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ΠΡΟΟΥΖ!  

Σν παξόλ έγγξαθν δελ είλαη πξόηππν ΕΛΟΣ αιιά απνηειεί ζρέδην ειιεληθνύ πξνηύπνπ γηα δεκόζηα 
θξίζε. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ζρόιηα κέρξη ηελ 4

ε
 Ινπιίνπ 2012.   Γηα ηε 

δηεπθόιπλζε ηεο ππνβνιήο ζρνιίωλ επηζπλάπηεηαη έληππν ππνβνιήο παξαηεξήζεωλ.  

Οη ελδερόκελεο παξαηεξήζεηο ή/θαη πξνηάζεηο βειηίωζεο ππνβάιινληαη ζηελ ει. δηεύζπλζε 
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Πξόινγνο 

 

 

Σν παξφλ εγθξίζεθε ηελ 28
ε
 Μαξηίνπ σο ζρέδην ειιεληθνχ πξνηχπνπ πξνο δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε απφ ηελ Σερληθή Δπηηξνπή ΔΛΟΣ ΣΔ 100 «Απαηηήζεηο απνλνκήο ζήκαηνο 
ζπκκφξθσζεο ζε επηρεηξήζεηο πξνζβάζηκεο ζε άηνκα κε αλαπεξία (ΑΜεΑ)» πνπ 
ζπγθξνηήζεθε σο αθνινχζσο: 

1) Καηεξίλα Σζψλε, σο εθπξφζσπν ηνπ Τπ.Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο  

2) Νφηε Παπαζνπιηψηε, σο εθπξφζσπν ηνπ Τπ.Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο  

3) Κσλζηαληίλν Κπξηαθφπνπιν, σο εθπξφζσπν ηνπ Τπ. Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 
Αιιαγήο 

4) Λελνχζα Υνιέβα, σο εθπξφζσπν ηνπ Τπ. Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

5) Διέλε Αιεπξίηνπ,  σο εθπξφζσπν ηεο ΔΚΠΟΗΕΩ 

6) Αλδξέα Βαξιάκν, σο εθπξφζσπν ηεο ΔΚΠΟΗΕΩ 

7) Ησάλλε Βαξδαθαζηάλε, σο εθπξφζσπν ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία 
(ΔΑκεΑ) 

8) Μαξίιπ Υξηζηνθή, σο εθπξφζσπν ηεο  Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΔΑκεΑ) 

9) Ρέλα Μπαξδάλε, σο εθπξφζσπν ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ,  

10) Πέηξν Μαξακπνχηε, σο εθπξφζσπν ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ,  

11) Παχιν Ραβάλε, σο εθπξφζσπν ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο  

12) Βαζίιεην Παλαγησηίδε, σο  εθπξφζσπν ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ  

13) Μαλψιε Καπθαιά,σο εθπξφζσπν ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ, Βηνηερλψλ θαη 
Δκπφξσλ Διιάδνο (ΓΔΒΔ) θαη 

14) Νίθν Κνγηνπκηζή, σο εθπξφζσπν ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (ΔΔΔ) 

 
 

Σν παξφλ ζρέδην ειιεληθνχ  πξνηχπνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο «Απαηηήζεηο απνλνκήο Διιεληθνχ ήκαηνο 
ζπκκφξθσζεο ζε επηρεηξήζεηο πξνζβάζηκεο ζε άηνκα κε αλαπεξία (ΑΜεΑ)». 
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Δηζαγσγή  

«Σα άηνκα κε αλαπεξίεο έρνπλ δηθαίσκα λα απνιακβάλνπλ κέηξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 
απηνλνκία, ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη 
πνιηηηθή δσή ηεο Χώξαο» (Άξζξν 21 παξ. 6 ηνπ πληάγκαηνο). 

Η δηαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηώλ ζε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο πνιίηεο απνηειεί θνηλσληθό 
δεηνύκελν, άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηνλ ππξήλα ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξώπηλεο αμίαο θαη 
αμηνπξέπεηαο θαη ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. 

Δηδηθόηεξα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ην δηθαίσκα ηνπο γηα απξόζθνπηε έληαμε ζηελ 
νηθνλνκηθή δσή θαη θνηλσληθή δσή, ζην Άξζξν 21 ηνπ πληάγκαηνο πξνβιέπεηαη ξεηά ε 
ππνρξέσζε ιήςεο κέηξσλ δηεπθόιπλζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. 

Σν παξόλ πξόηππν απνζθνπεί ζηελ θαηαγξαθή ησλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο νξγαληζκώλ σο 
πξνο ηηο ζπλζήθεο αλεκπόδηζηεο πξόζβαζεο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, πνπ εγγπώληαη ην 
ζεβαζκό ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη εηδηθόηεξα ηελ αλεκπόδηζηε θαη άξηηα εμππεξέηεζή ηνπο 
σο ζπλαιιαζζόκελσλ θαηαλαισηώλ ή πειαηώλ, επηζθεπηώλ θαη απνδεθηώλ ησλ αγαζώλ θαη  
ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνπλ νη νξγαληζκνί. 

 

Γεδνκέλνπ ηεο αικαηώδνπο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνύ - ιόγσ θπξίσο ηεο ζεκαληηθήο αύμεζεο 
ηνπ πξνζδόθηκνπ δσήο θαη ηεο ππνγελλεηηθόηεηαο - αιιά θαη ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη 
ησλ δπλαηνηήησλ πνπ απηή πξνζθέξεη, θαζώο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ 
ζηελ αγνξά ζήκεξα, ην παξόλ πξόηππν απνζθνπεί επίζεο  

 ζηελ θαηαλόεζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθώλ κηαο κεγάιεο κεξίδαο πειαηώλ – απνδεθηώλ ησλ 
πξνζθεξόκελσλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ ησλ νξγαληζκώλ(π.ρ. ειηθησκέλνη, παηδηά θ.ιπ.), 
ίζεο πεξίπνπ κε ην 30- 40% ηνπ ζπλόινπ ηνπ πιεζπζκνύ, κε αλάγθεο παξόκνηεο κε απηέο 
ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηνπ βαζκνύ ηθαλνπνίεζήο ηνπο, 

 ζηελ ππνβνήζεζε ησλ νξγαληζκώλ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκόζνπλ κνληέια πην 
πειαηνθεληξηθά θαη  

 ζην άλνηγκα ησλ νξγαληζκώλ ζε αγνξέο ππνηηκεκέλεο κέρξη ζήκεξα (π.ρ. αηόκσλ κε 
αλαπεξία, ειηθησκέλσλ θ.ιπ.), κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, ηελ επηβίσζε  
θαη αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ηδηαίηεξα δύζθνιεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνύ θαη 
νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ επηθξαηνύλ. 

 

Σν πξόηππν εζηηάδεη ζηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ησλ 
νξγαληζκώλ θάζε κνξθήο ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα θαη ζηηο 
ελέξγεηεο βειηίσζεο γηα ηε δεκηνπξγία  ελόο αζθαινύο θαη θηιηθνύ πεξηβάιινληνο 
εμππεξέηεζεο γηα όινπο ώζηε λα δηαζθαιηζηεί όηη ηα άηνκα απηά, κπνξνύλ λα απνιακβάλνπλ  
ή/θαη αζθνύλ ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο, όια ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηηο ζεκειηώδεηο 
ειεπζεξίεο. 

Σν πξόηππν εμεηδηθεύεη ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζην  ζρεδηαζκό ή ζηε κεηαηξνπή 
θηηξηαθώλ ππνδνκώλ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ρώξσλ, ππεξεζηώλ θαη αγαζώλ, θαζώο θαη 
ζηε ιήςε ζρεηηθώλ κέηξσλ από ηνλ νξγαληζκό ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε σο άλσ ηζόηηκε 
αληηκεηώπηζε ησλ πνιηηώλ κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα.  

Οη απαηηήζεηο ηνπ παξόληνο πξνηύπνπ είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο πξνηύπνπ ε έθθξαζε «πξέπεη λα» αλαθέξεηαη ζε ξεηή 
ππνρξέσζε(απαίηεζε) γηα ηνλ νξγαληζκό, ελώ αληίζηνηρα ε έθθξαζε «ζα πξέπεη λα» 
αλαθέξεηαη ζε δπλεηηθή ππνρξέσζε (ζύζηαζε).  
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Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία – Απαηηήζεηο θαη 
ζπζηάζεηο 

 

1 Αληηθείκελν 

Σν παξφλ Διιεληθφ Πξφηππν θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε εμππεξέηεζεο ζε 
φινπο αλεμαηξέησο ηνπο πειάηεο απφ ηνπο νξγαληζκνχο πνπ επηζπκνχλ λα θαηαζηνχλ θηιηθνί 
θαη ζηνπο πνιίηεο κε αλαπεξία θαη θαη΄ επέθηαζε ζηνπο πνιίηεο κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα.  

Ωο νξγαληζκφο θηιηθφο ζηνπο πνιίηεο κε αλαπεξία θαη θαη΄επέθηαζε κε κεησκέλε 
θηλεηηθφηεηα νξίδεηαη ζην παξφλ πξφηππν θάζε νξγαληζκφο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ ηζφηηκε, θαηά 
ην δπλαηφλ απηφλνκε, αζθαιή θαη άλεηε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ απηψλ ζηηο ππνδνκέο θαη 
ζηνπο εμνπιηζκνχο πνπ δηαζέηεη, θαζψο θαη ζηηο ππεξεζίεο θαη ηα αγαζά πνπ πξνζθέξεη ζην 
γεληθφ πιεζπζκφ. 

Σν παξφλ Πξφηππν έρεη εθαξκνγή ζε Τπεξεζίεο ή θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ή/θαη επξχηεξνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα ή/θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ηδξχκαηα ή άιιεο 
κνξθήο θπβεξλεηηθνχο ή κε νξγαληζκνχο αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή κνξθή ηνπο.  

Οη απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ είλαη επαιεζεχζηκεο ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ 
αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε, επηζεψξεζε θαη θαηάηαμε ησλ νξγαληζκψλ σο πξνο ηε θηιηθφηεηά 
ηνπο ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα.  

Σν παξφλ πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε θάζε νξγαληζκφ ν νπνίνο επηζπκεί λα δηαζθαιίδεη ηελ 
εμππεξέηεζε  φισλ αλεμαηξέησο ησλ πνιηηψλ, πειαηψλ, θαηαλαισηψλ ή επηζθεπηψλ θαη λα 
απνδεηθλχεη ηε ζπκκφξθσζε κε ην παξφλ πξφηππν πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη ην Διιεληθφ 
ήκα πκκφξθσζεο «Οξγαληζκφο θηιηθφο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία». 

 

2 Σππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο 

CEN/CENELEC Guide 6, Guidelines for standards developers to addressthe needs of older 
persons and persons with disabilities 

ISO/DIS 21542, Building construction – Accessibility and usability of the built environment 

ISO/DIS 11156,  Packaging – Accessible design- General requirements 

ISO 9999:2007, Assistive products for persons with disability – Classification and terminology 

ISO 7193:1985, Wheelchairs-Maximum overall dimensions 

ΖΜΔΗΩΖ: Όπνπ αλαθέξεηαη πξφηππν  ρσξίο ρξνλνινγία (π.ρ. ISO/DIS 11156), απηφ 
λνείηαη κε ηελ θάζε θνξά ηζρχνπζα κνξθή ηνπ. 

 

3 Όξνη θαη νξηζκνί  

3.1. αιιεξγία  

αλνζνινγηθή αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε αθίλδπλεο νπζίεο ηηο νπνίεο φκσο ζεσξεί 
επηβιαβείο 

3.2. αιιεξγία ηξνθηθή  

αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ ή δπζαλεμία κεηά ηελ θαηαλάισζε θάπνηνπ ηξνθίκνπ 

3.3. αιθαβεηηζκόο 

ηθαλφηεηα γξαθήο θαη αλάγλσζεο 
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3.4. αλαπεξία 

ρξεζηκνπνηείηαη σο γεληθφο φξνο γηα ηηο βιάβεο, ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ή ζηε 
ζπκκεηνρή 

ΖΜΔΗΩΖ 1   Οξηζκφο απφ ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο (ΠΟΤ), Γηεζλήο Σαμηλφκεζε ηεο 
Λεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο Αλαπεξίαο θαη ηεο Τγείαο -(ICF), 2001. 

ΖΜΔΗΩΖ 2    Σν ηαηξηθφ κνληέιν αληηιακβάλεηαη ηελ αλαπεξία σο πξφβιεκα ηνπ αηφκνπ, πνπ 
πξνθαιείηαη άκεζα απφ λφζν, ηξαχκα ή άιιε θαηάζηαζε ηεο πγείαο, θαη ε νπνία απαηηεί ηαηξηθή 
θξνληίδα πνπ παξέρεηαη ππφ κνξθή αηνκηθήο ζεξαπείαο απφ επαγγεικαηίεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην 
θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο ζεσξεί ην δήηεκα θπξίσο σο πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ 
θνηλσλία θαη βαζηθά σο ζέκα πιήξνπο έληαμεο ησλ αηφκσλ ζηελ θνηλσλία. Ζ αλαπεξία δελ είλαη 
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αηφκνπ, αιιά πεξηζζφηεξν κηα ζχλζεζε ζπλζεθψλ, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο 
δεκηνπξγνχληαη απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. -ΠΟΤ, Γηεζλήο Σαμηλφκεζε ηεο Λεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο 
Αλαπεξία θαη ηεο Τγείαο -(ICF), 2001. 

ΖΜΔΗΩΖ 3     Ζ αλαπεξία απνηειεί κέξνο ηεο αλζξψπηλεο πνηθηινκνξθίαο. 

3.5. αλαπεξηθό ακαμίδην 

ηξνρνθάζηζκα (ακαμίδην), ρεηξνθίλεην ή ειεθηξηθφ, κέγηζησλ ζπλνιηθψλ δηαζηάζεσλ 
0,70Υ1,20κ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ άηνκν κε θηλεηηθή αλαπεξία ή/θαη κε κεησκέλε 
θηλεηηθφηεηα γηα ηελ κεηαθίλεζή ηνπ 

ΖΜΔΗΩΖ 1     Αλαπεξηθά ακαμίδηα ησλ παξαπάλσ δηαζηάζεσλ θαιχπηνπλ ην 85% ησλ πεξηπηψζεσλ 
ρξεζηψλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ. 

ΖΜΔΗΩΖ 2    Ζ ρεηξνθίλεηε ρξήζε ακαμηδίσλ πξνυπνζέηεη επηπιένλ ειεχζεξν ρψξν ηνπιάρηζηνλ 50 
mm  θαη θαηά πξνηίκεζε 100 mmζε θάζε κία απφ ηηο δχν επηκήθεηο πιεπξέο, ηα δε πφδηα ηνπ ρξήζηε 
πξνζζέηνπλ κήθνο 50 mm ζην ζπλνιηθφ πξναλαθεξζέλ κήθνο. 

ΖΜΔΗΩΖ 3     Ο νξηζκφο βαζίδεηαη ζην ISO 7193:1985 

3.6. άηνκν κε αλαπεξία 

άηνκν κε καθξνρξφληεο ζσκαηηθέο, πλεπκαηηθέο, δηαλνεηηθέο ή αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο πνπ 
θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε δηάθνξα εκπφδηα, δπλαηφλ λα εκπνδίζνπλ ηελ πιήξε θαη 
απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θνηλσλία ζε ίζε βάζε κε άιινπο 

ΖΜΔΗΩΖ 1       Οξηζκφο απφ ΟΖΔ, χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

ΖΜΔΗΩΖ 2   Σα άηνκα κε αλαπεξία απνηεινχλ αλνκνηνγελή νκάδα πνπ πεξηιακβάλεη πνιιέο 
επηκέξνπο θαηεγνξίεο. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ νη θαηεγνξίεο απηέο νκαδνπνηνχληαη ζε 
αηζζεηεξηαθή αλαπεξία, θηλεηηθή αλαπεξία, ςπρηθή/ λνεηηθή/ γλσζηηθή αλαπεξία θαη ζηηο αιιεξγίεο κε 
ην ζθεπηηθφ φηη νη εθδειψζεηο θάζε άιιεο θαηεγνξίαο αλαιχνληαη νπζηαζηηθά ζηηο εθδειψζεηο ησλ 
παξαπάλσ θαηεγνξηψλ. Ζ σο άλσ νκαδνπνίεζε αθνινπζεί ηε ινγηθή πνπ εηζάγεη ν νδεγφο 
CEN/CENELEC Guide 6 «Guidelines for standards developers to address the needs of older persons 

and persons with disabilities». 

3.7. άηνκν κε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα  

πξφζσπν, ε θηλεηηθφηεηα ηνπ νπνίνπ είλαη κεησκέλε, ιφγσ νπνηαζδήπνηε ζσκαηηθήο 
αλαπεξίαο, δηαλνεηηθήο αληθαλφηεηαο ή αδπλακίαο ή ιφγσ νπνηαζδήπνηε άιιεο αηηίαο 
αληθαλφηεηαο ή ειηθίαο θαη ε θαηάζηαζε ηνπ νπνίνπ απαηηεί θαηάιιειε πξνζνρή θαη 
πξνζαξκνγή ησλ πξνζθεξφκελσλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ 

ΖΜΔΗΩΖ 1   Οξηζκφο βαζηζκέλνο ζηνλ Καλνληζκφ ΔΚ 1107/2006 ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ 
αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα πνπ ηαμηδεχνπλ αεξνπνξηθψο 

ΖΜΔΗΩΖ 2     Ο φξνο «άηνκν κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα» είλαη ζπλψλπκνο κε ηνλ φξν «εκπνδηδφκελν 
άηνκν». 

ΖΜΔΗΩΖ 3     Ζ ζσκαηηθή αλαπεξία κπνξεί λα είλαη αηζζεηήξηα ή θηλεηηθή, κφληκε ή πξνζσξηλή. 

3.8. γιώζζα 

πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο γιψζζεο θαη άιιεο κνξθέο κε πξνθνξηθψλ γισζζψλ 

ΖΜΔΗΩΖ 1      Οξηζκφο απφ ΟΖΔ, χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 
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3.9. Γηεζλέο ύκβνιν Πξόζβαζεο 

δηεζλψο ηππνπνηεκέλν ζχκβνιν πνπ απεηθνλίδεη άηνκν ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην θαη 
ππνδειψλεη ππεξεζία, εμππεξέηεζε ή/θαη ππνδνκή θαηάιιειε γηα ρξήζε απφ άηνκα κε 
αλαπεξία θαη κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα 

3.10. επηρείξεζε 

νξγαληζκφο πνπ αζθεί νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή κνξθή ηνπ 

ΖΜΔΗΩΖ 1 ηηο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνληαη, εηδηθφηεξα, απηναπαζρνινχκελνη θαη νηθνγελεηαθέο 
επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ βηνηερληθή ή άιιε δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη εηαηξείεο ή ελψζεηο πξνζψπσλ 
πνπ αζθνχλ ηαθηηθά κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

3.11. επηρείξεζε κεγάιε 

επηρείξεζε πνπ απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 251 εξγαδφκελνπο.  

3.12. επηρείξεζε κεζαία 

επηρείξεζε πνπ απαζρνιεί απφ 51 έσο ην πνιχ 250 εξγαδφκελνπο  

3.13. επηρείξεζε κηθξή 

επηρείξεζε πνπ απαζρνιεί απφ 11 έσο ην πνιχ 50 εξγαδφκελνπο 

3.14. επηρείξεζε πνιύ κηθξή 

επηρείξεζε πνπ απαζρνιεί ην πνιχ 10 εξγαδφκελνπο 

3.15. εύινγε πξνζαξκνγή 

απαξαίηεηεο θαη θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ξπζκίζεηο -νη νπνίεο δελ επηβάιινπλ έλα 
δπζαλάινγν ή αδηθαηνιφγεην βάξνο- φπνπ απαηηείηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, ε απφιαπζε ή/θαη ε άζθεζε, ζε 
ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο, φισλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ 

ΖΜΔΗΩΖ 1     Οξηζκφο απφ ΟΖΔ, χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

3.16. δσληαλή βνήζεηα/ζπλνδεία 

ππνζηήξημε/βνήζεηα απφ άηνκα φπσο νδεγνί, ζπλνδνί, αλαγλψζηεο, επαγγεικαηίεο 
δηεξκελείο ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο θ.ιπ., πνπ πξνζθέξεηαη ζε άηνκα κε αλαπεξία θαη κε 
κεησκέλε θηλεηηθφηεηα κε ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο απηψλ ζηα θηίξηα θαη ζε 
άιιεο εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη αλνηθηέο ζην θνηλφ, θαζψο θαη ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο 
θαη αγαζά, αιιά θαη ζε δηαδηθαζίεο, εθδειψζεηο θαη πάζεο θχζεσο δξαζηεξηφηεηεο.  

ΖΜΔΗΩΖ 1:   Ο φξνο «δσληαλή βνήζεηα» είλαη ηαπηφζεκνο κε ηνλ φξν «ππεξεζία ππνζηήξημεο 
αηφκσλ κε αλαπεξία».      

3.17. ηζόηηκε ζπκκεηνρή ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία 

δηαζθάιηζε γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ίδησλ δπλαηνηήησλ επηινγψλ κε απηέο πνπ ηζρχνπλ γηα 
ηνλ θάζε πνιίηε 

3.18. ηζόηηκε εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία 

παξνρή ππεξεζηψλ ζε άηνκα κε αλαπεξία ζην ίδην επίπεδν θαη απφ ηα ίδηα ζεκεία πνπ απηέο 
παξέρνληαη ζε θάζε άιιν πνιίηε 

3.19. όδεπζε ηπθιώλ 

εηδηθή δψλε πνπ θαηαζθεπάδεηαη κε πιάηνο 0,30κ έσο 0,60κ γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη αζθαιή 
δηαθίλεζε ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη 
νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ  

ΖΜΔΗΩΖ 1     Οξηζκφο απφ  Απφθαζε Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
(ΤΠΔΚΑ) 52907/ΦΔΚ 2621Β/31.12.2009, Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηόκσλ κε αλαπεξία ζε 
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ησλ νηθηζκώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδώλ. 
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ΗΜΔΙΩΗ 2     Ζ φδεπζε ηπθιψλ ζπλίζηαηαη απφ ισξίδεο επίζηξσζεο, δηαθνξεηηθήο πθήο θαη 
ρξψκαηνο απφ ην ππφινηπν δάπεδν.   

