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ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ  ΧΩΡΟΙ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ 

  

((ΜΜεε  δδύύοο  όόμμοοιιοουυςς  αανναακκλλιιννόόμμεεννοουυςς  χχεειιρροολλιισσθθήήρρεεςς))  

  

  
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ::  

    

ΑΑππααρρααίίττηηττηη  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  γγιιαα  νναα  θθεεωωρρηηθθεείί  έένναα  δδηημμόόσσιιοο  κκττίίρριιοο  ήή  δδηημμόόσσιιοοςς  χχώώρροοςς  

ππρροοσσββάάσσιιμμοοςς,,  εείίννααιι  ηη  ύύππααρρξξηη  χχώώρροουυ  υυγγιιεειιννήήςς      κκααττάάλλλληηλλαα  δδιιααμμοορρφφωωμμέέννοουυ  κκααιι  μμεε  

ττοονν  ααππααρρααίίττηηττοο  εεξξοοππλλιισσμμόό  γγιιαα  ττηηνν  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  κκάάθθεε  κκααττηηγγοορρίίααςς  χχρρηησσττώώνν,,  

σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  ττωωνν  ΑΑμμεεΑΑ  κκααιι  γγεεννιικκόόττεερραα  ττωωνν  εεμμπποοδδιιζζοομμέέννωωνν  ααττόόμμωωνν..  ΟΟιι  

χχώώρροοιι  ααυυττοοίί  εεξξυυππηηρρεεττοούύνν  όόλλεεςς  ττιιςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς  ααττόόμμωωνν  μμεε  ααννααππηηρρίίαα  κκααιι  

χχρρηησσιιμμεεύύοουυνν  κκααιι  ωωςς  χχώώρροοιι  υυγγιιεειιννήήςς  ""οοιικκοογγεεννεειιαακκοούύ  ττύύπποουυ"",,  δδηηλλααδδήή  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  

φφρροοννττίίδδαα  ττωωνν  ββρρεεφφώώνν  κκααιι  μμιικκρρώώνν  ππααιιδδιιώώνν  σσυυννοοδδεευυόόμμεεννωωνν  ααππόό  γγοοννέέαα..  ΠΠρρέέππεειι  νναα  

ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  σσεε  εεύύκκοολλαα  ααννααγγννωωρρίίσσιιμμεεςς  θθέέσσεειιςς,,  κκοοννττάά  σσττιιςς  εειισσόόδδοουυςς  κκααιι  ττοουυςς  

ππυυρρήήννεεςς  κκαατταακκόόρρυυφφηηςς  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς..  ΑΑννάάλλοογγαα  μμεε  ττοονν  ππλληηθθυυσσμμόό  ττοουυ  κκττιιρρίίοουυ  

μμπποορρεείί  έέννααςς  χχώώρροοςς  νναα  εεξξυυππηηρρεεττεείί  κκααιι  τταα  δδύύοο  φφύύλλαα    ήή  νναα  ααννττιισσττοοιιχχεείί  έέννααςς  χχώώρροοςς  

σσεε  κκάάθθεε  φφύύλλοο..    

ΟΟιι  εερργγαασσίίεεςς  κκαατταασσκκεευυήήςς  κκααιι  οο  εεξξοοππλλιισσμμόόςς  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννοουυνν  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν    

ΕΕΤΤΕΕΠΠ,,  ΕΕΛΛΟΟΤΤ  ΤΤΠΠ  11550011--0044--0044--0033--0022::22000099  

  
ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ::  

 
1. Ανακλινόμενη χειρολαβή, που διαθέτει μηχανισμό αυτόματης ασφάλισης στην 

κατακόρυφη θέση. Δέχεται κάθετο φορτίο στην άκρη της τουλάχιστον 150 
κιλά. Στο επάνω μέρος  φέρει ανατομικό, πλαστικό στήριγμα των χεριών. 
Ύψος τοποθέτησης 80 εκ., πλάγια απόσταση από λεκάνη 10 εκ. (τεμ. 2).  

2. Χαρτοθήκη, που στερεώνεται στην μία  ανακλινόμενη χειρολαβή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Νιπτήρας πορσελάνης, με σιφόνι αποχέτευσης και ρυθμιζόμενο σε ύψος 

πνευματικό στήριγμα. Ύψος τοποθέτησης 80εκ 

4. Καθρέπτης κοινός 67x120εκ (πλάτος x ύψος). Απόσταση κάτω πλευράς 

90εκ. από το δάπεδο. 
5. Λεκάνη πορσελάνης λευκή, οριζόντιας αποχέτευσης 65x36εκ. ή κάθετης 

αποχέτευσης 65x36εκ., συνδυάζεται με καζανάκι χαμηλής πίεσης με 
μηχανισμό λειτουργίας με αέρα. Το χειριστήριο για το καζανάκι  τοποθετείται 
στην   ανακλινόμενη χειρολαβή ή στον πλησιέστερο τοίχο για την διευκόλυνση 
του καθήμενου χρήστη. 

6. Μπαταρία νιπτήρα: α) με μακρύ μοχλό και μακρύ ρουξούνι ή β) με μακρύ 
ρουξούνι  και φωτοκύτταρο  

7. Σαπωνοθήκη  (dispenser) με φωτοκύτταρο ή με μεγάλο μοχλό. 
8. Αερόθερμο για στέγνωμα χεριών με φωτοκύτταρο. 
9. Χαρτοπετσετοθήκη . 
10. Ράφι σε ύψος (από δάπεδο) 80 εκ., πλάτους 25 εκ. και μήκους περίπου 80 

εκ. 
11.  Ανακλινόμενος πάγκος εξυπηρέτησης νηπίων (baby point).  
12. Οριζόντια βοηθητική χειρολαβή μήκους 60~80 εκ., ύψος τοποθέτησης 

70~80εκ. Τοποθετείται και στις δύο πλευρές της πόρτας. 
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13. Σύστημα κλήσεως κινδύνου. Διακόπτης on/on και κορδόνι τοποθετημένο 
περιμετρικά των τοίχων, οριζόντια, σε απόσταση περίπου 30 εκ. από το 
δάπεδο.  

