεο ζέζεο ηνπ ζα 

πξέπεη λα επηιερζεί αλαβαηφξην θαηάιιειν γηα εμσηεξηθή ρξήζε.  

 

8. ΔΓΘΡΗΖ ΔΡΓΑΗΩΛ ΓΟΚΖΖ ΚΗΘΡΖ ΘΙΗΚΑΘΑ 

χκθσλα κε ηε παξάγξαθν 2, ηνπ άξζξνπ 29, ηνπ Ν. 4495/2017 (ΦΔΚ Α’/ 167) «Έιεγρνο 

θαη πξνζηαζία ηνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη άιιεο δηαηάμεηο» γηα θάπνηεο απφ ηηο 

παξαπάλσ θαηαζθεπέο ηεο κειέηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζα πξέπεη λα εθδνζεί Έγθξηζε 

Δξγαζηψλ Γφκεζεο Μηθξήο Κιίκαθαο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο εμήο εξγαζίεο : 

1. Καηαζθεπή Αλειθπζηήξα πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ή 

εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ ζε πθηζηάκελα θηίξηα (πεξίπησζε ζη. ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ 

άξζξνπ 29, ηνπ Ν. 4495/2017), 

2. Δζσηεξηθέο δηαξξπζκίζεηο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζίγνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

θεξφληνο νξγαληζκνχ ηνπ θηίξηνπ (πεξίπησζε ηδ. ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 29, 

ηνπ Ν. 4495/2017), 
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3. Δπεκβάζεηο ζηηο φςεηο θηηξίσλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή ηε δηάλνημε λέσλ αλνηγκάησλ, 

εθφζνλ δελ ζίγεηαη ν θέξσλ νξγαληζκφο θαη νη επεκβάζεηο δελ αληίθεηηαη ζε εηδηθφηεξεο 

δηαηάμεηο. θηίξηνπ (πεξίπησζε ιβ. ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 29, ηνπ Ν. 

4495/2017). 

 

χκθσλα κε ηε παξάγξαθν 1, ηνπ άξζξνπ 30, ηνπ Ν. 4495/2017 (ΦΔΚ Α’/ 167) «Έιεγρνο 

θαη πξνζηαζία ηνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη άιιεο δηαηάμεηο» γηα ηηο εξγαζίεο :  

1. Μηθξέο δηακνξθψζεηο ηνπ εδάθνπο κέρξη ζπλ/πιελ 0,80 κ. απφ ην θπζηθφ έδαθνο 

(πεξίπησζε δ. ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 30, ηνπ Ν. 4495/2017), 

2. Καηαζθεπέο, φπσο ζθάιεο, θεθιηκέλα επίπεδα (ξάκπεο), αληεξίδεο θαη πεδνχιηα ζε 

αθαιχπηνπο ρψξνπο νηθνπέδσλ θαη γεπέδσλ (πεξίπησζε ηδ. ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ 

άξζξνπ 30, ηνπ Ν. 4495/2017), 

3. Γηάζηξσζε δαπέδνπ αθάιππηνπ ρψξνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή δελ ππεξβαίλεη ην 

1/3 ηνπ αθάιππηνπ ρψξνπ (πεξίπησζε ηζη. ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 30, ηνπ Ν. 

4495/2017),  

δελ απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα ή έγθξηζε εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο.  

Γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη έγθξηζε εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο ν 

πξνυπνινγηζκφο ησλ εξγαζηψλ ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β’ ηνπ Ν. 

4495/2017 (ΦΔΚ Α’/ 167) «Έιεγρνο θαη πξνζηαζία ηνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο».  

χκθσλα κε ηε παξάγξαθν 19.δ. ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 4546 (ΦΔΚ 101 Α’/2018) 

«Δλζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο 2014/89/ΔΔ «πεξί ζεζπίζεσο πιαηζίνπ 

γηα ην ζαιάζζην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ» θαη άιιεο δηαηάμεηο», ηζρχεη ην εμήο : 

«Γηα εξγαζίεο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, ζη΄, δ΄, ε΄, ηζ΄ θαη ι΄, 

ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ (παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 29, N. 4495/2017) , δελ ηζρχεη ην 

φξην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ (25.000) επξψ θαη γηα ηελ εθηέιεζή 

ηνπο απαηηείηαη έγθξηζε εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο αλεμαξηήησο πξνυπνινγηζκνχ. 

Γηα ηηο εξγαζίεο ησλ ππφινηπσλ πεξηπηψζεσλ νη νπνίεο εθηεινχληαη είηε ζπλδπαζηηθά είηε 

κεκνλσκέλα θαη εθφζνλ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπο ππεξβαίλεη ηηο είθνζη πέληε 

ρηιηάδεο επξψ (25.000) ππνινγηδφκελνο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β΄ ηνπ λ. 4495/2017, 
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αλά νξηδφληηα ή θάζεηε ηδηνθηεζία απαηηείηαη ε έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίπησζε ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.». 

ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο αλήθεη θαη ε θαηαζθεπή αλειθπζηήξα πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ή εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ ζε πθηζηάκελα θηίξηα θαη ε 

νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε παξνχζα κειέηε πξνζβαζηκφηεηαο.  
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