3.20. νξγαληζκόο 

ππεξεζία/θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ή/θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή/θαη ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο, ηδησηηθή επηρείξεζε, ίδξπκα ή άιιεο κνξθήο θπβεξλεηηθφο ή κε νξγαληζκφο 
αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή ηνπ κνξθή  

3.21. δεκόζηνο νξγαληζκόο  

ππεξεζία/θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ή/θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή/θαη ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο, λνκηθφ πξφζσπν δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θνηλσθειήο 
ππεξεζία/θνξέαο, κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε, αιιά θαη γεληθά θνξέαο ζπλάζξνηζεο ή/θαη 
ζπλαιιαγήο κε ην επξχ θνηλφ 

3.22. πειάηεο 

άηνκν πνπ ζπλαιιάζζεηαη κε έλα νξγαληζκφ θαη ιακβάλεη αγαζά ή ππεξεζίεο απφ απηφλ 

3.23. πξνζβαζηκόηεηα 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ επηηξέπεη ζε φινπο ρσξίο δηαθξίζεηο θχινπ, ειηθίαο 
θαη ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ζσκαηηθή δηάπιαζε, δχλακε, αληίιεςε θ.ιπ.) λα κπνξνχλ 
απηφλνκα, κε αζθάιεηα θαη κε άλεζε λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ππνδνκέο, 
ππεξεζίεο (ζπκβαηηθέο θαη ειεθηξνληθέο) θαη αγαζά πνπ πξνζθέξνληαη 

ΖΜΔΗΩΖ 1:  Οξηζκφο απφ ΔΑκεΑ, Δηήζηα έθζεζε 3
εο

 Γεθέκβξε 2005, ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ: ην 
«θιεηδί» γηα ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ. 

3.24. πξνζβάζηκν αγαζό 

πξντφλ δξαζηεξηνηήησλ ή/θαη ιεηηνπξγηψλ, πιηθφ ή άυιν, πξσηνγελέο ή 
επεμεξγαζκέλν/κεηαπνηεκέλν, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, αμηνπνηεζεί θαη γίλεη αληηιεπηφ 
απφ ηα άηνκα κε αλαπεξία θαηά ην δπλαηφλ απηφλνκα, κε αζθάιεηα θαη άλεζε 

3.25. πξνζβάζηκε δηαδηθαζία/ πνιηηηθή 

δηαδηθαζία/ πνιηηηθή πνπ ελζσκαηψλεη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 
επηηξέπνληαο ζε απηά λα ιεηηνπξγήζνπλ ηζφηηκα κε θάζε άιιν, θαηά ην δπλαηφλ απηφλνκα, κε 
αζθάιεηα θαη άλεζε 

3.26. πξνζβάζηκε επηθνηλσλία 

γιψζζεο ή/θαη εκθάληζε θεηκέλνπ ή/θαη ε γξαθή Μπξάηγ ή/θαη επηθνηλσλία κέζσ ηεο αθήο 
ή/θαη κεγάια ηππνγξαθηθά ζηνηρεία ή/θαη πξνζηηά πνιπκέζα ή/θαη επίζεο γξαπηνί, ερεηηθνί, 
απιήο γιψζζαο, αλαγλψζηκνη απφ ηνλ άλζξσπν θαη ζπκπιεξσκαηηθνί θαη ελαιιαθηηθνί 
ηξφπνη, κέζα θαη κνξθέο επηθνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνζβάζηκεο 
πιεξνθφξεζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ησλ επηθνηλσληψλ  

ΖΜΔΗΩΖ 1    Οξηζκφο απφ ΟΖΔ, ύκβαζε γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. 

3.27. πξνζβάζηκε όδεπζε 

ζπλερήο, ρσξίο εκπφδηα δηαδξνκή κεηαμχ πξνζβάζηκσλ ζηνηρείσλ θαη πεξηνρψλ ελφο θηηξίνπ, 
εγθαηάζηαζεο ή εμσηεξηθνχ ρψξνπ.  

ΖΜΔΗΩΖ 1   Μία εζσηεξηθή πξνζβάζηκε φδεπζε πεξηιακβάλεη ηζφπεδεο επηθάλεηεο θίλεζεο πεδψλ 
κε κέγηζηε θιίζε 5%, ρψξνπο ειηγκψλ δηακέηξνπ 1,50κ, ζχξεο θαζαξνχ πιάηνπο 0,90κ, αλειθπζηήξεο 
θαη αλαβαηφξηα.  Μηα εμσηεξηθή πξνζβάζηκε φδεπζε πεξηιακβάλεη πξνζβάζηκεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο, 
ηζφπεδεο επηθάλεηεο θίλεζεο πεδψλ κε κέγηζηε θιίζε 5%, ρψξνπο ειηγκψλ δηακέηξνπ 1,50κ, ξάκπεο 
ζχλδεζεο πεδνδξνκίσλ θαη νδνζηξψκαηνο, φδεπζε ηπθιψλ, αλειθπζηήξεο θαη αλαβαηφξηα. 

3.28. πξνζβάζηκε ζήκαλζε 

ζήκαλζε ή ζχζηεκα ζήκαλζεο ζε γξαθή Μπξάηγ ζε επαλάγλσζηεο θαη θαηαλνεηέο κνξθέο 
απφ άηνκα κε αλαπεξία 
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ΖΜΔΗΩΖ 1     Οη επαλάγλσζηεο θαη θαηαλνεηέο κνξθέο πεξηιακβάλνπλ ραξαθηήξεο, πηθηνγξάκκαηα, 
έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε ππφβαζεο (θφληνπ) θαη ζηνηρείσλ, απινπνηεκέλνπο αλάγιπθνπο ράξηεο θαη 
νκνηψκαηα, ερεηηθή ζήκαλζε, θ.ιπ. 

3.29. πξνζβάζηκε ππεξεζία 

ππεξεζία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, αμηνπνηεζεί θαη γίλεη αληηιεπηή απφ ηα άηνκα κε 
αλαπεξία θαηά ην δπλαηφλ απηφλνκα, κε αζθάιεηα θαη άλεζε 

3.30. πξνζσπηθό 

ππάιιεινη, εζεινληέο, ππεξγνιάβνη θαη ινηπά άηνκα κε νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηνλ 
νξγαληζκφ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο εθ κέξνπο απηνχ 

3.31. ζθύινο νδεγόο ηπθινύ  

ζθχινο εηδηθά εθπαηδεπκέλνο γηα λα θαζνδεγεί άηνκν ηπθιφ ή κε πξνβιήκαηα φξαζεο 

3.32. ζθύινο βνεζόο αηόκνπ κε αλαπεξία 

ζθχινο εηδηθά εθπαηδεπκέλνο γηα λα βνεζά ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο άηνκν κε 
θηλεηηθή αλαπεξία, άηνκν θσθφ ή κε πξνβιήκαηα αθνήο, άηνκν κε ςπρηθή, λνεηηθή ή 
γλσζηηθή αλαπεξία. 

3.33. ζπζθεπαζία 

θάζε πξντφλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπγθξάηεζε, ηελ πξνζηαζία, ηε δηαθίλεζε, ηε 
δηάζεζε, ηελ απνζήθεπζε, ηε κεηαθνξά θαη ηελ παξνπζίαζε αγαζψλ, απφ πξψηεο χιεο κέρξη 
επεμεξγαζκέλα αγαζά, απφ ηνλ παξαγσγφ κέρξη ηνλ ρξήζηε ή ηνλ θαηαλαισηή, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επεμεξγαζηψλ, ζπλαξκνιφγεζεο ή άιινπ δηακεζνιαβεηή  

ΖΜΔΗΩΖ 1     Οξηζκφο απφ ISO 21067:2007, Packaging-Vocabulary, para 2.1.1 

3.34. ρεδηαζκόο γηα Όινπο  

ζρεδηαζκφο πξντφλησλ, πεξηβαιιφλησλ, πξνγξακκάησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο, ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή έθηαζε θαη ππφ ηηο 
πεξηζζφηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο, ρσξίο αλάγθε πξνζαξκνγήο ή εμεηδηθεπκέλνπ ζρεδηαζκνχ  

ΖΜΔΗΩΖ 1    Οξηζκφο απφ ΟΖΔ, ύκβαζε γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία.  

ΖΜΔΗΩΖ 2    Ο φξνο «ρεδηαζκφο γηα Όινπο» είλαη ζπλψλπκνο κε ηνλ φξν «Καζνιηθφο ρεδηαζκφο»  

ΖΜΔΗΩΖ 3   Ο «ρεδηαζκφο γηα Όινπο» δελ απνθιείεη ηηο ππνβνεζεηηθέο ζπζθεπέο γηα ζπγθεθξηκέλεο 
νκάδεο αηφκσλ κε αλαπεξία, φπνπ απηφ απαηηείηαη.  

3.35. ηερληθό βνήζεκα 

πξντφλ ή ζχζηεκα πξντφλησλ, εμνπιηζκφο ή ηερλνινγία πνπ έρεη παξαρζεί εηδηθά ή είλαη 
δηαζέζηκν γεληθά θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ έλα άηνκν κε αλαπεξία γηα ηελ πξφιεςε, ηελ 
παξαθνινχζεζε, ηελ αληηζηάζκηζε (compensate), ηελ ππνθαηάζηαζε (relieve) ή/θαη ηελ 
εμνπδεηέξσζε ησλ εθδειψζεσλ ηεο αλαπεξίαο 

ΖΜΔΗΩΖ 1  Οξηζκφο απφ ISO 9999:2007, Assistive products for persons with disability – 
Classification and terminology 

3.36. ρακειή όξαζε 

φξαζε πνπ δελ κπνξεί λα δηνξζσζεί ή απνθαηαζηαζεί κε ζπκβαηηθά βνεζήκαηα φξαζεο 
(γπαιηά, θαθνί επαθήο), θαξκαθεπηηθή αγσγή ή εγρείξεζε 

ΖΜΔΗΩΖ 1    Έλα άηνκν ρακειήο φξαζεο εκπνδίδεηαη ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, δελ κπνξεί λα 
δηαθξίλεη εηθφλεο ζε θάπνηα απφζηαζε, ρξψκαηα παξφκνησλ ηφλσλ θ.ιπ. 
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4 Παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα εμεηάδνληαη γηα θάζε θαηεγνξία αηόκσλ κε 
αλαπεξία 

4.1. Αηζζεηεξηαθή αλαπεξία  

4.1.1 Όξαζε 

4.1.1.1 Υαξαθηεξηζηηθά  

Σα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ κεξηθή ή νιηθή απψιεηα φξαζεο. 
ηεξίδνληαη θπξίσο ζηηο αηζζήζεηο ηεο αθήο θαη ηεο αθνήο. Ζ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ κε 
κεξηθή απψιεηα φξαζεο κπνξεί λα θαηαλνήζεη νπηηθά εξεζίζκαηα κε κεγάιν κέγεζνο, έληνλν 
θσηηζκφ θαη ρξσκαηηθή αληίζεζε. Γεληθά, φζν πην απιή είλαη κηα εηθφλα θαη φζν πην μεθάζαξε 
ε πεξηγξαθή ηεο, ηφζν πην εχθνιν είλαη λα γίλεη αληηιεπηή θαη λα δηαβαζηεί.  Σα άηνκα κε 
νιηθή απψιεηα φξαζεο κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ εξεζίζκαηα απηηθά, αλάγιπθα θαη 
αθνπζηηθά. 

4.1.1.2 Αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο 

Σα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο βξίζθνληαη εθηεζεηκέλα ζε θηλδχλνπο φπσο: 

α) αηρκεξά ζεκεία θαη αηρκεξέο αθκέο ζε πξντφληα πνπ ρεηξίδνληαη 

β) αζηαζή πξντφληα ζε απνζηάζεηο πνπ ελδερνκέλσο δελ θζάλνπλ  

γ) αιιαγέο ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο, εκπφδηα ή πξνεμνρέο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 
 πηψζε θαη ηξαπκαηηζκφ 

δ) αλνηρηέο εζηίεο θσηηάο θαη θιφγαο 

ε) δεζηέο επηθάλεηεο κε ηηο νπνίεο ελδερνκέλσο κπνξεί λα έξζνπλ ζε επαθή  

ζη) δηαβξσηηθά πιηθά ρσξίο ηελ θαηάιιειε δηεζλψο αλαγλσξίζηκε απηηθή ζήκαλζε 

δ) δηαδηθαζίεο εθθέλσζεο πνπ ζηεξίδνληαη κφλν ζε νπηηθέο ελδείμεηο 

ε) ζήκαηα πξνεηδνπνίεζεο πνπ ζηεξίδνληαη κφλν ζην ρξψκα ή ζε ρακειή ρξσκαηηθή 
 αληίζεζε κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνπ θφληνπ ή ζε νπηηθή ηερλνινγία. 

4.1.2 Αθνή 

4.1.2.1 Υαξαθηεξηζηηθά  

Σα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ κεξηθή ή νιηθή απψιεηα αθνήο, γη’ 
απηφ ε έληαζε, ε ζπρλφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηνπ ήρνπ είλαη ζεκαληηθή. Σα άηνκα κε 
πξνβιήκαηα αθνήο εθ γελεηήο, ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζην γξαπηφ θαη 
πξνθνξηθφ ιφγν.  

4.1.2.2  Αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο 

Σα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο βξίζθνληαη εθηεζεηκέλα ζε θίλδπλν εάλ νη πξνθνξηθέο 
αλαθνηλψζεηο θαη ηα ζήκαηα πξνεηδνπνίεζεο δελ είλαη πςειήο ερεηηθήο έληαζεο, δελ είλαη 
ζαθή θαη αξθεηά θαηαλνεηά ή είλαη ππεξβνιηθά πςειήο ζπρλφηεηαο ψζηε λα γίλνπλ 
αληηιεπηά. 

4.1.3 Αθή 

4.1.3.1 Υαξαθηεξηζηηθά 

Άηνκα κε πξνβιήκαηα αθήο ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ κεησκέλε ή ηδηαίηεξα απμεκέλε 
αίζζεζε αθήο ή λα δηαζέηνπλ ηερλεηά κέιε. Σα άηνκα κε κεησκέλε επαηζζεζία αθήο ή κε 
ηερλεηά άλσ άθξα δελ κπνξνχλ λα ρεηξίδνληαη κε επθνιία νζφλεο αθήο ή άιιεο ζπζθεπέο πνπ 
γίλνληαη αληηιεπηέο κε ςειάθεζε.    

4.1.3.2 Αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο 

Σα άηνκα κε ππεξεπαηζζεζία αθήο κπνξεί λα ηξαπκαηηζηνχλ απφ εξεζίζκαηα πνπ 
πξνθαινχλ κφλν δπζαλεμία ζηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο, φπσο π.ρ. ηα αηρκεξά 
αληηθείκελα, νη πνιχ δεζηέο ή θξχεο επηθάλεηεο. Σα εξεζίζκαηα απηά κπνξνχλ επίζεο λα 
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ηξαπκαηίζνπλ άηνκα κε κεησκέλε επαηζζεζία αθήο ζε πεξίπησζε παξαηεηακέλνπ ρξφλνπ 
επαθήο ηνπο κε απηά θαη αδπλακίαο αληίιεςεο. 

4.1.4 Γεύζε/Οζκή 

4.1.4.1 Υαξαθηεξηζηηθά 

Ζ γεχζε θαη ε νζκή, αλ θαη είλαη μερσξηζηέο αηζζήζεηο, ηαμηλνκνχληαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία 
ιφγσ ησλ παξφκνησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ ζε άηνκα κε αλαπεξία. Οη δχν αηζζήζεηο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ην δηαρσξηζκφ ησλ γεχζεσλ. 

4.1.4.2 Αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο 

Σα άηνκα κε κεησκέλε επαηζζεζία γεχζεο θαη νζκήο βξίζθνληαη εθηεζεηκέλα ζε θηλδχλνπο 
απφ ηνμηθέο χιεο. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη πηζαλφηεηα λα κελ αληρλεχζνπλ αιινησκέλα 
ηξφθηκα ή λα κελ αληηδξάζνπλ ζε θαηαζηάζεηο πςειήο επηθηλδπλφηεηαο φπσο ν θαπλφο.  

4.1.5 Ηζνξξνπία  

4.1.5.1  Υαξαθηεξηζηηθά 

Ζ έιιεηςε ηζνξξνπίαο εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηα ειηθησκέλα άηνκα ή/θαη ζε άηνκα κε θηλεηηθά 
πξνβιήκαηα. Δάλ ηαπηφρξνλα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα φξαζεο, ε ηθαλφηεηα απνθπγήο ησλ 
εκπνδίσλ θαη ησλ θηλδχλσλ κεηψλεηαη ζεκαληηθά. 

4.1.5.2 Αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο 

Οη πξνζθξνχζεηο ζε εκπφδηα ή ην γιίζηξεκα απαηηνχλ γξήγνξα αληαλαθιαζηηθά, 
ζπληνληζκέλεο θηλήζεηο ησλ άθξσλ ηνπ ζψκαηνο θαη απζηεξφ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο 
ηζνξξνπίαο. Αθφκε θαη κηθξέο αηρκεξέο αθκέο θαη πξνεμνρέο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 
αηπρήκαηα. Οη ειηθησκέλνη είλαη πην επάισηνη ζε ηξαπκαηηζκνχο απφ πηψζεηο ιφγσ ηεο 
εχζξαπζηεο νζηηθήο ηνπο κάδαο. Σα πξνβιήκαηα ηζνξξνπίαο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 
απμεκέλν θίλδπλν πηψζεο. Σα άηνκα κπνξεί κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα επίζεο λα εκθαλίδνπλ 
πξνβιήκαηα έιιεηςεο ηζνξξνπίαο κε απνηέιεζκα ν πηζαλφο ηξαπκαηηζκφο ηνπο λα επεξεάζεη 
ηελ αλεμαξηεζία ηνπο.  

4.2 Κηλεηηθή αλαπεξία 

4.2.1 Δπηδεμηόηεηα 

4.2.1.1  Υαξαθηεξηζηηθά 

Ζ επηδεμηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ζπλδπαζκέλσλ θηλήζεσλ θαηά ην ρεηξηζκφ 
αληηθεηκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα άλσ άθξα. Σα άηνκα κε κεησκέλε επηδεμηφηεηα 
δπζθνιεχνληαη ζηελ θίλεζε ησλ δαθηχισλ θαη ηδηαίηεξα ησλ αληηρείξσλ. Πνιχπινθνη ρεηξηζκνί 
νη νπνίνη απαηηνχλ ηελ άζθεζε πίεζεο ή ηελ πεξηζηξνθή ηνπ θαξπνχ κπνξεί λα είλαη 
επψδπλνη ή αλέθηθηνη γηα ηα άηνκα κε κεησκέλε επηδεμηφηεηα. Σα άηνκα απηά παξνπζηάδνπλ 
επίζεο δπζθνιία φηαλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ αθξίβεηα, φπσο είλαη ην άλνηγκα 
ζπζθεπαζηψλ ή ην δέζηκν αληηθεηκέλσλ. 

4.2.1.2  Αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο 

Σα άηνκα κε κεησκέλε επηδεμηφηεηα κπνξεί λα ζέζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε θηλδχλνπο κε ηνλ 
ιαλζαζκέλν ρεηξηζκφ κεραλεκάησλ, θαζψο θαη κε ηε κε έγθαηξε απνκάθξπλζε ησλ άθξσλ 
ηνπο απφ θάπνηα πεγή θηλδχλνπ φπσο είλαη ε θιφγα. 

4.2.2 Ηθαλόηεηα ρεηξηζκνύ 

4.2.2.1 Υαξαθηεξηζηηθά 

Ζ ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ζρεηίδεηαη κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε θφξησζε, ε θίλεζε θαη ν 
ρεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ. Πεξηιακβάλεη ηε ζπληνληζκέλε θίλεζε ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ. 
Ζιηθησκέλα άηνκα, θαζψο θαη άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα, παξνπζηάδνπλ κεησκέλε 
ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ. 
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4.2.2.2 Αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο 

Σα άηνκα κε κεησκέλε ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ βξίζθνληαη εθηεζεηκέλα ζε θίλδπλν απφ ην 
ιαλζαζκέλν ρεηξηζκφ ζπζθεπψλ. Ο ζρεδηαζκφο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεί ηνπο 
θηλδχλνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο ιαλζαζκέλσλ ελεξγεηψλ. 

4.2.3 Κίλεζε 

4.2.3.1 Υαξαθηεξηζηηθά 

Σα άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα, αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 
ηνπο. Γηα παξάδεηγκα παξνπζηάδνπλ: 

α) κεησκέλν ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ θάησ άθξσλ 

β) κεησκέλε ηθαλφηεηα αλάπηπμεο ηαρχηεηαο θαη δξαζθειηζκνχ νξηδφληηνπ θαη θαηαθφξπθνπ 

γ) πεξηνξηζκέλεο θηλήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ 

δ) δπζθνιία εθηέιεζεο ειεγρφκελσλ θαη ζπληνληζκέλσλ θηλήζεσλ 

Σα πεξηζζφηεξα άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθά βνεζήκαηα φπσο 
είλαη ηα αλαπεξηθά ακαμίδηα, βνεζήκαηα θίλεζεο (π.ρ. κπαζηνχλη, παηεξίηζεο θ.ιπ.) ή θάπνην 
πξνζσπηθφ ζπλνδφ. ε θάζε πεξίπησζε είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε επηπιένλ ρψξνπ γηα ηε 
δπλαηφηεηα πξφζβαζήο ηνπο.  

4.2.3.2 Αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο  

Σα άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα βξίζθνληαη εθηεζεηκέλα ζε θίλδπλν ηδηαίηεξα ζε 
θαηαζηάζεηο επείγνπζαο εγθαηάιεηςεο νρεκάησλ ή θηηξίσλ.  

4.2.4 Γύλακε θαη αληνρή 

4.2.4.1 Υαξαθηεξηζηηθά 

Ζ κείσζε ηεο δχλακεο θαη ηεο αληνρήο παξαηεξείηαη ζπρλά ζε ειηθησκέλα άηνκα θαη άηνκα 
κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα. Ο ρεηξηζκφο ζπζθεπψλ πνπ απαηηνχλ ηελ εθαξκνγή πίεζεο ή 
ξνπήο είλαη επψδπλνο ή αλέθηθηνο ζε άηνκα κε κεησκέλε δχλακε θαη αληνρή. Δπίζεο ε 
παξαηεηακέλε ρξήζε ηνπ ίδηνπ πξντφληνο κπνξεί λα επηθέξεη θφπσζε. Ο έιεγρνο ησλ 
παζεηηθψλ θηλήζεσλ είλαη κεησκέλνο κε απνηέιεζκα ηε δπζθνιία εθηέιεζεο θηλήζεσλ φπσο ε 
κεηαθνξά/ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ ζε ρακειφηεξν επίπεδν ή ην θάζηζκα ή ε ρξήζε 
δηαθφξσλ βνεζεκάησλ θ.ιπ. 

4.2.5 Οκηιία 

4.2.5.1 Υαξαθηεξηζηηθά 

Σα άηνκα κε πξνβιήκαηα νκηιίαο παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 
θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. Δλαιιαθηηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ είλαη 
ε ρξήζε ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο, ε ρξήζε ζπζθεπψλ ελίζρπζεο ηεο νκηιίαο ή ζπζθεπψλ 
ηερλεηήο παξαγσγήο νκηιίαο θαζψο θαη ε ρξήζε πιεθηξνινγίσλ.  