14. Οπτική - ακουστική ένδειξη συστήματος κλήσεως κινδύνου (σειρήνα). 
15. Καλάθι αχρήστων    
16. Βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης  (πιγκάλ) επίτοιχο. 
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

- Πλάγια και μετωπική προσέγγιση της λεκάνης (ελάχιστος ελεύθερος χώρος 
μπροστά 145 εκ. και σε μία τουλάχιστον πλάγια πλευρά 100 εκ.). 

- Μετωπική προσέγγιση του νιπτήρα. 
- Δυνατότητα περιστροφής  αναπηρικού αμαξιδίου (εγγραφή σε κάτοψη κύκλου 

διαμέτρου 150 εκ.). 
- Πόρτα καθαρού ανοίγματος τουλάχιστον 90 εκ. ανοιγόμενη προς τα έξω 

(άνοιγμα χτίστη 1.00 μ.). Λαμπάς από τη μία πλευρά της πόρτας min. 30 εκ. 
Στο κάτω μέρος και στις δύο όψεις της πόρτας τοποθετείται φύλλο 
ανοξείδωτου χάλυβα πλάτους 0.30 μ. για προστασία από τα υποπόδια των 
αναπηρικών αμαξιδίων. Στις δύο πλευρές της πόρτας τοποθετούνται δύο 
όμοιες οριζόντιες χειρολαβές μήκους 60~80 εκ. Πρέπει να είναι 
κατασκευασμένες από υλικό που να  ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφαλούς 
χρήσης και εργονομίας, μπορεί να έχουν είτε πλαστικό φινίρισμα (nylon 
coated), είτε εποξειδική βαφή, είτε ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο, αρκεί στο 
σύνολό τους να παρουσιάζουν αισθητική ομοιογένεια. 

- Τα χερούλια της πόρτας πρέπει να είναι τύπου μοχλού - απαγορεύονται τα 
σφαιρικά. Η κλειδαριά πρέπει να έχει ένδειξη κατειλημμένου και απασφάλιση 
εξωτερικά (master key). 

- Η σήμανση πρέπει να είναι επιτοίχια (δίπλα στην πόρτα) ή αναρτημένη από 
την οροφή και σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα. 

- Πρέπει να επιτρέπει το άνοιγμα της πόρτας με εξάσκηση μέγιστης δύναμης 
15 Newtons. 

- Όλοι οι διακόπτες, χειριστήρια κ.λπ. τοποθετούνται σε ζώνη 90 ~ 120 εκ. από 
δάπεδο. 

- Ο εξοπλισμός των να έχει πιστοποίηση κατά DIN ή ISO ή TÜV ή ΕΝ ή ΕΛΟΤ 
ή άλλου εγκεκριμένου από την Ε.Ε. φορέα πιστοποίησης 

- O φωτισμός πρέπει να είναι ομοιόμορφος 200 ~ 300 Lux. 
- Η επένδυση της τοιχοποιίας και το δάπεδο πρέπει να έχουν αντίθεση 

(contrast) με τα είδη υγιεινής, ώστε τα άτομα με προβλήματα όρασης να 
αντιλαμβάνονται καλύτερα τον χώρο. 

- Το δάπεδο πρέπει να είναι από κεραμικά πλακίδια, αντιολισθηρά, κατηγορίας 
R11  ή R12. 

- Η στερέωση των ειδών υγιεινής και του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται με τα 
κατάλληλα ανοξείδωτα εξαρτήματα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις 
οδηγίες του κατασκευαστή, με τρόπο που να εξασφαλίζει τη μέγιστη αντοχή, 
δεδομένου ότι τα ΑμεΑ στηρίζονται ε αυτόν. Σε περίπτωση που η υπόβαση 
στο σημείο στήριξης δεν είναι επαρκής ή ικανοποιητική, απαιτείται επιπλέον 
ενίσχυση της στήριξης. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην παροχή νερού στο 

καζανάκι, για να μην υπάρξει πρόβλημα στην τοποθέτηση του ανακλινόμενου 
χειρολισθήρα.  

-  Η οπτική - ακουστική ένδειξη του συστήματος κλήσεως κινδύνου (σειρήνα) 
τοποθετείται κοντά στη σήμανση της θέσης του WC ή σε θέση όπου υπάρχει 
σε όλο τον χρόνο λειτουργίας του κτιρίου μόνιμο φυλακτικό προσωπικό. 

-  
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ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  

Πρέπει να υπάρχει σήμανση της πορείας προς τους χώρους υγιεινής σε κομβικά 

σημεία των διαδρομών μέσα στο κτίριο, καθώς και σήμανση της θέσης αυτών επί 

του τοίχου από την πλευρά που ανοίγει η πόρτα (κάθετα ή επί αυτού) ή 

αναρτημένο από την οροφή, σε κάθε περίπτωση όμως όχι επί της σημαινόμενης 

πόρτας. Σε αυτή πρέπει περιλαμβάνεται και σήμανση για την κίνηση και 

εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. 
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