4.3 Φπρηθή, λνεηηθή, γλσζηηθή αλαπεξία 

4.3.1 Γεληθά  

Οη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαλφεζε, ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ 
επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Σα άηνκα κε κεησκέλεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο κπνξεί λα 
παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηε κάζεζε, ζηε δεκηνπξγία γεληθεχζεσλ θαη ζπζρεηηζκψλ θαζψο 
θαη ζηελ έθθξαζή ηνπο κέζσ ηνπ γξαπηνχ ή πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Οη παξαπάλσ δπζθνιίεο 
επηθέξνπλ άγρνο, εζθαικέλε αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ, θαηάζιηςε, εκκνλέο θαη άιιεο 
ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Οη δηαηαξαρέο απηέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κεησκέλε ηθαλφηεηα 
ζπγθέληξσζεο ζε θάπνην ζηφρν. 

4.3.2 Ννεηηθή ηθαλόηεηα 

4.3.2.1 Υαξαθηεξηζηηθά 

Ζ λνεηηθή ηθαλφηεηα πεξηιακβάλεη ηε κάζεζε, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αηηηνιφγεζε. Ζ 
πξνρσξεκέλε ειηθία θαζψο θαη αζζέλεηεο (φπσο είλαη ε λφζνο Alzheimer), νδεγνχλ ζε 
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ζηαδηαθή κείσζε ηεο λνεηηθήο ηθαλφηεηαο. Ζ κείσζε ηεο λνεηηθήο ηθαλφηεηαο επηθέξεη 
πξνβιήκαηα αληίιεςεο θαζψο θαη δπζθνιία ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε 
πξνβιεκάησλ, ζχγρπζε θαη δπζθνιία ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ. 

4.3.2.2 Αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο 

Σα άηνκα κε λνεηηθά πξνβιήκαηα νδεγνχληαη ζε αδπλακία αληίιεςεο ησλ πξνβιεκάησλ, ε 
νπνία πεξηιακβάλεη δπζθνιία θαηαλφεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη δηαρσξηζκνχ ηεο 
αηζζεηεξηαθήο πιεξνθνξίαο. Οη δπζθνιίεο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πεξηιακβάλνπλ ηελ 
δπζθνιία ή αδπλακία αλαγλψξηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζνξηζκνχ, επηινγήο θαη εθαξκνγήο 
ηεο ελδεδεηγκέλεο ιχζεο θαζψο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο. 

4.3.3 Μλήκε 

4.3.3.1 Υαξαθηεξηζηηθά 

Σα άηνκα κε πξφβιεκα κλήκεο παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηελ θαηαρψξεζε θαη απνζήθεπζε 
πιεξνθνξηψλ, ζηελ αλάθιεζε θαηαζηάζεσλ θαη ζηελ εθκάζεζε λέσλ πξαγκάησλ κε 
απνηέιεζκα λα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ζχγρπζεο.  

4.3.3.2  Αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο 

Σα άηνκα κε πξφβιεκα κλήκεο βξίζθνληαη εθηεζεηκέλα ζε θίλδπλν εάλ ν αλεθπιήξσηνο 
ζηφρνο πνπ έρνπλ ζέζεη θαηαιήμεη ζε επηθίλδπλε θαηάζηαζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ην 
άλνηγκα ηεο ζηξφθηγγαο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ (γθαδηνχ) ρσξίο ηαπηφρξνλε αλάθιεμε. Ο 
ζρεδηαζκφο επηβάιιεηαη λα δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζε παξφκνηεο 
πεξηπηψζεηο κε νινθιήξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο. 

4.3.4 Γιώζζα/αιθαβεηηζκόο 

4.3.4.1 Υαξαθηεξηζηηθά 

Ζ γιψζζα θαη ν αιθαβεηηζκφο είλαη βαζηθέο λνεηηθέο δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε 
θαη ηε ρξήζε ζεκάησλ, ζπκβφισλ θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ κίαο γιψζζαο. Σα άηνκα κε 
πξνβιήκαηα γιψζζαο ή αιθαβεηηζκνχ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηελ 
θαηαλφεζε θαη ηελ έθθξαζε κέζσ ηνπ γξαπηνχ ή πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Ζ εκθάληζε δπζιεμίαο 
επηθέξεη πξνβιήκαηα ζηελ αλάγλσζε θαη ην γξαπηφ ιφγν. 

4.3.4.2 Αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο 

Σα άηνκα κε πξνβιήκαηα γιψζζαο ή αιθαβεηηζκνχ βξίζθνληαη εθηεζεηκέλα ζε θίλδπλν φηαλ 
δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ζήκαηα πξνεηδνπνίεζεο ή ζεκαληηθέο γξαπηέο νδεγίεο.   

4.4 Αιιεξγίεο 

4.4.1 Γεληθά 

Σα ζπκπηψκαηα ησλ αιιεξγηψλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ θαη λα πνηθίινπλ ζε βαξχηεηα απφ 
άηνκν ζε άηνκν. Οη ζπλήζεηο νπζίεο πνπ πξνθαινχλ αιιεξγίεο, είλαη ε γχξε, ην ηξίρσκα ησλ 
δψσλ, ηα αθάξεα ηεο ζθφλεο, νη ζπφξνη κνχριαο, νη κχθεηεο, ηα θάξκαθα (π.ρ. πεληθηιίλε), 
νξηζκέλα ηξφθηκα, ην latex θαη άιια ρεκηθά (φπσο ρξψκαηα ή ρεκηθά νηθνδνκηθά πιηθά). 
Δπίζεο αξθεηέο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχλ πιηθά, φπσο ην ληθέιην, πνπ κπνξεί λα 
πξνθαιέζνπλ αιιεξγηθή αληίδξαζε.  

4.4.1.1. Αιιεξγίεο εμ επαθήο 

Οη αιιεξγίεο εμ επαθήο πξνθαινχληαη απφ αιιεξγηνγφλα πνπ εηζέξρνληαη ζην ζψκα κέζσ 
ηνπ δέξκαηνο. Οη ζπγθεθξηκέλεο νπζίεο πεξηέρνληαη θπξίσο ζε ζθφλεο, αξψκαηα, θαιιπληηθά,  
ρεκηθά νηθηαθήο ρξήζεσο, κέηαιια, latex θαζψο θαη ζε δηάθνξεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. 
Αιιεξγίεο εμ επαθήο εθδειψλνληαη ζην 15% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ θαη είλαη ζπλήζσο 
καθξάο δηαξθείαο. 

4.4.1.2. Σξνθηθέο αιιεξγίεο 

Σα ηξφθηκα πνπ ζπλήζσο πξνθαινχλ αιιεξγηθή αληίδξαζε είλαη ην γάια, ην απγφ, ηα ςάξηα, 
ηα νζηξαθνεηδή, ε ζφγηα, ην ζηηάξη θαη ηα θηζηίθηα. Πξφζζεηα ηξνθίκσλ, φπσο είλαη νη 
ρξσζηηθέο θαη ηα ζπληεξεηηθά, κπνξνχλ επίζεο λα πξνθαιέζνπλ ηξνθηθέο αιιεξγίεο. 
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4.4.1.3. Αιιεξγίεο κέζσ ηεο εηζπλνήο 

Ζ εηζπλνή αιιεξγηνγφλσλ, φπσο είλαη ε ζθφλε, ε γχξε, ηα αθάξεα, νη κχθεηεο θαη ηα 
πξντφληα ησλ δψσλ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγίεο. Απφ ηα αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα 
ηέηνηνπ είδνπο αιιεξγηψλ εκθαλίδεηαη ζπλήζσο άζζκα πνπ εθδειψλεηαη κε ηελ απφθξαμε ηεο 
ξηληθήο θνηιφηεηαο θαη αίζζεκα δπζθνξίαο θαηά ηελ αλαπλνή.  

Δπίζεο ρεκηθνί παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ επαηζζεζίεο. Ζ 
έθζεζε ζε δηάθνξεο ζπλζεηηθέο ή θπζηθέο νπζίεο νη νπνίεο ζπλήζσο πεξηέρνληαη ζε βαθέο, 
ραιηά, νηθνδνκηθά πιηθά, πιαζηηθά, αξψκαηα, θαπλφ ηζηγάξνπ θαη θπηά, είλαη πηζαλφ λα 
πξνθαιέζεη παξφκνηα ζπκπηψκαηα κε απηά ηεο αιιεξγηθήο αληίδξαζεο.   

4.4.2 Αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο 

πρλά νη αιιεξγίεο πεξηνξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο αηφκνπ φηαλ πξέπεη λα απνθχγεη ηελ 
επαθή κε ηνλ αιιεξγηνγφλν παξάγνληα. ηα πξντφληα ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε θαηάιιειε 
ζήκαλζε γηα ηελ χπαξμε πηζαλφλ αιιεξγηνγφλσλ ζπζηαηηθψλ.  

 

5 Απαηηήζεηο αλά ηνκέα θαη θαηεγνξία αηόκσλ κε αλαπεξία 

5.1 Αξρέο ρεδηαζκνύ γηα ‘Οινπο 

Οη παξαθάησ αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνλ ρεδηαζκφ γηα Όινπο, απνηεινχλ ηηο αξρέο ζηηο νπνίεο 
βαζίζηεθε ν θαζνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ: 

1. απνθπγή ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ ή ηνπ ζηηγκαηηζκνχ νπνηνπδήπνηε ρξήζηε, 
κε ή ρσξίο αλαπεξία,  

2. επειημία ζηε ρξήζε κε παξνρή ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ φζνλ αθνξά ζηηο κεζφδνπο 
ρξήζεο ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη ην επξχηεξν δπλαηφ θάζκα ρξεζηψλ δηαθνξεηηθψλ 
ηθαλνηήησλ, 

3. απιή θαη δηαηζζεηηθή ρξήζε αλεμάξηεηε απφ ηελ εκπεηξία, ηε γλψζε ηνπ ρξήζηε, ηηο 
γισζζηθέο ηθαλφηεηεο ή ην ηξέρνλ επίπεδν ζπγθέληξσζεο απηνχ, 

4. αληηιεπηή πιεξνθφξεζε απφ ην κέγηζην δπλαηφ αξηζκφ ρξεζηψλ, κε ηαπηφρξνλε 
ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ πιεξνθφξεζεο (ιεθηηθή, εηθφλεο, απηηθή, ερεηηθή), 

5. αλνρή φζνλ αθνξά ζηελ εζθαικέλε ρξήζε ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη θαη 
νη δπζκελείο ζπλέπεηεο ιφγσ ηπραίσλ θαη αθνχζησλ δξάζεσλ,  

6. θαηαβνιή ρακειήο ζσκαηηθήο πξνζπάζεηαο ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
απνηειεζκαηηθά θαη άλεηα θαη κε ηελ θαηαβνιή ηεο ειάρηζηεο δπλαηήο πξνζπάζεηαο 
απφ θάζε ρξήζηε κε ή ρσξίο αλαπεξία,  

7. θαηάιιειν κέγεζνο θαη ρψξνο γηα ηε ρξήζε ηνπ απφ νπνηνδήπνηε ρξήζηε αλεμάξηεηα 
απφ ην κέγεζνο ηνπ ζψκαηνο απηνχ, ηε ζηάζε ηνπ ρξήζηε ή ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπ. 

5.2 Πιεξνθνξία 

5.2.1 Πξνζβάζηκε ζήκαλζε 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη νη πειάηεο ηνπ κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε 
θηλεηηθφηεηα, κπνξνχλ απηφλνκα θαη κε αζθάιεηα λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζηνπο εζσηεξηθνχο 
θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ, θαζψο θαη λα εληνπίζνπλ ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ παξέρνληαη ζε 
απηνχο. 

Γηα ην ιφγν απηφ ε ζήκαλζε ζηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ νξγαληζκνχ 
πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη αηφκσλ κε κεησκέλε 
θηλεηηθφηεηα. 

Δμππεξεηήζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηα άηνκα κε αλαπεξία πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη πάληα 
κε ην Γηεζλέο χκβνιν Πξφζβαζεο πνπ ζα ζπλνδεχεη ην επεμεγεκαηηθφ θείκελν ή ζρέδην ή 
ζχκβνιν. 

Καη’ ειάρηζηνλ ε ζήκαλζε θηλδχλνπ πξέπεη λα παξέρεηαη ηαπηφρξνλα ζε νπηηθή θαη ερεηηθή 
κνξθή. 
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Πξνθεηκέλνπ γηα νξγαληζκνχο πνπ δηαζέηνπλ κεγάινπ κεγέζνπο ή ζχλζεηεο δηακφξθσζεο 
ή/θαη ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεηο, απηνί ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ δσληαλή βνήζεηα γηα ηελ 
ππνζηήξημε ησλ πειαηψλ κε αλαπεξία ή κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 
ηνπο ζηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο. 

ΤΣΑΖ Ζ ζήκαλζε ζπκκνξθψλεηαη θαη΄ ειάρηζην κε ηα Σ.Γ. 8 θαη  Σ.Γ. 24 

5.2.2 Πξνζβάζηκε επηθνηλσλία  

5.1.2.1. Γεληθά 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη νη πειάηεο ηνπ κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε 
θηλεηηθφηεηα, έρνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη απφ απηφλ ζηνπο 
πειάηεο ελ γέλεη.  

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη επίζεο φηη νη πειάηεο κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε 
θηλεηηθφηεηα κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ παξέρνληαη ζε απηνχο θαη 
λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ νξγαληζκφ. 

Ζ κέζνδνο ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο γεληθφηεξα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα 
ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ πειαηψλ θαη ηα ηερληθά βνεζήκαηα πνπ απηνί ρξεζηκνπνηνχλ. Ο 
νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε ζχγρξνλε 
ηερλνινγία (SMS, e-mail, ρξήζε ππφηηηισλ, ζπζηήκαηα ελίζρπζεο ήρνπ θ.ιπ.), θαζψο θαη 
δσληαλή βνήζεηα γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ κε αλαπεξία θαη κε 
κεησκέλε θηλεηηθφηεηα.  

Σν πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα είλαη ελήκεξν γηα ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη 
εμππεξέηεζεο πειαηψλ κε αλαπεξία, λα  απεπζχλεηαη ζηνλ ίδην ηνλ πειάηε κε αλαπεξία θαη 
φρη ζην ζπλνδφ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξεζεί γηα ηηο επηζπκίεο ηνπ, λα ηνπ δηαζέηεη φιν 
ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη απηφο γηα λα ηηο εθθξάζεη, λα ηνλ ξσηάεη κε πνην ηξφπν κπνξεί λα 
ηνλ εμππεξεηήζεη θαιχηεξα θαη λα ηνλ αληηκεησπίδεη γεληθά κε επγέλεηα θαη αμηνπξέπεηα φπσο 
θάζε άιιν πειάηε. 

ε πεξίπησζε πνπ ν νξγαληζκφο δηαζέηεη δηθηπαθφ ηφπν ή/θαη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, απηά 
πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα ζρεηηθά δηεζλή πξφηππα πξνζβαζηκφηεηαο δηαδηθηπαθψλ 
εθαξκνγψλ . 

ΤΣΑΖ Ζ επηθνηλσλία ζπκκνξθψλεηαη θαη΄ ειάρηζην κε ηα Σ.Γ.25, Σ.Γ.26 θαη Σ.Γ.27 

5.1.2.2. Δπηθνηλσλία κε πειάηεο κε πξνβιήκαηα αθνήο ή/θαη νκηιίαο 

Οη θσθνί πειάηεο ή πειάηεο κε πξνβιήκαηα αθνήο ή/θαη νκηιίαο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα 
επηθνηλσλνχλ κε ην πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ ρσξίο ηε ρξήζε ηεο νκηιίαο (π.ρ. κε γξαπηή 
επηθνηλσλία, κέζσ SMS, θ.ιπ.) ή λα έρνπλ αλάγθε έλζεζεο ππνηίηισλ ή/θαη δηεξκελείαο ζηε 
λνεκαηηθή ζε νπηηθφ πιηθφ ηνπ νξγαληζκνχ, ην νπνίν ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα παξέρεη 
ζηνλ πειάηε εθφζνλ δεηεζεί. ε πεξηπηψζεηο ζπλαιιαγψλ φπνπ απαηηείηαη ε ππνγξαθή ηνπ 
πειάηε, ν νξγαληζκφο πξέπεη λα δηαζέηεη –εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ πειάηε- δηεξκελέα 
λνεκαηηθήο. 

5.1.2.3. Δπηθνηλσλία κε πειάηεο κε πξνβιήκαηα όξαζεο 

Πειάηεο ηπθινί ή κε πξνβιήκαηα φξαζεο κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ εθδφζεηο εληχπσλ ηνπ 
νξγαληζκνχ ζε πξνζβάζηκεο κνξθέο (θαηάινγνη κεγάισλ ραξαθηήξσλ, ζε γξαθή Μπξάτγ 
θ.ιπ.), ηηο νπνίεο ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηνλ πειάηε εθφζνλ δεηεζνχλ, ή ηελ 
αλάγλσζε απηψλ απφ ηξίην άηνκν. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηπθιψλ πειαηψλ ή 
πειαηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζε πεξηπηψζεηο  ζπλαιιαγψλ φπνπ απαηηείηαη ε ππνγξαθή 
ηνπ πειάηε, ην πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα αλαγλψζεη ιεπηνκεξψο ζηνλ πειάηε 
ηα ζρεηηθά θείκελα θαη λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία ππνγξαθήο πνπ νξίδεη ε ηζρχνπζα 
λνκνζεζία. 

5.1.2.4. Δπηθνηλσλία κε πειάηεο κε ςπρηθή, λνεηηθή, γλσζηηθή αλαπεξία 

Πειάηεο κε ςπρηθή, λνεηηθή, γλσζηηθή αλαπεξία κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ εθδφζεηο απιήο 
γιψζζαο, ηηο νπνίεο ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηνλ πειάηε εθφζνλ δεηεζνχλ. 
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθά/λνεηηθά/γλσζηηθά ζε 
πεξηπηψζεηο  ζπλαιιαγψλ φπνπ απαηηείηαη ε ππνγξαθή ηνπ πειάηε, ην πξνζσπηθφ ηνπ 



ΔΛΟΣ 1439 © ΔΛΟΣ ΔΛΟΣ EN 2070 Μέξνο 1 

 

 18 

νξγαληζκνχ πξέπεη λα αλαγλψζεη ιεπηνκεξψο ζηνλ πειάηε ηα ζρεηηθά θείκελα, λα βεβαησζεί 
γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπο απφ ηνλ πειάηε θαη λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία ππνγξαθήο πνπ 
νξίδεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

5.3 Κηηξηαθέο ππνδνκέο 

5.3.1 Γεληθά 

Οη πειάηεο κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα πξέπεη λα εμππεξεηνχληαη απηφλνκα 
θαη ηζφηηκα κε θάζε άιιν πειάηε, απφ ηα ίδηα ζεκεία εμππεξέηεζεο θαη ζπλαιιαγήο θαη θαηά 
ηξφπν πνπ δε ζίγεη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο.  

Γηα ην ιφγν απηφ, ν νξγαληζκφο πξέπεη λα πξνζαξκφζεη ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ κε 
αλαπεξία θαη κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα ηηο ππνδνκέο θαη ηνλ θάζε είδνπο εμνπιηζκφ (π.ρ. 
ζηαζεξφ, αζηηθφ θ.ιπ.) πνπ δηαζέηεη -θαη εκπίπηεη ζηηο ππνδνκέο, εμππεξεηήζεηο θαη 
εμνπιηζκφ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα 5.2.- ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ 
ρεδηαζκνχ γηα Όινπο ή Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζρεηηθή ηζρχνπζα 
εζληθή λνκνζεζία θαη πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη ην ΗSO 21542, Building construction – 
Accessibility and usability of the built environment ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε εζληθή λνκνζεζία 
δελ πεξηιακβάλεη ζρεηηθή αλαθνξά.  

5.3.2 Πξνζβάζηκεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο 

Ο νξγαληζκφο, εθφζνλ δηαζέηεη νξγαλσκέλν ρψξν ζηάζκεπζεο, πξέπεη λα δηαζέηεη θαη εηδηθέο 
ζέζεηο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, νη νπνίεο δελ πξέπεη λα 
θαηαιακβάλνληαη απφ άιινπο ρξήζηεο.  

ε πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηεη νξγαλσκέλν ρψξν ζηάζκεπζεο, πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ 
πξφβιεςε ζέζεο ζηάζεο ή/θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαηά ην δπλαηφλ 
πιεζηέζηεξα ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ –εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφ. 

ΤΣΑΖ Οη πξνζβάζηκεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο ζπκκνξθψλνληαη θαη΄ ειάρηζην κε ην Σ.Γ.5 

5.3.3 Πξνζβάζηκε είζνδνο 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα δηαζέηεη πξνζβάζηκε είζνδν, ε νπνία λα ηαπηίδεηαη κε ηελ θεληξηθή 
είζνδν ηνπ θηηξίνπ. 

ε πεξίπησζε ππνδνκψλ πθηζηάκελσλ πξν ηνπ 20001 θαη εθφζνλ ε θεληξηθή  είζνδνο δελ 
είλαη πξνζβάζηκε θαη ηερληθά δελ είλαη δπλαηφ λα γίλεη πξνζβάζηκε ή εάλ πξνο ηνχην 
απαηηείηαη δπζαλάινγν θφζηνο πινπνίεζεο, ν νξγαληζκφο πξέπεη λα δηαζέηεη πξνζβάζηκε 
είζνδν απφ δεπηεξεχνπζα είζνδν ηνπ θηηξίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη 
θαηάιιειε θαζνδεγεηηθή ζήκαλζε απφ ηελ θεληξηθή είζνδν κέρξη ηελ δεπηεξεχνπζα 
πξνζβάζηκε είζνδν, θέξνπζα θαη ην Γηεζλέο χκβνιν Πξφζβαζεο. 

ΤΣΑΖ Ζ πξνζβάζηκε είζνδνο ζπκκνξθψλεηαη θαη΄ ειάρηζην κε ην Σ.Γ.7 

5.3.4 Πξνζβάζηκε όδεπζε (νξηδόληηα θαη θαηαθόξπθα) 

Όζνλ αθνξά ζηε δηαζθάιηζε ηεο αλεκπφδηζηεο θαη αζθαινχο, νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο, 
θπθινθνξίαο ησλ πειαηψλ κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα ζηηο εζσηεξηθέο θαη 
εμσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ, ν νξγαληζκφο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη πξνζβάζηκεο 
νδεχζεηο απιήο ινγηθήο ζηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ, νη νπνίεο ζπλδένπλ 

                                                      

1 Απφ ην 2000 επηβάιιεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία (Ν.2831/2000 -ΦΔΚ 140Α/ 13.6.2000) 
πξνζβάζηκε είζνδνο ζε φια ηα θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, λνκηθά πξφζσπα 
δεκνζίνπ δηθαίνπ, λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θνηλσθειείο 
νξγαληζκνχο, νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηεο θαη δεχηεξεο βαζκίδαο ή έρνπλ ρξήζεηο 
ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο, γξαθείσλ θαη εκπνξίνπ, θαζψο 
επίζεο θαη ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ησλ θηηξίσλ απηψλ. Ζ ππνρξέσζε απηή επηβάιιεηαη 
θαη ζηα θηίξηα κε ρξήζε θαηνηθίαο ζηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθφο ν αλειθπζηήξαο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ θηηξηνδνκηθνχ θαλνληζκνχ. 
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φιεο ηηο δηαηηζέκελεο ρξήζεηο (ρψξνη ζηάζκεπζεο, εμσηεξηθνί ρψξνη, είζνδνο, εζσηεξηθνί 
ρψξνη θ.ιπ.) θαη πεξηιακβάλνπλ ρψξνπο ειηγκνχ αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ.  

Ωο ειάρηζην απνδεθηφ πιάηνο πξνζβάζηκεο φδεπζεο λνείηαη ην πιάηνο πνπ επηηξέπεη ηε 
δηαζηαχξσζε αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ κε πεδφ. 

ΤΣΑΖ Ζ πξνζβάζηκε φδεπζε ζπκκνξθψλεηαη θαη΄ ειάρηζην κε ηα Σ.Γ.1, Σ.Γ.2, 
Σ.Γ.3,Σ.Γ.4, Σ.Γ.6, Σ.Γ.10, Σ.Γ.11, Σ.Γ.12, Σ.Γ.28, Σ.Γ.29, Σ.Γ.30, Σ.Γ.31, Σ.Γ.32 

5.3.5 Πξνζβάζηκεο εμππεξεηήζεηο  

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη πξνζβάζηκεο εμππεξεηήζεηο (ρψξνη θνηλφρξεζηνη, 
ρψξνη πγηεηλήο, απνδπηήξηα, δνθηκαζηήξηα, ζέζεηο ζεαηψλ θαη νκηιεηψλ ζηάζεηο/ζηέγαζηξα, 
απνβάζξεο επη/απνβίβαζεο θ.ιπ.) γηα ηνπο πειάηεο κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε 
θηλεηηθφηεηα, αληίζηνηρα κε απηέο πνπ δηαζέηεη γηα ηνπο πειάηεο ρσξίο αλαπεξία θαη ζε 
πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ εμππεξεηήζεσλ αλά είδνο εμππεξέηεζεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία θαη πξνδηαγξαθέο θαη ην ΗSO 21542, Building construction – Accessibility and 
usability of the built environment, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε εζληθή λνκνζεζία δελ 
πεξηιακβάλεη ζρεηηθή αλαθνξά.  

ΤΣΑΖ Οη πξνζβάζηκεο εμππεξεηήζεηο ζπκκνξθψλνληαη θαη΄ ειάρηζην κε ηα Σ.Γ.9, 
Σ.Γ.14, Σ.Γ.15, Σ.Γ.16, Σ.Γ.17 

5.3.6 Πξνζβάζηκνη ζηαζεξνί εμνπιηζκνί  

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη πξνζβάζηκνπο ζηαζεξνχο εμνπιηζκνχο  (ζπξίδεο, 
πάγθνπο ππνδνρήο, πάγθνπο ζπλαιιαγήο, πάγθνπο θπιηθείσλ, εμέδξεο νκηιεηψλ,  
κεραλήκαηα απηφκαηεο ζπλαιιαγήο ή/θαη πιεξνθφξεζεο, θ.ιπ.) γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
πειαηψλ κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα, αληίζηνηρα κε απηνχο πνπ δηαζέηεη γηα 
ηνπο πειάηεο ρσξίο αλαπεξία θαη ζε πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ εμνπιηζκψλ αλά είδνο 
εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη πξνδηαγξαθέο θαη ην ΗSO 21542, 
Building construction – Accessibility and usability of the built environment, ζηηο πεξηπηψζεηο 
φπνπ ε εζληθή λνκνζεζία δελ πεξηιακβάλεη ζρεηηθή αλαθνξά. 

Καλέλαο νξγαληζκφο θηιηθφο ζηα άηνκα κε αλαπεξία δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί 
απνθιεηζηηθά κεραληζκνχο εηζφδνπ/δηέιεπζεο ηχπνπ ηνπξληθέ (tourniquet). ε πεξίπησζε 
ρξήζεο παξφκνησλ κεραληζκψλ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη νπσζδήπνηε ζχξα αλνηγφκελε ή 
ζπξφκελε ή άλνηγκα θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία. 

ΤΣΑΖ Οη πξνζβάζηκεο εμππεξεηήζεηο ζπκκνξθψλνληαη θαη΄ ειάρηζην κε ηα Σ.Γ.18, Σ.Γ. 
19 

5.3.7 Πξνζβάζηκε δηαθπγή  

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειεο ππνδνκέο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα 
δηαθπγήο ησλ πειαηψλ κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα ζε  πεξηπηψζεηο έθηαθηεο 
αλάγθεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη πξνδηαγξαθέο θαη ην ΗSO 21542, Building 
construction – Accessibility and usability of the built environment, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε 
εζληθή λνκνζεζία δελ πεξηιακβάλεη ζρεηηθή αλαθνξά. 

5.3.8 Τιηθά  

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ζηηο ππνδνκέο ηνπ 

α) ηε ρξήζε θαη ελζσκάησζε πιηθψλ αληηνιηζζεξψλ, ζηαζεξά ελζσκαησκέλσλ, 

β) ηε ρξήζε θαη ελζσκάησζε πιηθψλ αληηαιιεξγηθψλ, πνπ δελ επλννχλ ηελ αλάπηπμε 
κπθήησλ, 

γ) ηνλ θαιφ θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο ηαθηηθφ θαζαξηζκφ θαη αεξηζκφ φισλ ησλ 
ρψξσλ. 
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5.4 Τπεξεζίεο  

Οη πειάηεο κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα πξέπεη λα απνιακβάλνπλ ηνπ ίδηνπ 
επηπέδνπ εμππεξέηεζε θαη ππεξεζίεο κε ηνπο πειάηεο ρσξίο αλαπεξία. 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα πξνζαξκφζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηνπ ζηηο 
αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ κπνξεί λα 
αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε ηερλνινγία, θαζψο θαη λα αλαπηχμεη ελαιιαθηηθέο 
κνξθέο εμππεξέηεζεο πειαηψλ, φπσο π.ρ. ππεξεζία παξάδνζεο/παξαιαβήο θαη’ νίθνλ ή/θαη 
ηαρπδξνκηθά,, ππεξεζία ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce), δηάζεζε πξνζβάζηκσλ 
νρεκάησλ γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ πειαηψλ κε αλαπεξία, δσληαλή βνήζεηα θ.ιπ.  

Γηα λα εμππεξεηνχληαη άηνκα κε αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε δηάζεζε 
ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ θαη κελπκάησλ ζε πξνζβάζηκεο κνξθέο θαζψο θαη ε δηάζεζε 
δσληαλήο βνήζεηαο, εθφζνλ δεηεζεί. 

Γηα λα εμππεξεηνχληαη άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε δηάζεζε 
αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ, εθφζνλ δεηεζεί. 

Γηα λα εμππεξεηνχληαη άηνκα κε ςπρηθέο, λνεηηθέο, γλσζηηθέο αλαπεξίεο πξέπεη λα 
πξνβιέπεηαη ε δηάζεζε εληχπσλ απιήο γιψζζαο, απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη  
δσληαλήο βνήζεηαο, εθφζνλ δεηεζεί. 

Γηα λα εμππεξεηνχληαη άηνκα κε αιιεξγίεο πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθή επηινγή ησλ πιηθψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νξγαληζκφο ζε φιεο ηηο ππνδνκέο θαη  δξαζηεξηφηεηεο ηνπ (π.ρ. 
ζπζθεπαζία θ.ιπ.) θαη λα δηαζθαιίδεηαη ν ζπλερήο θαη ζσζηφο εμαεξηζκφο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 

Δθφζνλ ν νξγαληζκφο δηνξγαλψλεη εθδειψζεηο, απηέο πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο 
ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη πξνζβάζηκεο απφ απηά, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηελ 
πξνζβαζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ φπνπ δηνξγαλψλεηαη ε εθδήισζε, ζηε ρσξνζέηεζε ησλ 
θαζηζκάησλ, ηνπ βήκαηνο νκηιεηψλ θαη ησλ ινηπψλ εμνπιηζκψλ θαη ζηελ δπλαηφηεηα 
πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία. 

Δθφζνλ ν νξγαληζκφο δηαζέηεη κεηαθνξηθά κέζα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ, απηά 
πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια θαη γηα ηε κεηαθνξά πειαηψλ κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε 
θηλεηηθφηεηα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη πξνδηαγξαθέο.  

ΤΣΑΖ Σα πξνζβάζηκα νρήκαηα ζπκκνξθψλνληαη θαη΄ ειάρηζην κε ηα Σ.Γ.20, Σ.Γ. 21, 
Σ.Γ22, Σ.Γ.23 

5.5 Γηαδηθαζίεο/ πνιηηηθέο  

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη φινη νη πειάηεο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
πειαηψλ κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα, απνιακβάλνπλ ην ίδην επίπεδν 
πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο, ηεο αμηνπξέπεηαο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο. Ζ νδεγία 
95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 1995, γηα 
ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, πξέπεη λα εθαξκφδεηαη 
απζηεξά πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ν ζεβαζκφο ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ αηφκσλ κε 
αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα θαη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε φπνηα 
δεηνχκελε πιεξνθνξία ρξεζηκεχεη κφλνλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ζπλαιιαγήο ηνπο κε ηνλ 
νξγαληζκφ θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε βάξνο ησλ πνιηηψλ πνπ απνιακβάλνπλ ηεο 
νπνηαζδήπνηε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίαο. 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα αλαζεσξήζεη ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
πειαηψλ ηνπ θαη λα πξνβεί ζηελ αιιαγή απηψλ πνπ απνθιείνπλ ή πεξηνξίδνπλ ηελ ηζφηηκε 
ζπκκεηνρή θαη αμηνπξέπεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ 
ζε άηνκα κε αλαπεξία πξέπεη λα ηζρχνπλ θαη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ ζπλνδφ απηψλ. 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζθχισλ νδεγψλ ηπθιψλ θαη ζθχισλ βνεζψλ 
αηφκσλ κε αλαπεξία ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θνηλνχ. 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη εάλ έλαο πειάηεο κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε 
θηλεηηθφηεηα ζπλνδεχεηαη απφ ζπλνδφ, κπνξεί λα εηζέιζεη ηαπηφρξνλα κε απηφλ ζηνλ 
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νξγαληζκφ θαη φηη ην άηνκν κε αλαπεξία δελ ζα ζηεξεζεί ην ζπλνδφ ηνπ γηα θαλέλα ιφγν φζν 
παξακέλνπλ ζηνλ νξγαληζκφ. 

5.6 Αγαζά  

5.6.1 πζθεπαζία  

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ε ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη ή/θαη 
πξνσζεί λα είλαη πξνζβάζηκε ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα. Γηα ην 
ιφγν απηφ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην ISO/FDIS 11156 Packaging — Accessible design 
— General requirements. 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα απνθεχγεη ηε ρξήζε πιηθψλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθαινχλ αιιεξγίεο 
ζηελ θαηαζθεπή ηκεκάησλ αγαζψλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην ρξήζηε, φπσο θνπκπηά, 
ρεηξηζηήξηα, ρεηξνιαβέο, ρεηξνιηζζήξεο, πιηθά ζπζθεπαζίαο θ.ιπ. 

Δπηπξφζζεηα ησλ φζσλ νξίδεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία, επί ηεο ζπζθεπαζίαο θαξκάθσλ θαη 
ηξνθίκσλ πξέπεη, ζε γξαθή Μπξάτγ, λα πξνβιέπεηαη 

α) ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε ηπρφλ αιιεξγηνγφλεο νπζίεο, θαζψο θαη εηδηθέο εηηθέηεο «αιιεξγία-
δνθηκαζκέλν»,   

β) εηηθέηεο πνπ αλαγξάθνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ νλνκαζία ηνπ πξντφληνο θαη ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο απηνχ –εθφζνλ ππάξρεη ηέηνηα αλάγθε, 

γ) αλαγξαθή παξαηεξήζεσλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ αγαζνχ (π.ρ. γηα ρξήζε 
απφ νξηζκέλεο ειηθίεο, εχθιεθην θ.ιπ.). 

5.6.2 Γηεπαθή κε ην ρξήζηε  

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε θάζε ηχπνπ εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηεί λα είλαη 

α) πξνζβάζηκνο ζηα άηνκα κε αλαπεξία 

β) ζπκβαηφο κε ηα ηερληθά βνεζήκαηα πνπ ηα άηνκα απηά ελδερνκέλσο ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

γ) λα δηαηίζεηαη ν θαηάιιεινο ρψξνο γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη ρξήζε ηνπ απφ νπνηνδήπνηε 
πειάηε.  

Γηα ην ιφγν απηφ ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ ρεδηαζκνχ γηα Όινπο 
θαη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηελ ζρεηηθή ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία θαη πξνδηαγξαθέο θαη ην 
ΗSO 21542, Building construction – Accessibility and usability of the built environment, ζηηο 
πεξηπηψζεηο φπνπ ε εζληθή λνκνζεζία δελ πεξηιακβάλεη ζρεηηθή αλαθνξά. 

Δηδηθά νη δεκφζηνη δηαδηθηπαθνί ηφπνη ή δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη 
σο ειάρηζηε απαίηεζε κε ην πξφηππν Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έθδνζε 
2.0 , ζην Δπίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο ηνπιάρηζηνλ «ΑΑ».  

ε πεξίπησζε δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ή δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε 
θπξίσο κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ (πρ. PDAs, θηλεηά ηειέθσλα, θιπ.) απηνί ζα πξέπεη λα 
ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο, επηπιένλ, ηηο Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο γηα Υξήζε Γηαδηθηπαθνχ 
Πεξηερνκέλνπ απφ Κηλεηέο πζθεπέο (Mobile Web Best Practices 1.0) ηνπ W3C – WAI. 

5.6.3 Απνζήθεπζε/ ηνπνζέηεζε 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο/ ηνπνζέηεζεο γηα ηελ 
πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ ζε ζεκεία πψιεζεο θαη έθζεζεο απηψλ λα 
δηαζθαιίδεη ηελ θαηά ην δπλαηφλ απηφλνκε πξνζέγγηζε απηψλ απφ ηνπο πειάηεο κε αλαπεξία 
θαη κεησκέλε θηλεηηθφηεηα.  

6 Κύξηεο αζηνρίεο 

6.1 Αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο 

Σα άηνκα κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα βξίζθνληαη εθηεζεηκέλα ζε απνθιεηζκφ 
ή/θαη θίλδπλν εάλ ν νξγαληζκφο δελ δηαζέηεη  
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α) δηαδηθαζία ηαθηηθήο ζπληήξεζεο φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκψλ πνπ 
δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ζηα άηνκα απηά, 

β) δηαδηθαζία ελαιιαθηηθήο εμππεξέηεζεο γηα ηελ πεξίπησζε πξνζσξηλήο ή/θαη κφληκεο 
δηαθνπήο ηεο ζπλήζνπο κεζφδνπ εμππεξέηεζήο ηνπο απφ ηνλ νξγαληζκφ, 

γ) δηαδηθαζία δηαθπγήο ησλ πειαηψλ κε αλαπεξία ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 

6.2 Δηδηθέο πνιηηηθέο/δηαδηθαζίεο  

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο/πνιηηηθέο γηα ηελ απνθπγή ηεο 
έθζεζεο ζε απνθιεηζκφ ή/θαη θίλδπλν ησλ αηφκσλκε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα 

α) πνιηηηθή/ δηαδηθαζίεο ηαθηηθήο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ/ 
εμνπιηζκψλ αιιά θαη ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζβαζε ησλ πειαηψλ κε 
αλαπεξία, είηε απηά αθνξνχλ π.ρ. ζηε ζπληήξεζε ησλ εμσηεξηθψλ/ εζσηεξηθψλ 
πιαθνζηξψζεσλ, αλειθπζηήξσλ, ζπζηεκάησλ νπηηθήο/ερεηηθήο αλαγγειίαο θαη ζήκαλζεο ελ 
γέλεη, είηε ζηε δηάζεζε θνξεηψλ ξακπψλ ή άιισλ κέζσλ δηεπθφιπλζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, 
είηε ζηελ απξφζθνπηε δηαζεζηκφηεηα ηεο πξνβιεπφκελεο δσληαλήο βνήζεηαο, είηε ζηε 
δηαηήξεζε ειεχζεξσλ δηαδξφκσλ θαη πξνζβάζηκσλ ρψξσλ πγηεηλήο θ.ιπ. 

β) πνιηηηθή/ δηαδηθαζίεο ελαιιαθηηθήο εμππεξέηεζεο πειαηψλ κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε 
θηλεηηθφηεηα γηα ηελ πεξίπησζε πξνζσξηλήο ή/θαη κφληκεο δηαθνπήο ηεο ζπλήζνπο κεζφδνπ 
εμππεξέηεζήο ηνπο απφ ηνλ νξγαληζκφ.  

γ) δηαδηθαζίεο/ ζρέδην πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ αζθαιή δηαθπγή αηφκσλ κε αλαπεξία θαη κε 
κεησκέλε θηλεηηθφηεηα ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Σν ζρέδην απηφ πξέπεη λα είλαη 
αλεξηεκέλν ζε απιή γιψζζα θαη ζε γξαθή Μπξάτγ ζε εκθαλέο ζεκείν δεμηά ηεο 
πξνζβάζηκεο ζχξαο εηζφδνπ ζηνλ νξγαληζκφ ζε πξνζηηφ χςνο θαη λα γλσζηνπνηείηαη κε 
θαηάιιειν ηξφπν ζηνπο πειάηεο κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα. Οη βαζηθέο 
νδεγίεο πξέπεη λα δίλνληαη θαη ζε ερεηηθή κνξθή. 

δ) ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ πειαηψλ κε αλαπεξία ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο απφ 
κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ ζα νξίδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα εθπαηδεχνληαη ζηελ 
εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία, ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα 9 ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ.  

Οη δηαδηθαζίεο/ πνιηηηθέο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη κε θάζε 
δπλαηφ ηξφπν ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 6.2.2. ε 
γλσζηνπνίεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην ηνπο ιφγνπο δηαθνπήο, ηε δηάξθεηά ηεο 
θαζψο θαη πεξηγξαθή ηεο ελαιιαθηηθήο εμππεξέηεζεο. 

 

6.3 Γηαδηθαζίεο παξαπόλσλ/ απνδεκίσζεο 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη  

α) δηαδηθαζία παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα, ζρεηηθά 
κε ηελ πνηφηεηα ησλ απφ απηφλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή 
πξέπεη λα πξνβιέπεη απάληεζε ζηνλ πειάηε θαη λα πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ηα κέηξα πνπ 
πξέπεη λα ιάβεη ν νξγαληζκφο εθφζνλ δερζεί θάπνην παξάπνλν. Ζ δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα 
είλαη πιήξσο πξνζβάζηκε ζηνπο πειάηεο κε αλαπεξία, ηα δε παξάπνλα πξέπεη λα είλαη 
δπλαηφλ λα ππνβιεζνχλ ζηνλ νξγαληζκφ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξνζβάζηκν ζηνπο πειάηεο 
απηνχο (είηε πξνζσπηθά, είηε κέζσ ηειεθψλνπ, γξαπηήο αλαθνξάο, e-mail, ζε CD ή θαζέηα ή 
κε νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν). 

β) δηαδηθαζία απνδεκίσζεο ησλ πειαηψλ κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα, γηα ηελ 
εηδηθή πεξίπησζε πνπ απνδεδεηγκέλα έρεη ζηγεί ε αμηνπξέπεηα απηψλ θαηά ηελ 
εμππεξέηεζε/ζπλαιιαγή ηνπο κε ηνλ νξγαληζκφ. 

γ) ε πεξηπηψζεηο φπνπ θαηά ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε 
θηλεηηθφηεηα απφ ηνλ νξγαληζκφ ράλνληαη ή πθίζηαληαη δεκία αλαπεξηθά ακαμίδηα, ινηπφο 
θηλεηηθφο εμνπιηζκφο θαη εμνπιηζκφο πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο, ζηνλ 
πειάηε ζηνλ νπνίν αλήθεη ν ελ ιφγσ εμνπιηζκφο πξέπεη λα ρνξεγείηαη απνδεκίσζε, 
ζχκθσλα κε ην δηεζλέο, ην θνηλνηηθφ θαη εζληθφ δίθαην. Αληίζηνηρα απνδεκίσζε πξέπεη λα 



© ΔΛΟΣ                          ΔΛΟΣ 1439 

 

 23 

δίλεηαη γηα ηελ πεξίπησζε θινπήο/ ηξαπκαηηζκνχ θ.ιπ. ζθχινπ νδεγνχ ηπθινχ ή/θαη ζθχινπ 
βνεζνχ αηφκνπ κε αλαπεξία. 

6.4 Γσξεάλ παξνρή ππεξεζηώλ ή/θαη εμνπιηζκώλ ππνζηήξημεο 

Οη φπνηεο ππεξεζίεο ή/θαη εμνπιηζκνί ππνζηήξημεο πξνζθέξνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα ηε 
δηεπθφιπλζε ησλ πειαηψλ ηνπ κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα πξέπεη λα 

παξέρνληαη δσξεάλ απφ ηνλ νξγαληζκφ ζηα άηνκα απηά. 

7 Δύινγεο πξνζαξκνγέο 

Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο πθηζηάκελσλ 
ππνδνκψλ ή ππνδνκψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο δηαηεξεηέεο, φηαλ ηεθκεξησκέλα δελ 
είλαη ηερληθά δπλαηή ή πξνυπνζέηεη δπζαλάινγν θφζηνο πινπνίεζεο ε πξνζαξκνγή ησλ 
πθηζηάκελσλ ζεκείσλ εμππεξέηεζεο/ ζπλαιιαγήο κε ην θνηλφ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο απηψλ ζηνπο πειάηεο κε αλαπεξία, ν νξγαληζκφο πξέπεη λα πινπνηήζεη 
φιεο ηηο εχινγεο πξνζαξκνγέο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ κε 
αλαπεξία. 
Ωο εχινγεο πξνζαξκνγέο κπνξνχλ ελδεηθηηθά λα ζεσξεζνχλ 

α) ε δεκηνπξγία λέσλ ζεκείσλ ή γξακκψλ εμππεξέηεζεο/ ζπλαιιαγήο πξνζβάζηκσλ απφ 
ηνπο πειάηεο κε αλαπεξία, 

β) ε δεκηνπξγία ζέζεσλ ζπλνιηθήο εμππεξέηεζεο (one - stop - shop) πξνζβάζηκσλ απφ ηνπο 
πειάηεο κε αλαπεξία, 

γ) ε πξφβιεςε ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο πειαηψλ κε αλαπεξία, 

δ) ε πξφβιεςε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ εμππεξέηεζεο πειαηψλ κε αλαπεξία. 

Ζ πινπνίεζε ησλ εχινγσλ πξνζαξκνγψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ Κεθάιαην 
ζπληζηάηαη λα κελ πεξηνξίδνληαη ζε απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ πειαηψλ κε αλαπεξία πξνο 
απνθπγή ζηηγκαηηζκνχ ησλ πειαηψλ απηψλ. 

8 Διάρηζηεο απαηηήζεηο αλά είδνο νξγαληζκνύ 

Ζ παξνχζα ελφηεηα εθαξκφδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηππνπνηεηηθφ Παξάξηεκα Α. 

8.1 Δκπνξηθνί (έθζεζε ή πώιεζε εκπνξεπκάησλ, πεξηπνίεζε ή θαιισπηζκό 
αηόκσλ, επηδηόξζσζε ή επεμεξγαζία αγαζώλ δει. εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, 
εκπνξηθά θέληξα, αγνξέο θαη ππεξαγνξέο, θαξκαθεία, θνπξεία/θνκκσηήξηα, 
ηλζηηηνύηα αηζζεηηθήο, θαηαζηήκαηα επηδηόξζσζεο ξνύρσλ θαη ππνδεκάησλ, 
θαζαξηζηήξηα θ.ιπ.) 

Οη νξγαληζκνί απηνί πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα δηαζθαιίδνπλ εηδηθέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο – 
εθφζνλ δηαζέηνπλ γηα ην θνηλφ, πξνζβάζηκε είζνδν, πξνζβάζηκνπο πάγθνπο πιεξνθνξηψλ/ 
ζπλαιιαγήο/ ηακείσλ, πξνζβάζηκε νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε θπθινθνξία, πξνζβάζηκα 
δνθηκαζηήξηα/απνδπηήξηα –εθφζνλ δηαζέηνπλ ηέηνηα γηα ην θνηλφ, πξνζβάζηκνπο ρψξνπο 
πγηεηλήο –εθφζνλ δηαζέηνπλ ηέηνηνπο γηα ην θνηλφ, πξνζβάζηκε ζήκαλζε, πξνζβάζηκνπο 
εμνπιηζκνχο ζπλαιιαγήο γηα ρξήζε θνηλνχ (π.ρ. ηειέθσλα, κεραλήκαηα απηφκαηεο 
αλάιεςεο ρξεκάησλ, κεραλήκαηα απηφκαηεο ζπλαιιαγήο θ.ιπ.), πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα 
έθζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ, πξνζβάζηκα έληππα θαη ηζηνζειίδα, δσληαλή βνήζεηα. 

8.2 Γξαθεία Τπεξεζηώλ (δηθεγνξηθά γξαθεία, γξαθεία ηαμηδηώλ θ.ιπ.) 

Οη νξγαληζκνί απηνί πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα δηαζθαιίδνπλ πξνζβάζηκε είζνδν, πξνζβάζηκν 
πάγθν πιεξνθνξηψλ-εθφζνλ δηαζέηνπλ, πξνζβάζηκε νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε θπθινθνξία, 
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πξνζβάζηκνπο ρψξνπο πγηεηλήο –εθφζνλ δηαζέηνπλ ηέηνηνπο γηα ην θνηλφ, πξνζβάζηκε 
ζήκαλζε, δσληαλή βνήζεηα. 

8.3 Πξνζσξηλήο δηακνλήο (μελνδνρεία θαη ινηπά ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα, 
μελώλεο, νηθνηξνθεία θ.ιπ.) 

Οη νξγαληζκνί απηνί πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα δηαζθαιίδνπλ εηδηθέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο, 
πξνζβάζηκε είζνδν, πξνζβάζηκν πάγθν πιεξνθνξηψλ, πξνζβάζηκε νξηδφληηα θαη 
θαηαθφξπθε θπθινθνξία, πξνζβάζηκα δσκάηηα, πξνζβάζηκνπο ρψξνπο πγηεηλήο ζηα δσκάηηα 
θαη ηηο θνηλφρξεζηεο εγθαηαζηάζεηο, πξνζβάζηκα ηακεία/πάγθνπο ζπλαιιαγήο, πξνζβάζηκε 
ζήκαλζε, πξνζβάζηκα έληππα θαη ηζηνζειίδα, πξνζβάζηκνπο ρψξνπο ζπλεδξηάζεσλ – 
εθφζνλ δηαζέηνπλ ηέηνηνπο- κε πξνζβάζηκεο ζέζεηο ζεαηψλ, πξνζβάζηκν βάζξν νκηιεηψλ, 
πξνζβάζηκεο εγθαηαζηάζεηο εμσηεξηθνχ ρψξνπ θαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο – εθφζνλ 
δηαζέηνπλ, πξνζβάζηκα νρήκαηα –εθφζνλ δηαζέηνπλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 

8.4 Δζηίαζεο (εζηηαηόξηα, δαραξνπιαζηεία, θαθεηέξηεο, θαθελεία, κπαξ, 
αλαςπθηήξηα, γξήγνξεο εζηίαζεο θ.ιπ.) 

Οη νξγαληζκνί απηνί πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα δηαζθαιίδνπλ πξνζβάζηκε είζνδν, πξνζβάζηκν 
πάγθν πιεξνθνξηψλ/ζπλαιιαγήο, πξνζβάζηκε νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε θπθινθνξία, 
πξνζβάζηκνπο ρψξνπο πγηεηλήο –εθφζνλ δηαζέηνπλ ηέηνηνπο γηα ην θνηλφ, πξνζβάζηκε 
ζήκαλζε, πξνζβάζηκα έληππα θαη ηζηνζειίδα. 

8.5 Αλαςπρήο  (θηλεκαηνγξάθνπο, ζέαηξα, ρώξνη ζπλαπιηώλ θ.ιπ.) 

Οη νξγαληζκνί απηνί πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα δηαζθαιίδνπλ εηδηθέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο, 
πξνζβάζηκε είζνδν, πξνζβάζηκν πάγθν πιεξνθνξηψλ/ ζπλαιιαγήο/ηακείσλ, πξνζβάζηκε 
νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε θπθινθνξία, πξνζβάζηκνπο ρψξνπο πγηεηλήο, πξνζβάζηκε 
ζήκαλζε, πξνζβάζηκεο ζέζεηο ζεαηψλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζέζεσλ θαη πξφζβαζε ζηε 
ζθελή θαη ην βάζξν νκηιεηψλ, πξνζβάζηκα έληππα θαη ηζηνζειίδα, δσληαλή βνήζεηα. 
Δπηζπκεηή ε δηάζεζε ζπζηήκαηνο ελίζρπζεο ήρνπ. 

8.6 Άζιεζεο (ηλζηηηνύηα γπκλαζηηθήο, γπκλαζηήξηα, γήπεδα θ.ιπ.) 

Οη νξγαληζκνί απηνί πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ πξφζβαζε ηφζν ζε αζινχκελνπο φζν θαη ζε 
ζεαηέο κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα. Καη’ ειάρηζηνλ πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ 
εηδηθέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο, πξνζβάζηκε είζνδν, πξνζβάζηκν πάγθν πιεξνθνξηψλ/ 
ζπλαιιαγήο/ ηακείσλ, πξνζβάζηκε νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε θπθινθνξία, πξνζβάζηκνπο 
ρψξνπο άζιεζεο, πξνζβάζηκεο ζέζεηο ζεαηψλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζέζεσλ, πξνζβάζηκα 
απνδπηήξηα –εθφζνλ δηαζέηνπλ ηέηνηα γηα ην θνηλφ, πξνζβάζηκνπο ρψξνπο πγηεηλήο –εθφζνλ 
δηαζέηνπλ ηέηνηνπο γηα ην θνηλφ, πξνζβάζηκε ζήκαλζε, πξνζβάζηκνπο εμνπιηζκνχο 
ζπλαιιαγήο γηα ρξήζε θνηλνχ (π.ρ. ηειέθσλα, κεραλήκαηα απηφκαηεο αλάιεςεο ρξεκάησλ, 
κεραλήκαηα απηφκαηεο ζπλαιιαγήο θ.ιπ.), πξνζβάζηκα έληππα θαη ηζηνζειίδα. 

8.7 Πνιηηηζηηθνί/ εθπαίδεπζεο (κνπζεία, ρώξνη εθζέζεσλ, βηβιηνζήθεο, 
εθπαηδεπηήξηα, θξνληηζηήξηα, παηδηθνί ζηαζκνί θ.ιπ.) 

Οη νξγαληζκνί απηνί πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα δηαζθαιίδνπλ εηδηθέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο – 
εθφζνλ δηαζέηνπλ γηα ην θνηλφ, πξνζβάζηκε είζνδν, πξνζβάζηκν πάγθν πιεξνθνξηψλ/ 
ζπλαιιαγήο/ ηακείσλ, πξνζβάζηκε νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε θπθινθνξία, πξνζβάζηκα 
απνδπηήξηα –εθφζνλ δηαζέηνπλ ηέηνηα γηα ην θνηλφ, πξνζβάζηκνπο ρψξνπο πγηεηλήο –εθφζνλ 
δηαζέηνπλ ηέηνηνπο γηα ην θνηλφ, πξνζβάζηκε ζήκαλζε, πξνζβάζηκνπο εμνπιηζκνχο γηα 
ρξήζε θνηλνχ (π.ρ. ηειέθσλα, κεραλήκαηα απηφκαηεο αλάιεςεο ρξεκάησλ, κεραλήκαηα 
απηφκαηεο ζπλαιιαγήο, ειεθηξνληθά βηβιία, Ζ/Τ κε θαηάιιειν ινγηζκηθφ, θ.ιπ.), δσληαλή 
βνήζεηα. Δηδηθά γηα κνπζεηαθνχο ρψξνπο θαη ρψξνπο εθζέζεσλ πξνζβάζηκα εθζεηήξηα, 
ηκήκαηα εθζεηεξίσλ αθήο, ερεηηθφ ζχζηεκα πεξηήγεζεο/μελάγεζεο, μελάγεζε ζηε λνεκαηηθή, 
πξνζβάζηκα έληππα θαη ηζηνζειίδα. 

8.8 Σξάπεδεο, αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο  

Οη νξγαληζκνί απηνί πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα δηαζθαιίδνπλ εηδηθέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο – 
εθφζνλ δηαζέηνπλ γηα ην θνηλφ, πξνζβάζηκε είζνδν, πξνζβάζηκνπο πάγθνπο πιεξνθνξηψλ/ 
ζπλαιιαγήο/ ηακείσλ, πξνζβάζηκε νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε θπθινθνξία, πξνζβάζηκνπο 
ρψξνπο πγηεηλήο –εθφζνλ δηαζέηνπλ ηέηνηνπο γηα ην θνηλφ, πξνζβάζηκε ζήκαλζε ησλ 
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πξνζθεξφκελσλ εμππεξεηήζεσλ θαη θηλδχλνπ, πξνζβάζηκνπο εμνπιηζκνχο ζπλαιιαγήο γηα 
ρξήζε θνηλνχ (π.ρ. ηειέθσλα, κεραλήκαηα απηφκαηεο αλάιεςεο ρξεκάησλ, κεραλήκαηα 
απηφκαηεο ζπλαιιαγήο θ.ιπ.), δσληαλή βνήζεηα, πξνζβάζηκα έληππα θαη ηζηνζειίδα. 

8.9 Τπεξεζίεο Τγείαο (λνζνθνκεία, θιηληθέο, ηαηξεία, δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα 
θ.ιπ.) 

Οη νξγαληζκνί απηνί πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα δηαζθαιίδνπλ εηδηθέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο – 
εθφζνλ δηαζέηνπλ ηέηνηεο γηα ην θνηλφ, πξνζβάζηκε είζνδν, πξνζβάζηκν πάγθν 
πιεξνθνξηψλ/ ζπλαιιαγήο/ ηακείσλ, πξνζβάζηκε νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε θπθινθνξία, 
πξνζβάζηκα απνδπηήξηα –εθφζνλ δηαζέηνπλ ηέηνηα γηα ην θνηλφ, πξνζβάζηκα δσκάηηα, 
πξνζβάζηκνπο ρψξνπο πγηεηλήο ζηα δσκάηηα θαη γηα ην θνηλφ, πξνζβάζηκε ζήκαλζε, 
πξνζβάζηκνπο εμνπιηζκνχο γηα ρξήζε θνηλνχ (π.ρ. ηειέθσλα, κεραλήκαηα απηφκαηεο 
αλάιεςεο ρξεκάησλ, κεραλήκαηα απηφκαηεο ζπλαιιαγήο, θ.ιπ.), δσληαλή βνήζεηα, 
πξνζβάζηκα έληππα θαη ηζηνζειίδα. 

8.10 Γεκόζηνη θαη Ηδησηηθνί Φνξείο θαη Ηδξύκαηα (π.ρ. ππνπξγεία, εθνξίεο, 
δηθαζηήξηα, αζθαιηζηηθνί θνξείο, ζσκαηεία, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο 
θ.ιπ.) 

Οη νξγαληζκνί απηνί πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα δηαζθαιίδνπλ εηδηθέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο – 
εθφζνλ δηαζέηνπλ γηα ην θνηλφ, πξνζβάζηκε είζνδν, πξνζβάζηκν πάγθν πιεξνθνξηψλ/ 
ζπλαιιαγήο/ ηακείσλ, πξνζβάζηκε νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε θπθινθνξία, πξνζβάζηκνπο 
ρψξνπο πγηεηλήο –εθφζνλ δηαζέηνπλ ηέηνηνπο γηα ην θνηλφ, πξνζβάζηκε ζήκαλζε, 
πξνζβάζηκνπο εμνπιηζκνχο γηα ρξήζε θνηλνχ (π.ρ. ηειέθσλα, κεραλήκαηα απηφκαηεο 
αλάιεςεο ρξεκάησλ, κεραλήκαηα απηφκαηεο ζπλαιιαγήο θ.ιπ.), δσληαλή βνήζεηα, 
πξνζβάζηκα έληππα θαη ηζηνζειίδα, πξνζβάζηκα νρήκαηα –εθφζνλ δηαζέηνπλ γηα ην γεληθφ 
πιεζπζκφ. 
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9 Δθπαίδεπζε  

Κάζε πάξνρνο ππεξεζηψλ ή/θαη αγαζψλ ζε άηνκα κε αλαπεξία ή άηνκα κε κεησκέλε 
θηλεηηθφηεηα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ζα εθπαηδεχνληαη ζε ζέκαηα αηφκσλ κε αλαπεξία ηα 
εμήο άηνκα: 

α) φζα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ή απαζρνινχκελνη απφ ηπρφλ ππεξγνιάβνπο ή εζεινληέο ή 
κε νπνηαδήπνηε άιιε ζρέζε, παξέρνπλ ππεξεζίεο ή/θαη αγαζά ζε άηνκα κε αλαπεξία ή ζε 
ηξίηα πξφζσπα γηα ινγαξηαζκφ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

β) φζνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ, πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ δηέπνπλ 
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή/θαη αγαζψλ ζην θνηλφ. 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην 
εζληθφ αλαπεξηθφ θίλεκα θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ελζσκάησζε 
πξαθηηθήο εμάζθεζεο θαη βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 
παξέρνληαο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηνπο εμήο ηνκείο: 

α) ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία κε άηνκα κε δηαθφξσλ εηδψλ αλαπεξίεο ή 
κεησκέλε θηλεηηθφηεηα 

β) ηελ αιιειεπίδξαζε κε άηνκα κε αλαπεξία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθά βνεζήκαηα ή 
ζθχιν νδεγφ ηπθινχ ή ζθχιν βνεζφ αηφκνπ κε αλαπεξία ή ζπλνδφ. 

γ) ηε ρξήζε ηερληθψλ βνεζεκάησλ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξνρέα ή 
παξέρνληαη απφ απηφλ κε άιιν ηξφπν θαη ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή/θαη 
αγαζψλ ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ζηα άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα. 

δ) ηελ επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη άηνκν κε ζπγθεθξηκέλν είδνο 
αλαπεξίαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ ή/θαη αγαζψλ ηνπ παξνρέα. 

Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα παξέρεηαη νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ ζρεηηθψλ 
θαζεθφλησλ απφ ηα ελδηαθεξφκελα άηνκα. 

Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα παξέρεηαη επίζεο ζε ζηαζεξή βάζε ζε ζρέζε κε ηηο αιιαγέο ζηηο 
πνιηηηθέο, πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή/θαη αγαζψλ ζε 
άηνκα κε αλαπεξία. 

Κάζε πάξνρνο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα δηαηεξεί αξρεία ησλ εθπαηδεχζεσλ πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ γηα ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα 

.
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Παξάξηεκα Α 

(Σππνπνηεηηθό) 

Διάρηζηεο απαηηήζεηο αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο 

 

Α/Α ΔΗΓΟ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΖΜΑΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΤΠΟΓΟΜΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ/ 
ΠΟΛΗΣΗΚΔ 

ΑΓΑΘΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤ
Ζ 

ΠΡΟΧΠΗΚ
ΟΤ 

1 Πνιχ κηθξή ≤10 ΝΑΗ Πξνζβάζηκα έληππα 

Πξνζβάζηκε ηζηνζειίδα 
–εθφζνλ δηαζέηεη 

Εσληαλή βνήζεηα 

Πξνζβάζηκε είζνδνο  

Δχινγεο πξνζαξκνγέο 

Πξνζβάζηκν WC γηα επηθάλεηα κηθηνχ 
εκβαδνχ >100η.κ. ή φπνπ νη 

πνιενδνκηθέο θαη πγεηνλνκηθέο 
δηαηάμεηο επηβάιινπλ ηελ χπαξμε WC 

θνηλνχ 

ΗΜΔΙΩΗ: αλ επηβάιιεηαη ε ύπαξμε 1 κόλν 
WC ηόηε απηό ζα είλαη πξνζβάζηκν 

Δλαιιαθηηθήο 
εμππεξέηεζεο 

Γηαθπγήο ζε 
έθηαθηε αλάγθε 

Α) ζπζθεπαζία 
ζχκθσλα κε 
ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία 

Β) δηεπαθή κε 
ην ρξήζηε 

Γ) 
απνζήθεπζε/ην

πνζέηεζε  

ΝΑΗ 

2 Μηθξή 11-50 ΝΑΗ Πξνζβάζηκα έληππα 

Πξνζβάζηκε ηζηνζειίδα 

Εσληαλή βνήζεηα 

Πξνζβάζηκε είζνδνο 

Οξηδφληηα & θαηαθφξπθε θπθινθνξία 
ζε κέξνο ησλ ρψξσλ 

Πξνζβάζηκεο βαζηθέο εμππεξεηήζεηο 
(WC, απνδπηήξην/δνθηκαζηήξην θ.ιπ.) 

Πξνζβάζηκνη εμνπιηζκνί γηα ρξήζε 
θνηλνχ (π.ρ. ηειέθσλα, ςχθηεο, ΑΣΜ 

θ.ιπ.), ηνπιάρηζηνλ 1 αλά 
πξνβιεπφκελν είδνο  

Δλαιιαθηηθήο 
εμππεξέηεζεο  

πληήξεζεο 
εμππεξεηήζεσλ 

Γηαθπγήο ζε 
έθηαθηε αλάγθε  

Α) ζπζθεπαζία 
ζχκθσλα κε 
ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία 

Β) δηεπαθή κε 
ην ρξήζηε 

Γ) 
απνζήθεπζε/ην

πνζέηεζε 

ΝΑΗ 

3 Μεζαία 51-250 ΝΑΗ Πξνζβάζηκα έληππα 
CDs, DVDs 

Πξνζβάζηκε ηζηνζειίδα 

Πξνζβάζηκε είζνδνο 

Οξηδφληηα & θαηαθφξπθε θπθινθνξία 

Πξνζβάζηκεο εμππεξεηήζεηο (1 αλά 

Δλαιιαθηηθήο 
εμππεξέηεζεο 

πληήξεζεο 

Α) ζπζθεπαζία 
ζχκθσλα κε 
ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία θαη 

ΝΑΗ 
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Εσληαλή βνήζεηα είδνο) 

Πξνζβάζηκνη εμνπιηζκνί γηα ρξήζε 
θνηλνχ (π.ρ. ηειέθσλα, ςχθηεο, ΑΣΜ 

θ.ιπ.) 

Τπνδνκέο δηαθπγήο ζε έθηαθηε αλάγθε 

εμππεξεηήζεσλ  

Γηαθπγήο ζε 
έθηαθηε αλάγθε 

ηελ παξαγξ. 
5.5.1.3. ηνπ 
παξφληνο 

Β) δηεπαθή κε 
ην ρξήζηε 

Γ) 
απνζήθεπζε/ην

πνζέηεζε 

4 Μεγάιε ≥251 ΝΑΗ Πξνζβάζηκα έληππα 
CDs, DVDs 

Πξνζβάζηκε ηζηνζειίδα 

Εσληαλή βνήζεηα 

Πξνζβάζηκε είζνδνο 

Οξηδφληηα & θαηαθφξπθε θπθινθνξία 

Πξνζβάζηκεο εμππεξεηήζεηο αλά 
φξνθν 

Πξνζβάζηκνη εμνπιηζκνί γηα ρξήζε 
θνηλνχ (π.ρ. ηειέθσλα, ςχθηεο, ΑΣΜ 

θ.ιπ.) 

Τπνδνκέο δηαθπγήο ζε έθηαθηε αλάγθε 

Δλαιιαθηηθήο 
εμππεξέηεζεο 

πληήξεζεο 
εμππεξεηήζεσλ  

Γηαθπγήο ζε 
έθηαθηε αλάγθε 

Α) ζπζθεπαζία 
ζχκθσλα κε 
ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία θαη 
ηελ παξαγξ. 
5.5.1.3. ηνπ 
παξφληνο 

Β) δηεπαθή κε 
ην ρξήζηε 

Γ) 
απνζήθεπζε/ην

πνζέηεζε 

ΝΑΗ 

 

ΖΜΔΗΩΖ: Οξγαληζκνί δεκφζηνη, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ 3.21 ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ, ζεσξείηαη φηη ππάγνληαη ζηελ πεξίπησζε 4-Μεγάιε επηρείξεζε, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 
αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχλ θαη ην κηθηφ εκβαδφλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ φπνπ ζηεγάδνληαη.
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Παξάξηεκα Β  

(πιεξνθνξηαθό) 

Θεζκηθό πιαίζην ζε ηζρύ 

 

Β.1   Δπξσπατθό ζεζκηθό πιαίζην 

B1.1  Βαζηθό ζεζκηθό πιαίζην 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ.181/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο 
Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ επηβαηψλ ιεσθνξείσλ θαη πνχικαλ θαη γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.2006/2004 

Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ 1177/2010 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24
εο

 
Ννεκβξίνπ 2010 γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ επηβαηψλ ζηηο ζαιάζζηεο θαη εζσηεξηθέο πισηέο 
κεηαθνξέο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2006/2004 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1371/2007 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
23εο Οθησβξίνπ 2007 ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ επηβαηψλ 
ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1107/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο 
Ηνπιίνπ 2006 ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε 
θηλεηηθφηεηα φηαλ ηαμηδεχνπλ αεξνπνξηθψο  

Οδεγία 2004/27/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 
2004 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2001/83/ΔΚ πεξί θνηλνηηθνχ θψδηθνο γηα ηα θάξκαθα 
πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε-άξζξν 1, εδάθην 42 

Οδεγία 2003/89/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10
εο

 Ννεκβξίνπ 
2003 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ φζνλ αθνξά ζηελ αλαγξαθή ησλ 
ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ 

Οδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 
1995, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ 

 

Β.2.  Δζληθό ζεζκηθό πιαίζην 

B.2.1  Βαζηθή Ννκνζεζία  

Ν.3868/2010 (ΦΔΚ 129Α/03.08.2010) - Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο-άξζξν 16  

Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112
Α
/13.07.2010) - Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ 
ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο-άξζξν 6, παξα.5  

NOMO ΤΠ’ ΑΡΗΘ. 3709 (ΦΔΚ 213
Α
/14.10.2008) -Γηθαηψκαηα − ππνρξεψζεηο επηβαηψλ θαη 

κεηαθνξέσλ ζηηο ηαθηηθέο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Ν.3304/2005 (ΦΔΚ 16Α/27.01.2005) -  Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο  
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Ν.3212/2003 (ΦΔΚ  308Α/ 31.12.2003) - Άδεηα δφκεζεο, πνιενδνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο 
ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ΤΠΔΥΩΓΔ 

Ν. 2831/2000 (ΦΔΚ 140Α/13.6.2000) - Σξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1577/1985 
"Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο" θαη άιιεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο 

Ν.2430/1996 Τηνζέηεζε Παγθφζκηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη Καλφλσλ Ίζσλ επθαηξηψλ 
γηα ΑκεΑ  

Ν.1556/1985 Κχξσζε ηεο χκβαζεο 159/’83 ΓΟΔ  

χληαγκα ησλ Διιήλσλ άξζξ.21 θαη άξζξ.25  

ΠΓ 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/16.3.2007): Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο 
ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο 
Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005 

ΠΓ 59/2007 (ΦΔΚ 63/Α/16.3.2007): Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο 
ηεο Οδεγίαο 2004/17/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ζηνπο 
ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε. 

Π.Γ. 27/1999 (ΦΔΚ 580Γ/27.7.1999): «Κψδηθαο βαζηθήο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο»  

ΑΠΟΦΑΖ ΤΠΔΥΩΓΔ: αξηζ. νηθ. 52907/2009 (ΦΔΚ 2621Β/31.12.2009) - Δηδηθέο ξπζκίζεηο 
γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία ζε θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο ησλ νηθηζκψλ πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ 

ΑΠΟΦΑΖ Τπνπξγ. Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο: Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 94643 (ΦΔΚ 
1384Β/03.08.2007) -πκπιήξσζε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. Α1β/8577/1983 (Φ.Δ.Κ. 
526, η.Β΄/24.9.1983) Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο, «Πεξί Τγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη αδεηψλ 
ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, 
θαζψο θαη ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη 
θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ ή / θαη πνηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κεηαγελέζηεξα  

ΑΠΟΦΑΖ ΤΠΔΥΩΓΔ: 55550/2002 (ΦΔΚ 216Β/ 22.2.02) - χζηαζε Δπηηξνπήο 
Πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ-Δηδηθέο  Ρπζκίζεηο  γηα  ηελ Δμππεξέηεζε Αηφκσλ κε 
Δηδηθέο  Αλάγθεο ΑκΔΑ  

ΑΠΟΦΑΖ ΤΠΔΥΩΓΔ: αξηζ.νηθ. 52487/2002 (ΦΔΚ 18Β/15.01.02) - Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ΑκΔΑ ζε πθηζηάκελα θηίξηα 

Ν. 2696/1999 (ΦΔΚ 57Α/23.3.1999) - Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο 

Ν. 2963/2001(ΦΔΚ 268Α/23.11.2001) - Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ επηβαηηθψλ 
κεηαθνξψλ κε ιεσθνξεία, ηερληθφο έιεγρνο νρεκάησλ θαη αζθάιεηα ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο 

Π.Γ. 170/2003 (ΦΔΚ 140Α/9.6.2003) - Καζνξηζκφο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, νξγάλσλ θαη δηα-
δηθαζία επηβνιήο ηνπο ζηα δηνηθεηηθά φξγαλα ησλ θνξέσλ παξνρήο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ 
θαη ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ιεσθνξείσλ ηνπ Ν. 2963/2001 

ΑΠΟΦΑΖ ΤΜΔ: 37492/1795 (ΦΔΚ922Β/04.07.03) - Καζνξηζκφο ηχπσλ θαη ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ιεσθνξείσλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ θπθινθνξία ηνπο σο αζηηθψλ, 
ππεξαζηηθψλ θαη εκηαζηηθψλ 

ΑΠΟΦΑΖ ΤΜΔ: 53495/2475/02 (ΦΔΚ116Β/05.02.03) - πκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 
Οδεγίαο 2001/85/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 20

εο
 .11. 01 πεξί εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νρήκαηα 
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κεηαθνξάο επηβαηψλ άλσ ησλ 8 ζέζεσλ εθηφο ηεο ζέζεσο ηνπ νδεγνχ θαη πεξί 
ηξνπνπνηήζεσο ησλ Οδεγηψλ 70/156/ΔΟΚ ΚΑΗ 92/27/ΔΚ 

ΑΠΟΦΑΖ ΤΜΔ: 21504/1771 (ΦΔΚ408Β/26.06.92) - Πεξί θαζνξηζκνχ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ηχπσλ ιεσθνξείσλ 

Ν. 3446/2006(ΦΔΚ 49
Α
/10.03.06) - Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία αξρψλ ειέγρνπ θπθινθνξίαο 

ησλ νρεκάησλ-Ρπζκίζεηο γηα ηηο επηβαηηθέο κεηαθνξέο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

Ν. 3109/2003 (ΦΔΚ 38Α/19.02.03) - Ρχζκηζε επηβαηεγψλ δεκφζηαο ρξήζεο απηνθηλήησλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο 

Ν. 2801/2000 (ΦΔΚ 46Α/03.03.00) – Ρπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 

Ν. 2465/1997(ΦΔΚ 28Α/26.02.1997) – Θέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη 
Δπηθνηλσληψλ 

ΑΠΟΦΑΖ ΤΜΔ: 37492/1795 (ΦΔΚ922Β/04.07.03) - Καζνξηζκφο ηχπσλ θαη ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ιεσθνξείσλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ θπθινθνξία ηνπο σο αζηηθψλ, 
ππεξαζηηθψλ θαη εκηαζηηθψλ 

ΑΠΟΦΑΖ ΤΜΔ: 53495/2475/02 (ΦΔΚ116Β/05.02.03) - πκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 
Οδεγίαο 2001/85/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 20

εο
 .11. 01 πεξί εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νρήκαηα 

κεηαθνξάο επηβαηψλ άλσ ησλ 8 ζέζεσλ εθηφο ηεο ζέζεσο ηνπ νδεγνχ θαη πεξί 
ηξνπνπνηήζεσο ησλ Οδεγηψλ 70/156/ΔΟΚ ΚΑΗ 92/27/ΔΚ 

ΑΠΟΦΑΖ ΤΜΔ: 47271/3950/21.12.92 (ΦΔΚ764Β/31.12.92) – Γηαδηθαζία έγθξηζεο ηχπνπ 
νρεκάησλ κε θηλεηήξα θαη ησλ ξπκνπιθνπκέλσλ ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
Οδεγίαο 92/53/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηεο 18

εο
 Ηνπλίνπ 1992. 

ΑΠΟΦΑΖ ΤΜΔ: 21504/1771 (ΦΔΚ408Β/26.06.92) - Πεξί θαζνξηζκνχ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ηχπσλ ιεσθνξείσλ 

 

Β.3. Οδεγίεο ΤΠΔΥΧΓΔ 

Οη Οδεγίεο ρεδηαζκνχ «ρεδηάδνληαο γηα Όινπο» ηνπ Γξαθείνπ Μειεηψλ γηα άηνκα κε 
αλαπεξία ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. βξίζθνληαη αλεξηεκέλεο ζηε δηεχζπλζε 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=380&language=el-GR 

Οη Οδεγίεο ρεδηαζκνχ θαιχπηνπλ πιήξσο ην ζρεδηαζκφ πξνζβάζηκσλ θηηξηαθψλ 
ππνδνκψλ. 

 

 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=380&language=el-GR
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Παξάξηεκα Γ 

(πιεξνθνξηαθό) 

Μεζνδνινγία ειέγρνπ πξνζβαζηκόηεηαο 

 

Ζ Μεζνδνινγία ειέγρνπ πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ ΤΠ.Δ.Ζ.Γ. βξίζθεηαη αλεξηεκέλε ζηε 
δηεχζπλζε 

http://amea.gspa.gr/Default.aspx?id=1588&nt=18&lang=1  

Ζ Μεζνδνινγία πεξηιακβάλεη εξσηεκαηνιφγηα πξνζβαζηκφηεηαο, ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε 
ηξεηο ηχπνπο: θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, εμσηεξηθψλ ρψξσλ θαη κεηαθνξψλ. Πεξηιακβάλεη επίζεο 
έλα αλαιπηηθφ εγρεηξίδην κεζνδνινγίαο, ζην νπνίν παξέρνληαη νη αλαγθαίεο θαηεπζχλζεηο θαη 
δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Δπηπξνζζέησο, παξαηίζεληαη σο 
παξαξηήκαηα ε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη γξαθηθέο απεηθνλίζεηο ππνδεηγκάησλ πξνζβάζηκσλ 
ππνδνκψλ θαη ζεκάλζεσλ. 

ην θείκελν θαη ηηο αληίζηνηρεο γξαθηθέο απεηθνλίζεηο ηεο Μεζνδνινγίαο, θαζψο θαη ζηηο 
Οδεγίεο ρεδηαζκνχ «ρεδηάδνληαο γηα Όινπο» ηνπ ΤΠΔΚΑ βαζίζηεθε θαη ε ζχληαμε ησλ 
Σερληθψλ Γειηίσλ ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ. 
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Παξάξηεκα Γ 

(πιεξνθνξηαθό) 

Σερληθά δειηία (T.Γ.) 

 

 

 

Σ.Δ.1     Ράκπεο  

 

Α. έρνπλ θιίζε 5% ή κηθξφηεξε. εκεηψλεηαη φηη κφλν ε θιίζε 5% θαη νη κηθξφηεξεο απηήο 
δηαζθαιίδνπλ απηφλνκε θαη αζθαιή θίλεζε αηφκσλ ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην. Κιίζε 6% γίλεηαη 
απνδεθηή κφλν γηα κήθε ξάκπαο κηθξφηεξα ή ίζα κε 8,00κ.  

Β. έρνπλ πιάηνο 1,30κ (ειάρηζην απνδεθηφ σθέιηκν πιάηνο 0,90κ), πνπ επηηξέπεη ηε 
δηαζηαχξσζε αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ κε πεδφ. 

Γ. έρνπλ ζνβαηεπί ή νξηδφληηα κπάξα ζηα 0,10 κ απφ ην δάπεδν. 

Γ. έρνπλ δηπινχο ζπλερείο ρεηξνιηζζήξεο ζε χςε 0,70 θαη 0,90κ απφ ην δάπεδν θαη ζηηο δχν 
πιεπξέο. Οη ρεηξνιηζζήξεο πξνεμέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 0,30κ ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο 
ξάκπαο θαη ζπλερίδνληαη ζηα πιαηχζθαια. 

Δ. έρνπλ πιαηχζθαια κε πιάηνο φζν ην πιάηνο ηεο ξάκπαο θαη κήθνο ηνπιάρηζηνλ 1,50κ 
ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο ξάκπαο, ζε θάζε αιιαγή ηεο δηεχζπλζήο ηεο, θαζψο θαη ζε φιεο 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην κήθνο ηεο ξάκπαο ππφ θιίζε μεπεξλά ηα 10,00κ. ηελ πεξίπησζε 
απηή πιαηχζθαια θαηαζθεπάδνληαη αλά 10,00κ κήθνπο ξάκπαο ππφ θιίζε. 

Σ. ζεκαίλεηαη ε αξρή θαη ην ηέινο ηνπο, θαζψο θαη ηα ζεκεία αιιαγήο ηεο δηεχζπλζεο, κε 
ισξίδεο ζήκαλζεο πιάηνπο 0,30-0,40κ απφ πιάθεο κε έληνλεο θνιίδεο θίηξηλνπ ρξψκαηνο 
πνπ ππνδειψλνπλ «ΚΗΝΓΤΝΟ» θαη ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε 0,30κ απφ ηελ αθκή ηεο 
ξάκπαο . 

Ε. έρνπλ αληηνιηζζεηηθή επίζηξσζε. 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΛΟΣ 1439 © ΔΛΟΣ ΔΛΟΣ EN 2070 Μέξνο 1 

 

 34 

 

Σ.Δ.2     Κιηκαθνζηάζην  

 

Α. έρεη βαζκίδεο κε πιήξε χςε ρσξίο πξνεμνρή ηνπ παηήκαηνο. 

Β. νη βαζκίδεο έρνπλ ζνβαηεπί ή νξηδφληηα κπάξα ζηα 0,10 κ απφ ην δάπεδν. 

Γ. έρεη δηπινχο ζπλερείο ρεηξνιηζζήξεο ζε χςε 0,70 θαη 0,90κ απφ ην δάπεδν θαη ζηηο δχν 
πιεπξέο ηνπ. Οη ρεηξνιηζζήξεο πξνεμέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 0,30κ ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο 
ζθάιαο θαη ζπλερίδνληαη ζηα πιαηχζθαια. 

Γ. ζεκαίλεηαη ε αξρή θαη ην ηέινο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ, θαζψο θαη ηα ζεκεία αιιαγήο ηεο 
δηεχζπλζήο ηνπ, κε ισξίδεο ζήκαλζεο πιάηνπο 0,30-0,40κ απφ πιάθεο κε έληνλεο θνιίδεο 
θίηξηλνπ ρξψκαηνο πνπ ππνδειψλνπλ «ΚΗΝΓΤΝΟ» θαη ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε 0,30κ 
απφ ηελ αθκή ηεο βαζκίδαο . 

Δ. επηζεκαίλνληαη νη αθκέο ησλ βαζκίδσλ κε πιηθφ ζε έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηελ 
επίζηξσζε ησλ βαζκίδσλ. 

Σ. έρεη αληηνιηζζεηηθή επίζηξσζε. 

 

 

 

 

 

 

Σ.Δ.3     Αλειθπζηήξαο  

 

Α. έρεη σθέιηκεο εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ζαιάκνπ ηνπιάρηζηνλ 1,10Υ1,40κ. 

Β. έρεη ζχξα θξέαηνο απηφκαηα αλνηγφκελε ή ζπξφκελε ζηε κηθξή πιεπξά ηνπ ζαιάκνπ. 

Γ. έρεη σθέιηκν άλνηγκα ζχξαο θξέαηνο ή/θαη ζαιάκνπ ηνπιάρηζηνλ 0,80κ. 

Γ. έρεη ρεηξηζηήξηα ρξήζεο θαη ζε γξαθή Μπξάτγ ή/θαη αλάγιπθα, ηνπνζεηεκέλα ζε χςνο 
0,90-1,20κ απφ ην δάπεδν. 

Δ. ππάξρεη ειεχζεξε απφζηαζε 1,50κ κεηαμχ ηεο ζχξαο ηνπ αλειθπζηήξα θαη ηνπ απέλαληη 
ηνίρνπ ή ζθάιαο ή άιινπ εκπνδίνπ. ην δάπεδν, κπξνζηά απφ ηελ ζχξα ηνπ αλειθπζηήξα, 
θαζ’ φιν ην πιάηνο ηεο θαη ζε απφζηαζε 0,30κ απφ απηή, ππάξρεη αλάγιπθε θαη κε έληνλν 
ρξψκα ισξίδα ζήκαλζεο, πιάηνπο 0,30-0,40κ, απφ πιάθεο κε έληνλεο θνιίδεο θίηξηλνπ 
ρξψκαηνο πνπ ππνδειψλνπλ «ΚΗΝΓΤΝΟ» γηα ηελ πξνεηδνπνίεζε ηπθιψλ αηφκσλ θαη 
αηφκσλ κε πξνβιήκαηα ζηελ φξαζε. 
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Σ. δηαζέηεη νπηηθή θαη ερεηηθή αλαγγειία νξφθσλ θαη βηληενηειέθσλν. 

Ε. ππάξρεη ζην Φνξέα δηαδηθαζία ηαθηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ αλειθπζηήξα (ζχκβαζε κε 
ζπληεξεηή θ.ιπ.) ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κε χπαξμε θελνχ θαη δηαθνξάο ζηάζκεο κεηαμχ 
δαπέδνπ νξφθνπ θαη δαπέδνπ ζαιάκνπ. 

 

 

 

 

 

Σ.Δ.4     Αλαβαηόξηα  

 

Α. δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα γηα κεηαθνξά πξνζψπσλ θαη 
εηδηθφηεξα επαξθείο δηαζηάζεηο θαη αλπςσηηθή ηθαλφηεηα. 

Β. έρνπλ ρεηξηζηήξηα ζηελ πιαηθφξκα θαζψο θαη ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο, 
θηλεηή κπάξα αζθαιείαο γηα πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε, θαζψο θαη πηεξχγηα πξνζαξκνζκέλα 
πεξηκεηξηθά ζηελ πιαηθφξκα. 

Γ. ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 1,50Υ1,50κ ζηα ζεκεία εηζφδνπ-
εμφδνπ έκπξνζζελ ηνπ αλαβαηνξίνπ. 

Γ. ππάξρεη πξνζσπηθφ ηνπ Φνξέα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαηά ην 
ρεηξηζκφ ησλ αλαβαηνξίσλ. 

Δ. εθφζνλ ηα αλαβαηφξηα δηαζέηνπλ θξεάηην, πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ 
ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο αλειθπζηήξεο (άλνηγκα ζχξαο, ζέζε ζχξαο ζηε κηθξή πιεπξά, ειεχζεξε 
απφζηαζε απφ ηνίρν απέλαληη απφ ηε ζχξα θ.ιπ.). 

Σ. ππάξρεη ζην Φνξέα δηαδηθαζία ηαθηηθήο ζπληήξεζεο ησλ αλαβαηνξίσλ (ζχκβαζε κε 
ζπληεξεηή θ.ιπ.). 
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Σ.Δ.5     Πξνζβάζηκε ζέζε ζηάζκεπζεο  

 

Α. πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ζηάζκεπζε νρεκάησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

Β. βξίζθεηαη θνληά ζην θηίξην, ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηελ είζνδν, ζε απφζηαζε κηθξφηεξε 
ή ίζε ησλ 50,00κ. 

Γ. έρεη δηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 3,50x5,00κ πξνθεηκέλνπ γηα ζπλήζε επηβαηεγά νρήκαηα θαη 
4,50x6,60κ πξνθεηκέλνπ γηα νρήκαηα ηχπνπ VAΝ. Απνδεθηέο γίλνληαη θαη ζέζεηο δηαζηάζεσλ 
2,50x5,00κ κε ελδηάκεζε ειεχζεξε ισξίδα πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 1,00κ.  

Γ. δηαζέηεη ζήκαλζε ζην δάπεδν θαη επί ζηχινπ κε ην Γηεζλέο χκβνιν Πξφζβαζεο (ΓΠ). 

Δ. ζπλδέεηαη κε ηε ζηάζκε παξαθείκελνπ πεδνδξνκίνπ κε ξάκπα θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ 
θαη πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 1,50κ. 

Σ. ζε πεξίπησζε χπαξμεο παξθνκέηξσλ ζηηο ζέζεηο, είλαη δπλαηή ε πξνζέγγηζε θαη ρξήζε 
απηψλ απφ άηνκα ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην (κεραληζκνί ρεηξηζκνχ ζε κηα δψλε πςψλ απφ 0,90 
σο 1,20κ απφ ην δάπεδν, ειεχζεξνο ρψξνο πξνζέγγηζεο 1,50Υ1,50κ). 
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Σ.Δ.6     Πξνζβάζηκε δηαδξνκή γηα άηνκα κε αλαπεξία 

 

Α. έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 1,30κ. 

Β. αθνινπζεί απιή πνξεία θαη λα είλαη απνιχησο ηζφπεδε ρσξίο ζθαινπάηηα θαη 
αληζνζηαζκίεο. Αθφκε θαη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο 2, 3, 4 θαη 5εθ αξθνχλ γηα λα θάλνπλ κηα 
δηαδξνκή κε πξνζβάζηκε. 

Γ. δελ έρεη κεγάιεο θιίζεηο (κέγηζηε θιίζε 5%). 

Γ. είλαη απνιχησο ειεχζεξε ρσξίο εκπφδηα θαηά κήθνο απηήο. Κιαδηά θπηψλ πνπ εμέρνπλ 
κέζα ζηε δηαδξνκή, εμνπιηζκφο πάζεο θχζεσο (πεξίπηεξα, πηλαθίδεο, ηξαπεδνθαζίζκαηα, 
πξνεμνρέο ζην δάπεδν θ.ιπ.) θαζηζηνχλ ηε δηαδξνκή κε πξνζβάζηκε. 

Δ. είλαη απνιχησο ειεχζεξε ρσξίο εκπφδηα θαζ΄ χςνο ζε φιν ην κήθνο ηεο. ηνηρεία 
επηθξεκάκελα ή αλεξηεκέλα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν ησλ 2,20κ απφ ην 
δάπεδν. 

Σ. είλαη αζθαιήο ζε φιν ην κήθνο ηεο, π.ρ. λα κε δηαζηαπξψλεηαη κε εμφδνπο ππφγεησλ 
ρψξσλ ζηάζκεπζεο ή ρψξνπο θνξην-εθθφξησζεο θ.ιπ. 
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Ε. έρεη δάπεδν ζηαζεξφ, απφ ζθιεξφ ζπλερέο πιηθφ, ρσξίο εμάξζεηο, ππνρσξήζεηο θαη θελά. 
Υαιίθη, άκκνο, αθξάην ρψκα, θπβφιηζνη κε θελά κεηαμχ ηνπο, μχιηλνη δηάδξνκνη κε κεγάινπο 
αξκνχο θαη θελά θαη ινηπά παξφκνηα πιηθά θαζηζηνχλ κηα δηαδξνκή κε πξνζβάζηκε. 
Άζθαιηνο, κπεηφλ, θαιά παηεκέλν ρψκα, μχιηλνη δηάδξνκνη ρσξίο θελά θαη αξκνχο, είλαη 
θαηάιιεια πιηθά. 

Ζ. ππάξρνπλ ξάκπεο γηα ηελ άλνδν-θάζνδν ζηα /απφ ηα πεδνδξφκηα κε πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 
1,50κ θαη ρσξίο «ζθαινπάηη» ζηε ζπλάληεζε κε ην νδφζηξσκα. 

Θ. ππάξρεη δηαθνπή ησλ λεζίδσλ ζηηο δηαβάζεηο. 

Η. έρεη νδεγφ ηπθιψλ θαη επηζήκαλζε ζην άθξν ησλ δηαβάζεσλ. 

ΗΑ. έρεη θαιφ θσηηζκφ. 

 

 

 

Σ.Δ.7     Πξνζβάζηκε είζνδνο γηα άηνκα κε αλαπεξία 

 

Α. εληνπίδεηαη εχθνια θαη λα είλαη επδηάθξηηε. Πξνο ηνχην ζα πξέπεη ε θάζα ή ην ζπξφθπιιν 
λα είλαη ζε έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηνλ ηνίρν, αλ είλαη γπάιηλε λα έρεη πεξηκεηξηθά 
κεηαιιηθή ή μχιηλε δηαηνκή ή λα θέξεη ρεηξνιαβή ηχπνπ κνρινχ ζε έληνλν ρξσκαηηζκφ ή λα 
θέξεη απηνθφιιεηεο ισξίδεο ή άιια ζηνηρεία πνπ ζα επηηξέπνπλ ηνλ εχθνιν εληνπηζκφ ηεο 
απφ άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. 

Β. είλαη αλνηγφκελε ή ζπξφκελε. Πεξηζηξεθφκελεο ζχξεο δελ ζεσξνχληαη πξνζβάζηκεο αθφκε 
θαη αλ έρνπλ κεγάιεο δηαζηάζεηο θαη ρακειέο ηαρχηεηεο θίλεζεο. 

Γ. έρεη σθέιηκν πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 0,90κ θαη θαησθάζη κέγηζηνπ πάρνπο 2εθ. 

Γ. ε πξφζβαζε ζε απηή απφ ην πεδνδξφκην εμαζθαιίδεηαη ηζφπεδα ή –εθφζνλ ππάξρνπλ 
ζθαινπάηηα- κε ξάκπα κέγηζηεο θιίζεο 5% ή 6% γηα κήθνο κέρξη 8,00κ, ρσξίο «ζθαινπάηη» 
ζηε ζπλάληεζε κε ην πεδνδξφκην ή αλπςσηηθφ κεραληζκφ. 

Δ. δελ απαηηείηαη θαηαβνιή ηδηαίηεξεο δχλακεο γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ ζπξφθπιινπ θαηά ην 
άλνηγκα/ θιείζηκν. 

Σ. έρεη θαιφ θσηηζκφ. 

Ε. ηα θνπδνχληα είλαη ζε χςνο 0,90-1,20κ απφ ην δάπεδν. 

Ζ. εάλ ε πξνζβάζηκε είζνδνο είλαη δεπηεξεχνπζα είζνδνο ηνπ θηηξίνπ, πξνβιέπεηαη 
θαζνδεγεηηθή ζήκαλζε απφ ηελ θχξηα είζνδν κέρξη απηή. Δάλ ε πξνζβάζηκε είζνδνο δελ 
παξακέλεη ζπλέρεηα αλνηθηή, δηαζέηεη ζχζηεκα θιήζεο ζπλδεδεκέλν κε ην γξαθείν ηνπ 
θχιαθα ή κε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία επηθνξηηζκέλε κε ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε 
αλαπεξία (π.ρ. ηκήκα πξνζβαζηκφηεηαο). 

 

 

 

Σ.Δ.8     Καηεπζπληήξηα ζήκαλζε πξνο πξνζβάζηκεο εμππεξεηήζεηο  

 

Πξέπεη  

Α. λα είλαη αλεξηεκέλε ζε εκθαλή ζεκεία. 

Β. λα είλαη επδηάθξηηε. 

Γ. λα πεξηιακβάλεη 

- ην δηεζλέο χκβνιν Πξφζβαζεο 
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- βέιε πνπ ζα ππνδειψλνπλ ηελ θαηεχζπλζε πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ην άηνκν κε 
αλαπεξία απφ ηελ θχξηα είζνδν κέρξη ηε δεπηεξεχνπζα πξνζβάζηκε είζνδν . 

- κνξθέο πξνζβάζηκεο ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο (π.ρ. ερεηηθά κελχκαηα, αλάγιπθε 
ζήκαλζε, ζήκαλζε ζε γξαθή Μπξάτγ θ.ιπ.). 

 

 

 

Σ.Δ.9     Πξνζβάζηκνο ρώξνο ππνδνρήο 

 

Α. έρεη ζχξα κε σθέιηκν πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 0,90κ θαη θαησθάζη κέγηζηνπ πάρνπο 2εθ, ν 
ρεηξηζκφο ηεο νπνίαο δε ζα απαηηεί ηδηαίηεξε δχλακε. 

Β. δηαζέηεη ειεχζεξν ρψξν γηα ηελ θίλεζε θαη ειηγκνχο ακαμηδίσλ κεηαμχ ησλ επίπισλ θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ (γηα θίλεζε ακαμηδίνπ απαηηείηαη θαη΄ ειάρηζην ειεχζεξνο ρψξνο 0,90κ ελψ γηα 
ειηγκνχο ειεχζεξνο ρψξνο 1,50Υ1,50κ). 

Γ. έρεη θαιφ θσηηζκφ. 

Γ. έρεη ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο κεηαμχ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (δάπεδν-ηνίρνη, ζπξφθπιιν-
θάζα ή ζπξφθπιιν-ηνίρνο) θαη ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ (πάγθνο ζπλαιιαγήο-δάπεδν, πάγθνο 
ζπλαιιαγήο-ηνίρνο). 

Δ. έρεη δάπεδν αληηνιηζζεξφ, ρσξίο αληαλαθιάζεηο. 

Σ. έρεη θαηάιιειε ζήκαλζε δειαδή 

- έλδεημε ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ ζπλνδεπφκελε απφ ην ΓΠ, ζε ζπκβαηηθή ή/θαη αλάγιπθε 
κνξθή θαη γξαθή  Μπξάτγ  

- απινπνηεκέλν δηάγξακκα ησλ ζηεγαδφκελσλ ζην θηίξην ππεξεζηψλ, θαζψο θαη 

- πίλαθα γηα ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην θνηλφ. 

Σν δηάγξακκα ζα ππάξρεη θαη ζε αλάγιπθε κνξθή ή γξαθή Μπξάτγ θαη ζα ηνπνζεηείηαη ζε 
χςνο πξνζηηφ απφ άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. 

Ε. νη πάγθνη ππνδνρήο (reception) ή ηα γθηζέ ζπλαιιαγήο κε ην θνηλφ, δηαζέηνπλ ηκήκα 
κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1,00κ ζε χςνο 0,80κ απφ ην δάπεδν θαη εζνρή ζην θάησ κέξνο γηα ηα 
ππνπφδηα ησλ ακαμηδίσλ, θαζψο θαη αξθεηφ ρψξν γηα ηελ πξνζέγγηζε αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ. 

Ζ. νη πξνβιεπφκελνη ηειεθσληθνί ζάιακνη δηαζέηνπλ ζπζθεπή θαη ρεηξηζηήξηα ζε χςνο 0,90-
1,20κ απφ ην δάπεδν, έλα δε ηειέθσλν είλαη θεηκελνηειέθσλν γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ 
κε πξνβιήκαηα αθνήο. 

Θ. θάζε κεράλεκα γηα ρξήζε θνηλνχ (π.ρ. ΑΣΜ, infokiosk θ.ιπ.) είλαη ηνπνζεηεκέλν κε ηα 
ρεηξηζηήξηα ζε χςνο 0,90-1,20κ απφ ην δάπεδν. 

Η. δηαζέηεη ζην δάπεδν νδεγφ ηπθιψλ απφ ηελ είζνδν κέρξη ηνλ πάγθν ππνδνρήο, γθηζέ ή/θαη 
κεραλήκαηα ζπλαιιαγήο. 

ΗΑ. είλαη κφληκα ζηειερσκέλνο κε έλα ηνπιάρηζηνλ άηνκν, ην νπνίν ζα έρεη ιάβεη εθπαίδεπζε/ 
ελεκέξσζε ζε ζέκαηα ζπλαιιαγήο κε άηνκα κε αλαπεξία. 

 

 

 

Σ.Δ.10     Πξνζβάζηκε δηαδξνκή εληόο θηηξίνπ 
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Α. έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 1,30κ. ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ειάρηζην σθέιηκν πιάηνο 
0,90κ απφιπηα ειεχζεξν απφ θάζε εκπφδην. 

Β. αθνινπζεί απιή πνξεία θαη λα είλαη απνιχησο ηζφπεδε ρσξίο ζθαινπάηηα θαη 
αληζνζηαζκίεο. Αθφκε θαη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο 2,3, 4 θαη 5εθ αξθνχλ γηα λα θάλνπλ κηα 
δηαδξνκή κε πξνζβάζηκε. 

Γ. δελ έρεη κεγάιεο θιίζεηο (κέγηζηε θιίζε 5%). 

Γ. είλαη απνιχησο ειεχζεξε ρσξίο εκπφδηα θαηά κήθνο απηήο. Φσηνηππηθά κεραλήκαηα, 
ππξνζβεζηήξεο, θαζηζηηθά, αλαιψζηκν πιηθφ θ.ιπ. θαζηζηνχλ ηε δηαδξνκή κε πξνζβάζηκε. 

Δ. είλαη απνιχησο ειεχζεξε ρσξίο εκπφδηα θαζ΄ χςνο ζε φιν ην κήθνο ηεο. ηνηρεία 
επηθξεκάκελα ή αλεξηεκέλα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν ησλ 2,20κ απφ ην 
δάπεδν. 

Σ. δηαζέηεη -ηνπηθά- ρψξνπο δηαζηάζεσλ 1,50Υ1,50κ γηα ειηγκνχο ηνπ ακαμηδίνπ 

Ε. έρεη δάπεδν ζηαζεξφ, απφ ζθιεξφ ζπλερέο πιηθφ (φρη κνθέηα), ρσξίο εμάξζεηο, 
ππνρσξήζεηο θαη θελά. 

Ζ. έρεη θαιφ θσηηζκφ. 

Θ. έρεη θαηάιιειε ζήκαλζε, δειαδή  

- έλδεημε ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ ζπλνδεπφκελε απφ ην ΓΠ, ζε ζπκβαηηθή ή/θαη αλάγιπθε 
κνξθή θαη γξαθή Μπξάτγ 

- απινπνηεκέλν δηάγξακκα ησλ ζηεγαδφκελσλ ζην θηίξην ππεξεζηψλ, θαζψο θαη 

- πίλαθα γηα ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην θνηλφ. 

Σν δηάγξακκα ζα ππάξρεη θαη ζε αλάγιπθε κνξθή ή γξαθή Μπξάτγ θαη ζα ηνπνζεηείηαη ζε 
χςνο πξνζηηφ απφ άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. 

 

 

 

Σ.Δ.11     Πξνζβάζηκνο δηάδξνκνο 

 

Α. έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 1,30κ. ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ειάρηζην σθέιηκν πιάηνο 
0,90κ απφιπηα ειεχζεξν απφ θάζε εκπφδην. 

Β. είλαη ρσξίο ζθαινπάηηα θαη αληζνζηαζκίεο. Αθφκε θαη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο 2,3, 4 θαη 5εθ 
αξθνχλ γηα λα θάλνπλ έλα δηάδξνκν κε πξνζβάζηκν. 

Γ. δελ έρεη κεγάιεο θιίζεηο (κέγηζηε θιίζε 5%). 

Γ. είλαη απνιχησο ειεχζεξνο ρσξίο εκπφδηα θαηά κήθνο απηνχ. Φσηνηππηθά κεραλήκαηα, 
ππξνζβεζηήξεο, θαζηζηηθά, αλαιψζηκν πιηθφ θ.ιπ. θαζηζηνχλ ην δηάδξνκν κε πξνζβάζηκν. 

Δ. είλαη απνιχησο ειεχζεξνο ρσξίο εκπφδηα θαζ΄ χςνο ζε φιν ην κήθνο ηεο. ηνηρεία 
επηθξεκάκελα ή αλεξηεκέλα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν ησλ 2,20κ απφ ην 
δάπεδν. 

Σ. δηαζέηεη ζεκεία δηαζηάζεσλ 1,50Υ1,50κ γηα ειηγκνχο ηνπ ακαμηδίνπ. 

Ε. έρεη δάπεδν ζηαζεξφ, απφ ζθιεξφ ζπλερέο πιηθφ (φρη κνθέηα), ρσξίο εμάξζεηο, 
ππνρσξήζεηο θαη θελά. 

Ζ. έρεη θαιφ θσηηζκφ. 

Θ. ζε πεξίπησζε θηηξίσλ κε απμεκέλε θίλεζε εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ δηαζέηεη δηπινχο 
ρεηξνιηζζήξεο ζε δχν χςε (0,70 θαη 0,90κ απφ ην δάπεδν) ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ. 
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Σ.Δ.12     Θύξεο θαηάιιειεο γηα ρξήζε από άηνκα κε αλαπεξία 

 

Α. έρνπλ σθέιηκν πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 0,90κ (σο σθέιηκν πιάηνο λνείηαη ην θαζαξφ πιάηνο 
πνπ απνκέλεη πξνο ρξήζε κε ην ζπξφθπιιν αλνηθηφ). 

Β. είλαη αλνηγφκελεο ή ζπξφκελεο. 

Γ. δελ απαηηνχλ κεγάιε δχλακε ρεηξηζκνχ. 

Γ. δελ έρνπλ κεραληζκφ απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο. 

Δ. έρνπλ θάζα δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο απφ ηνλ ηνίρν ή ην ζπξφθπιιν, ψζηε λα είλαη δπλαηφο 
ν εχθνινο εληνπηζκφο ηεο ζχξαο απφ άηνκν κε πξνβιήκαηα φξαζεο. 

Σ. έρνπλ ρεηξνιαβή ηχπνπ κνρινχ θαη φρη ζθαηξηθέο. 

Ε. έρνπλ πηλαθίδεο κε ηελ έλδεημε ηνπ ρψξνπ ηνπνζεηεκέλεο δίπια ζηε ζχξα απφ ηελ πιεπξά 
ηεο ρεηξνιαβήο, ζε χςνο 1,40-1,60κ απφ ην δάπεδν ζε ζπκβαηηθή ή/θαη αλάγιπθε κνξθή θαη 
ζε γξαθή Μπξάτγ. 

Ζ. αλ είλαη γπάιηλεο, επηζεκαίλνληαη κε θαηάιιειν πξνθίι έληνλεο απφρξσζεο θαη νη αθκέο 
ησλ ζπξψλ. 

 

 

 

Σ.Δ. 13     Χώξνη εξγαζίαο πξνζβάζηκνη 

 

Α. ζε απηνχο δηαζθαιίδεηαη ε θίλεζε αηφκνπ ζε ακαμίδην κεηαμχ ησλ επίπισλ θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ (ειάρηζην απαηηνχκελν πιάηνο γηα θίλεζε αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ: 0,90κ, 
απαηηνχκελνο ρψξνο γηα λα κπνξεί λα πεξηζηξαθεί ην ακαμίδην: 1,50Υ1,50κ). 

Β. κπξνζηά απφ γξαθεία, ζηα νπνία πξνβιέπεηαη λα απεπζπλζεί θνηλφ γηα δηεθπεξαίσζε 
ππνζέζεψλ ηνπ, ή/θαη πάγθνπο ζπλαιιαγήο ππάξρεη ρψξνο γηα λα ζηαζεί άηνκν ζε ακαμίδην 
(απαηηνχκελνο ειάρηζηνο ρψξνο ζηάζεο ακαμηδίνπ 0,80Υ1,30κ). 

Γ. δηαζθαιίδεηαη αζθαιήο θίλεζε αηφκνπ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζην ρψξν (δελ πξνεμέρνπλ 
εμνπιηζκνί πνπ δελ πξνβάιινληαη ζην έδαθνο, π.ρ. ππξνζβεζηήξεο, ξάθηα θ.ιπ.). 

Γ. κεγάιεο γπάιηλεο επηθάλεηεο ζεκαίλνληαη θαηάιιεια θαη έρνπλ κπξνζηά ηνπο 
πξνζηαηεπηηθφ ρεηξνιηζζήξα ζε χςνο 0,90κ απφ ην δάπεδν. 

Δ. έρνπλ θαιφ θσηηζκφ. 

 

 

 

Σ.Δ.14     Κνηλόρξεζηνη ρώξνη πξνζβάζηκνη 

 

Α. ζε απηνχο δηαζθαιίδεηαη ε θίλεζε αηφκνπ ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην κεηαμχ ησλ επίπισλ θαη 
ηνπ εμνπιηζκνχ (ειάρηζην απαηηνχκελν πιάηνο γηα θίλεζε ακαμηδίνπ: 0,90κ, απαηηνχκελνο 
ρψξνο γηα λα κπνξεί λα πεξηζηξαθεί ην ακαμίδην: 1,50x1,50κ). 
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Β. κεηαμχ θαζηζηηθψλ θαη θαζηζκάησλ ελ γέλεη, ππάξρεη ρψξνο γηα λα ζηαζεί άηνκν ζε 
αλαπεξηθφ ακαμίδην (απαηηνχκελνο ειάρηζηνο ρψξνο ζηάζεο ακαμηδίνπ 0,80x1,30κ). 

Γ. πξνβιέπνληαη εηδηθέο ζέζεηο κε ζθιεξά θαζίζκαηα βάζνπο 0.40κ θαη χςνπο 0.55-0.60κ κε 
ζηεξίγκαηα ρεξηψλ γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ζηελ θίλεζε. 

Γ. δηαζθαιίδεηαη αζθαιήο θίλεζε αηφκνπ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζην ρψξν, δειαδή 

α) δελ πξνεμέρνπλ εμνπιηζκνί πνπ δελ πξνβάιινληαη ζην έδαθνο, π.ρ. ππξνζβεζηήξεο, 
ξάθηα θ.ιπ., 

β) ειεχζεξα ππνζηπιψκαηα ζην ρψξν ζεκαίλνληαη κε πιηθφ ζε έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε 
ηηο νξηδφληηεο επηθάλεηεο θ.ιπ.. 

Δ. κεγάιεο γπάιηλεο επηθάλεηεο, ζεκαίλνληαη θαηάιιεια θαη λα έρνπλ κπξνζηά ηνπο 
πξνζηαηεπηηθφ ρεηξνιηζζήξα ζε χςνο 0,90κ απφ ην δάπεδν. 

Σ. έρνπλ θαιφ θσηηζκφ. 

Ε. εθφζνλ ζην ρψξν ππάξρεη εμνπιηζκφο εμππεξέηεζεο θνηλνχ (ηειέθσλα, κεραλήκαηα 
ζπλαιιαγήο, κεραλήκαηα απηφκαηεο παξαζθεπήο ξνθεκάησλ θ.ιπ.) πξνβιέπεηαη ζην 
δάπεδν νδεγφο ηπθιψλ απφ ηελ είζνδν κέρξη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ. 

Ζ. δηαζέηνπλ νπηηθή ζήκαλζε εηδνπνίεζεο αηφκσλ κε πξνβιήκαηα αθνήο ζε πεξίπησζε 
έθηαθηεο αλάγθεο. 

Θ. έρεη θαηάιιειε ζήκαλζε δειαδή 

- έλδεημε ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ ζπλνδεπφκελε απφ ην ΓΠ, ζε ζπκβαηηθή ή/θαη αλάγιπθε 
κνξθή θαη γξαθή  Μπξάτγ 

- απινπνηεκέλν δηάγξακκα ησλ ζηεγαδφκελσλ ζην θηίξην ππεξεζηψλ, θαζψο θαη 

- πίλαθα γηα ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην θνηλφ. 

Σν δηάγξακκα ζα ππάξρεη θαη ζε αλάγιπθε κνξθή ή γξαθή Μπξάτγ θαη ζα ηνπνζεηείηαη ζε 
χςνο πξνζηηφ απφ άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. 

 

 

 

Σ.Δ.15     Χώξνη εηδηθώλ ρξήζεωλ πξνζβάζηκνη 

 

Α. ζε απηνχο δηαζθαιίδεηαη ε θίλεζε αηφκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη εηδηθφηεξα αηφκσλ ζε 
αλαπεξηθφ ακαμίδην 

- ζε ηκήκα ηνπιάρηζηνλ ηνπ ρψξνπ, αλ ν ρψξνο είλαη δηαξζξσκέλνο ζε επίπεδα 

- κεηαμχ ησλ επίπισλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ (ειάρηζην απαηηνχκελν πιάηνο γηα θίλεζε 
αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ: 0,90κ, απαηηνχκελνο ρψξνο γηα λα κπνξεί λα πεξηζηξαθεί ην 
αλαπεξηθφ ακαμίδην: 1,50Υ1,50κ). 

Β. κεηαμχ θαζηζηηθψλ θαη θαζηζκάησλ ελ γέλεη, ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο γηα λα ζηαζεί άηνκν 
ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην (απαηηνχκελνο ειάρηζηνο ρψξνο ζηάζεο ακαμηδίνπ 0,80Υ1,30κ). Ο 
ρψξνο απηφο απαηηείηαη επίζεο ζε πεξηπηψζεηο ακθηζεαηξηθψλ αηζνπζψλ λα πξνβιέπεηαη 
ζηελ πξψηε ζεηξά ησλ επίπεδσλ ηκεκάησλ ή ζηελ ηειεπηαία ζεηξά ησλ δηαρσξηζηηθψλ 
δηαδξφκσλ ησλ δηαδσκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε πφξηεο εμφδνπ, κε πξφβιεςε θελνχ κεηαμχ 
ησλ θαζηζκάησλ ή θαηαζθεπή αλαδηπινχκελσλ ή αθαηξνχκελσλ θαζηζκάησλ ψζηε ζηελ ζέζε 
ηνπο λα ηνπνζεηείηαη ην αλαπεξηθφ ακαμίδην. 

Γ. πξνβιέπνληαη εηδηθέο ζέζεηο κε ζθιεξά θαζίζκαηα βάζνπο 0.40κ θαη χςνπο 0.55-0.60κ κε 
ζηεξίγκαηα ρεξηψλ γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ζηελ θίλεζε. 
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Γ. δηαζθαιίδεηαη αζθαιήο θίλεζε αηφκνπ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζην ρψξν (λα κελ 
πξνεμέρνπλ εμνπιηζκνί πνπ δελ πξνβάιινληαη ζην έδαθνο, π.ρ. ππξνζβεζηήξεο, ξάθηα 
θ.ιπ.). 

Δ. κεγάιεο γπάιηλεο επηθάλεηεο, ζεκαίλνληαη θαηάιιεια θαη λα έρνπλ κπξνζηά ηνπο 
πξνζηαηεπηηθφ ρεηξνιηζζήξα ζε χςνο 0,90κ απφ ην δάπεδν. 

Σ. έρνπλ θαιφ θσηηζκφ. 

Ε. δηαζέηνπλ νπηηθή ζήκαλζε γηα ηελ εηδνπνίεζε αηφκσλ κε πξνβιήκαηα αθνήο ζε 
πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

Ζ. ζε πεξίπησζε χπαξμεο βάζξνπ νκηιεηψλ, ππάξρεη ξάκπα ή αλαβαηφξην πνπ λα επηηξέπεη 
ηελ άλνδν αηφκνπ ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην ζε απηφ. 

Θ. ζε πεξίπησζε χπαξμεο πάγθνπ εμππεξέηεζεο, έλα ηκήκα απηνχ κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 
1,00κ βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξν χςνο (0,80κ απφ ην δάπεδν), ελψ ηαπηφρξνλα λα ππάξρεη 
εζνρή ζην θάησ κέξνο γηα ηα ππνπφδηα ησλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ, θαζψο θαη αξθεηφο 
ρψξνο γηα ηελ πξνζέγγηζε αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ. 

Η. έρεη θαηάιιειε ζήκαλζε δειαδή  

- έλδεημε ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ ζπλνδεπφκελε απφ ην ΓΠ, ζε ζπκβαηηθή ή/θαη αλάγιπθε 
κνξθή θαη γξαθή  Μπξάτγ 

- απινπνηεκέλν δηάγξακκα ησλ ζηεγαδφκελσλ ζην θηίξην ππεξεζηψλ – εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 
ηνλ ρψξν εηζφδνπ/ππνδνρήο/πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη 

- πίλαθα γηα ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην θνηλφ. 

Σν δηάγξακκα ζα ππάξρεη θαη ζε αλάγιπθε κνξθή ή γξαθή Μπξάτγ θαη ζα ηνπνζεηείηαη ζε 
χςνο πξνζηηφ απφ άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. 

 

 

 

Σ.Δ.16     Χώξνη πγηεηλήο πξνζβάζηκνη 

 

Α. ππάξρεη ηθαλφο ρψξνο ειηγκψλ ησλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ κπξνζηά απφ ηε ζχξα 
δηαζηάζεσλ 1,50Υ1,70κ φηαλ ε ζχξα είλαη αλνηγφκελε θαη 1,50Υ1,50κ φηαλ ε ζχξα είλαη 
ζπξφκελε. 

Β. δηαζέηνπλ ζχξα αλνηγφκελε πξνο ηα έμσ ή ζπξφκελε, σθέιηκνπ πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 
0,90κ. Ζ ζχξα θέξεη ρεηξνιαβή ηχπνπ κνρινχ θαη νξηδφληην ρεηξνιηζζήξα ζρήκαηνο Π, ε δε 
θάζα ηεο ζχξαο είλαη βακκέλε ζε έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηηο παξαθείκελεο επηθάλεηεο. 

Γ. ππάξρεη ιεθάλε εηδηθνχ ηχπνπ, χςνπο 0,45-0,50κ απφ ην δάπεδν, κε ην εκπξφζζην άθξν 
ηεο ζε απφζηαζε 0,75-0,80κ απφ ηνλ πίζσ απφ απηήλ επξηζθφκελν ηνίρν, θαη κε ειεχζεξν 
ρψξν ζηε κία ηνπιάρηζηνλ πιεπξά ηεο πιάηνπο 0,90κ γηα ηελ πιεπξηθή πξνζέγγηζε 
ακαμηδίνπ. Ζ ιεθάλε δηαζέηεη εθαηέξσζελ νξηδφληηεο ρεηξνιαβέο κήθνπο 0,75κ κε ην επάλσ 
κέξνο ηνπο ζε χςνο 0,70κ απφ ην δάπεδν, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αληέμνπλ θφξηηζε 
ηνπιάρηζηνλ 150ργξ. Ζ ρεηξνιαβή πξνο ηνλ ειεχζεξν ρψξν γηα ηελ πιεπξηθή πξνζέγγηζε 
ακαμηδίνπ είλαη αλαθιηλφκελε κε δπλαηφηεηα αθηλεηνπνίεζεο ζηελ θαηαθφξπθε ζέζε. Ζ κία εθ 
ησλ δχν ρεηξνιαβψλ θέξεη επ’ απηήο ηε ζήθε ραξηηνχ θαζαξηζκνχ. Ζ ιεθάλε δηαζέηεη 
θαδαλάθη ρακειήο πίεζεο, ν δε κεραληζκφο ηνπ δνρείνπ λεξνχ ελεξγνπνηείηαη κε εχρξεζην 
ρεηξηζηήξην πνπ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε ζεκείν πξνζηηφ ζην ρξήζηε, θνληά δε ζηε ιεθάλε 
ηνπνζεηείηαη κπαηαξία ηχπνπ «ληνπο» γηα ηελ πγηεηλή ηνπ ρξήζηε. 

Γ. ν ληπηήξαο είλαη ξερφο, εηδηθνχ ηχπνπ, ψζηε ην επάλσ κέξνο ηνπ λα απέρεη 0,80-0,85κ 
απφ ην δάπεδν θαη ην θάησ ηνπ 0,70κ απφ απηφ, εξγνλνκηθφο, ρσξίο θνιψλα ζηήξημεο, 
δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 0,68Υ0,60κ θαη ζπλνδεχεηαη απφ ξάθη ζην ίδην χςνο. Ζ ζηήξημε έρεη 
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γίλεη έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αληέμεη θφξηηζε ηνπιάρηζηνλ 150ργξ ζηελ εκπξφζζηα άθξε ηνπ. 
Γηαζέηεη κπαηαξία αλακηθηηθή κε καθξχ «ξνπμνχλη» θαη καθξχ ρεηξηζηήξην ή κε θσηνθχηηαξν. 

Δ. ν θαζξέπηεο έρεη ηνπνζεηεζεί κε ηελ θάησ αθκή ζην 1,00κ απφ ην δάπεδν θαη έρεη χςνο 
ηνπιάρηζηνλ 1,00κ. 

Σ. κεηαμχ ιεθάλεο, ληπηήξα θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνίρσλ δηαζθαιίδεηαη ειεχζεξνο 
ρψξνο δηακέηξνπ 1,50κ. 

Ε. δηαζέηεη ζχζηεκα θιήζεο θηλδχλνπ πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ θαη παξάιιεια κε ην δάπεδν ζε 
απφζηαζε 0,15-0,20κ απφ απηφ, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε θσηεηλή έλδεημε πάλσ απφ ηελ 
εμσηεξηθή φςε ηεο ζχξαο. 

Ζ. νη δηαθφπηεο θσηηζκνχ έρνπλ κεγάιε πιαθέηα θαη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε χςνο 0,90-
1,20κ απφ ην δάπεδν. 

Θ. θξεκάζηξεο είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε χςε 1,20 θαη 1,80κ απφ ην δάπεδν. 

Η. ε επίζηξσζε ηνπ δαπέδνπ είλαη αληηνιηζζεξή θαη ππάξρεη ρξσκαηηθή αληίζεζε κεηαμχ 
δαπέδνπ, ηνίρσλ θαη εηδψλ πγηεηλήο. 

ΗΑ. ππάξρεη θαιφο θσηηζκφο. 

ΗΒ. πξνβιέπεηαη ε θαηάιιειε ζήκαλζε, ζχκθσλα κε ην Σ.Γ. 24 

 

 

 

 

 

Σ.Δ.17     Μπάληα ή/θαη απνδπηήξηα πξνζβάζηκα 
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Α. ππάξρεη ηθαλφο ρψξνο ειηγκψλ ησλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ κπξνζηά απφ ηε ζχξα 
δηαζηάζεσλ 1,50Υ1,70κ φηαλ ε ζχξα είλαη αλνηγφκελε θαη 1,50Υ1,50κ φηαλ ε ζχξα είλαη 
ζπξφκελε. 

Β. δηαζέηνπλ ζχξα αλνηγφκελε πξνο ηα έμσ ή ζπξφκελε, σθέιηκνπ πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 
0,90κ. Ζ ζχξα θέξεη ρεηξνιαβή ηχπνπ κνρινχ θαη νξηδφληην ρεηξνιηζζήξα ζρήκαηνο Π, ε δε 
θάζα ηεο ζχξαο είλαη βακκέλε ζε έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηηο παξαθείκελεο επηθάλεηεο. 

Γ. εμαζθαιίδεηαη πάληα ειεχζεξνο ρψξνο δηαθίλεζεο δηακέηξνπ 1,50κ. 

Γ. νη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ ληνπο είλαη 1,20x1,20κ. Πξνβιέπεηαη ληνπζηέξα πνπ 
δελ πξνεμέρεη ηνπ δαπέδνπ θαη δε δηαζέηεη θαλελφο ηχπνπ πεξίδσκα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 
ρψξνπ ηεο. Ο ρψξνο ηνπ ληνπο είλαη ζπλεπίπεδνο κε ην ππφινηπν δάπεδν, ε νκαιή δε 
απνξξνή ηνπ χδαηνο εμαζθαιίδεηαη κε ηελ δηακφξθσζε θιίζεσλ πνπ νδεγνχλ ζε ζηθφλη. 
Μέζα ζην ρψξν ηνπ ληνπο πξνβιέπεηαη επίηνηρν αλαδηπινχκελν θάζηζκα ζε χςνο 0,50κ θαη 
θαηάιιειεο αλνμείδσηεο ρεηξνιαβέο, θαιά αγθπξσκέλεο. Οη ρεηξνιαβέο απηέο ηνπνζεηνχληαη 
νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα ζε χςνο 0,90κ. απφ ην δάπεδν. Σν κέγηζην χςνο γηα ην επάλσ 
κέξνο ηεο θαηαθφξπθεο ρεηξνιαβήο είλαη 1,80κ. απφ ην δάπεδν. Οη ρεηξνιαβέο είλαη 
ζηξνγγπιήο δηαηνκήο θαη έρνπλ δηάκεηξν 30 ριζη. - 40 ριζη. Σν “ηειέθσλν” ηεο κπαηαξίαο 
ηνπ ληνπο έρεη ηελ δπλαηφηεηα ξπζκηδφκελνπ χςνπο ζηεξέσζεο θαηά ηε ρξήζε, κε 
ρακειφηεξν ζεκείν ην χςνο ησλ 1,10κ απφ ην δάπεδν θαη κέγηζην ην χςνο ησλ 2,20κ απφ ην 
δάπεδν. Ζ ζαπνπλνζπνγγνζήθε ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιειε ζέζε θαη ζε χςνο 0,90κ -1,10κ 
απφ ην δάπεδν. Οη ρεηξνιαβέο αληέρνπλ ζε θφξηηζε 100ργξ. 

Δ. ε επίζηξσζε ηνπ δαπέδνπ είλαη αληηνιηζζεξή θαη ππάξρεη ρξσκαηηθή αληίζεζε κεηαμχ 
δαπέδνπ, ηνίρσλ θαη εηδψλ πγηεηλήο. 

Σ. ππάξρεη θαιφο θσηηζκφο. 

Ζ. πξνβιέπεηαη ε θαηάιιειε ζήκαλζε, ζχκθσλα κε ην Σ.Γ. 24 

 

 

 

Σ.Δ.18     Πάγθνη ζπλαιιαγήο πξνζβάζηκνη 

 

Α. πξνβιέπεηαη ρψξνο ζηελ φςε πξνο ην ζπλαιιαζζφκελν γηα ηελ πξνζέγγηζε αλαπεξηθνχ 
ακαμηδίνπ (απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο ρψξνπ ειηγκψλ ακαμηδίνπ 1,50Υ1,50κ). 

Β. δηαζέηνπλ ηκήκα κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1,00κ ζε χςνο 0,80κ απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ 
δαπέδνπ κε θαηάιιειε κπάδα ζε εζνρή ζην θάησ κέξνο ηεο φςεο πξνο ηνλ ζπλαιιαζζφκελν 
κε θαη΄ ειάρηζηνλ χςνο 0,20κ θαη βάζνο 0,15κ γηα ηα ππνπφδηα ησλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ. 

Γ. ππάξρεη θαιφο θσηηζκφο. 

Γ. ππάξρεη επί ηνπ δαπέδνπ νδεγφο ηπθιψλ απφ ηελ είζνδν ηνπ ρψξνπ κέρξη ηνλ 
πξνζβάζηκν πάγθν. 

 

 

 

Σ.Δ.19     Πξνζβάζηκνη εμνπιηζκνί 

 

Σειέθσλα γηα ην θνηλό πξνζβάζηκα 

Α. ππάξρεη πξνζβάζηκε φδεπζε κέρξη ην πξνζβάζηκν κεράλεκα 

Β. ππάξρεη επί ηνπ δαπέδνπ νδεγφο ηπθιψλ απφ ηελ είζνδν ηνπ ρψξνπ κέρξη ηα πξνζβάζηκα 
ηειέθσλα. 
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Γ. πξνβιέπεηαη ρψξνο κπξνζηά απφ ηα ηειέθσλα γηα ηελ πξνζέγγηζε αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ 
(απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο ρψξνπ ειηγκψλ ακαμηδίνπ 1,50Υ1,50κ). 

Γ. πξνβιέπνληαη ππνδνρέο ζε εζνρή γηα ηα ππνπφδηα ησλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ (βι. 
ζρεηηθά ζε πάγθνπο ζπλαιιαγήο). 

Δ. ε ζπζθεπή θαη ηα ρεηξηζηήξηα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε χςνο 0,90-1,20κ απφ ηελ ηειηθή 
επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ. 

Σ. φπνπ ππάξρνπλ ζπγθξνηήκαηα ηειεθψλσλ ππάξρεη θαη έλα ηνπιάρηζηνλ 
θεηκελνηειέθσλν γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο. 

Ε. ππάξρεη θαιφο θσηηζκφο, εζπρία, αζθάιεηα,θαη πξνζηαζία απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Ζ. ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ European 
Telecommunications Standards Institute (ETSI)  

 

Απηόκαηα κεραλήκαηα ζπλαιιαγήο πξνζβάζηκα 

Α. ππάξρεη πξνζβάζηκε φδεπζε κέρξη ην πξνζβάζηκν κεράλεκα 

Β. ππάξρεη επί ηνπ δαπέδνπ νδεγφο ηπθιψλ απφ ηελ είζνδν ηνπ ρψξνπ κέρξη ην πξνζβάζηκν 
κεράλεκα  

Γ. πξνβιέπεηαη ρψξνο κπξνζηά απφ απηά γηα ηελ πξνζέγγηζε αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ 
(απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο ρψξνπ ειηγκψλ ακαμηδίνπ 1,50Υ1,50κ). 

Γ. πξνβιέπνληαη ππνδνρέο ζε εζνρή γηα ηα ππνπφδηα ησλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ (βι. 
ζρεηηθά ζε πάγθνπο ζπλαιιαγήο). 

Δ. ε νζφλε θαη ηα ρεηξηζηήξηα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε χςνο 0,90-1,20κ απφ ηελ ηειηθή 
επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ. 

Σ. ππάξρεη θαιφο θσηηζκφο, εζπρία, αζθάιεηα,θαη πξνζηαζία απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

Ε. ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο πξνζβαζηκφηεηαο Web Content 
Accessibility Guidelines (ηειεπηαία έθδνζε) ηεο Web Accessibility Initiative (WAI) ζε επίπεδν 
ηνπιάρηζηνλ «ΑΑ» θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ πξφζβαζε θνηλνχ ζε ηεξκαηηθά 
(Guidelines for Public Access Terminals Accessibility, CEUD-ICT Centre for Excellence in 
Universal Design) 

 

Φύθηεο λεξνύ πξνζβάζηκνη 

Α. ππάξρεη πξνζβάζηκε φδεπζε κέρξη ην πξνζβάζηκν κεράλεκα 

Β. πξνβιέπεηαη ρψξνο κπξνζηά απφ απηνχο γηα ηελ πξνζέγγηζε αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ 
(απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο ρψξνπ ειηγκψλ ακαμηδίνπ 1,50x1,50κ). 

Γ. πξνβιέπνληαη ππνδνρέο ζε εζνρή γηα ηα ππνπφδηα ησλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ (βι. 
ζρεηηθά ζε πάγθνπο ζπλαιιαγήο). 

Γ. ηα ρεηξηζηήξηα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε χςνο 0,90-1,20κ απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ 
δαπέδνπ. 

Δ. ππάξρεη επί ηνπ δαπέδνπ νδεγφο ηπθιψλ απφ ηελ είζνδν ηνπ ρψξνπ κέρξη ην πξνζβάζηκν 
κεράλεκα. 

 

 

 

Σ.Δ.20     Ορήκαηα πξνζβάζηκα ζε άηνκα κε αλαπεξία 
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Α. δηαζέηνπλ θαηάιιειν ζχζηεκα επηβίβαζεο (ξάκπα ειάρηζηνπ πιάηνπο 0,80κ θαη θιίζεο 
κηθξφηεξεο απφ 12% ή αλαβαηφξην πιαηθφξκαο δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 0,80Υ1,30κ θαη 
ακθφηεξα αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 300ργξ ) γηα ηελ είζνδν αηφκνπ ζε αλαπεξηθφ 
ακαμίδην. 

Β. δηαζέηνπλ πφξηα κε ηθαλφ άλνηγκα (ηνπιάρηζηνλ 0,90κ) θαη ηθαλφ χςνο (ηνπιάρηζηνλ 1,40κ) 
γηα ηελ είζνδν αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ. 

Γ. δηαζέηνπλ ζέζεηο πξνηεξαηφηεηαο κε ρψξν γηα ζθχιν- νδεγφ. 

Γ. δηαζέηνπλ ρψξν ζηάζεο αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 0,75Υ1,30κ θαη 
δηαζθαιίδνπλ ηελ θίλεζε αηφκνπ κε αλαπεξηθφ ακαμίδην απφ ηελ πφξηα πξνο απηή. 

Δ. δηαζέηνπλ ζχζηεκα ζπγθξάηεζεο αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ θαη ρξήζηε. 

Σ. δηαζέηνπλ αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν. 

Ε. δηαζέηνπλ θαιφ θσηηζκφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ νρήκαηνο. 

 

 

 

Σ.Δ.21  Πξνζβάζηκε είζνδνο νρεκάηωλ 

 

Πξνζβάζηκε είζνδνο νρήκαηνο κεηαθνξάο επηβαηώλ κε θηλεηήξα, θαηεγνξίαο Μ2 ή 
Μ3, άλσ ησλ 8 ζέζεσλ εθηόο ηεο ζέζεσο ηνπ νδεγνύ 

Α) δηαζέηεη ζχζηεκα επηβίβαζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ζχζηεκα ρακειψκαηνο ηεο αλάξηεζεο 
ζε ζπλδπαζκφ κε  

• αλαβαηφξην (ειάρηζηεο απνδεθηέο δηαζηάζεηο : πιάηνο 0,80κ x κήθνο 1,20κ, ειάρηζην 
απνδεθηφ θνξηίν ιεηηνπξγίαο: 300ργξ) ή  

• ρεηξνθίλεην ή κεραλνθίλεην θεθιηκέλν επίπεδν (ειάρηζηεο απνδεθηέο δηαζηάζεηο ζε πιήξε 
αλάπηπμε: πιάηνο 0,80κ x κήθνο 1,20κ, ειάρηζην απνδεθηφ θνξηίν ιεηηνπξγίαο: 300ργξ, 
ειάρηζηε απνδεθηή θιίζε ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ, φηαλ εθηείλεηαη ή μεδηπιψλεηαη ζε ξείζξν 
χςνπο 0,15κ: 12 % (γηα ηελ επηηπρία ηεο δφθηκεο απηήο θιίζεο είλαη δπλαηφ λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζχζηεκα ρακειψκαηνο ηεο αλάξηεζεο). 

Β) έρεη χςνο ηνπιάρηζηνλ 1,40κ (εθφζνλ δελ είλαη ζχξα επηβαηψλ) θαη ειάρηζην πιάηνο 0,90κ. 
To πιάηνο απηφ κπνξεί λα κεηψλεηαη θαηά 0,10κ φηαλ ε κέηξεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζην 
επίπεδν ησλ ρεηξνιαβψλ. 

Γ) δηαζέηεη ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κε ηνλ νδεγφ θνληά ζηε ζχξα θαη ζε χςνο 1,30κ ην πνιχ 
απφ ην έδαθνο, ην ρεηξηζηήξην ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί κε ηελ παιάκε ηνπ ρεξηνχ θαη 
παξνπζηάδεη αληίζεζε ρξσκάησλ θαη ηφλσλ. 

 

Πξνζβάζηκε είζνδνο νρήκαηνο ακαμνζηνηρίαο/ζπξκνύ 

Α) έρεη ειάρηζην σθέιηκν πιάηνο 0,80κ φηαλ είλαη αλνηθηή. 

Β) ρξσκαηίδνληαη ή επηζεκαίλνληαη ζην εμσηεξηθφ ηνπο κέξνο γηα λα ππάξρεη νπηηθή αληίζεζε 
κε ηα ινηπά κέξε ηνπ ακαμψκαηνο. 

Γ) βξίζθεηαη θαηά ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηηο εηδηθέο ζέζεηο/ ρψξνπο γηα άηνκα ζε 
αλαπεξηθφ ακαμίδην. 

Γ) θέξεη εηδηθή ζήκαλζε κε ην ΓΠ. 

Δ) ζην εζσηεξηθφ ηνπ νρήκαηνο επηζεκαίλεηαη ζαθψο ζην δάπεδν κε νπηηθή αληίζεζε ζε 
ζρέζε κε ην ππφινηπν δάπεδν. 
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Σ) φηαλ ελεξγνπνηείηαη ν κεραληζκφο αλνίγκαηνο/ θιεηζίκαηνο ηεο ζχξαο εθπέκπεηαη ζήκα 
επθξηλψο αθνπζηφ εληφο θαη εθηφο ηεο ακαμνζηνηρίαο, ν δε κεραληζκφο αλνίγκαηνο είλαη 
ηνπνζεηεκέλνο παξάπιεπξα ή επί ηνπ ζπξνθχιινπ θαη ζε χςνο 0,80-1,20κ απφ ην δάπεδν 
ηεο απνβάζξαο εμσηεξηθά θαη ην δάπεδν ηνπ νρήκαηνο εζσηεξηθά, επηζεκαίλεηαη κε νπηηθή 
έλδεημε, αλαγλσξίδεηαη κε ηελ αθή θαη δηαζέηεη έλδεημε γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Ε) ζε πεξίπησζε χπαξμεο δηάθελνπ κεηαμχ απνβάζξαο θαη δαπέδνπ νρήκαηνο πνπ 
ππεξβαίλεη ηα 0,075κ νξηδφληηα θαη 0,050κ θαηαθφξπθα δηαζέηεη βνήζεκα επηβίβαζεο γηα 
ρξήζηεο αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ (θεθιηκέλν επίπεδν, αλπςσηηθφ κεραληζκφ). 

 

 

 

Σ.Δ.22     Θέζεηο ζε νρήκαηα 

 

Δηδηθόο ρώξνο/ εηδηθή ζέζε αηόκνπ ζε αλαπεξηθό ακαμίδην ζε νρήκαηα κε θηλεηήξα 
θαηεγνξίαο Μ2 ή Μ3, άλσ ησλ 8 ζέζεσλ εθηόο ηεο ζέζεσο ηνπ νδεγνύ  

Α) έρεη δηαζηάζεηο 0,75Χ1,30κ. 

Β) ην δηάκεθεο επίπεδν ηνπ ρψξνπ ηεο εηδηθήο ζέζεο είλαη παξάιιειν κε ην δηάκεθεο επίπεδν 
ηνπ νρήκαηνο. 

Γ) έρεη αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν. 

Γ) δηαζέηεη ζχζηεκα ζπγθξάηεζεο ηνπ αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ. 

Δ) δηαζέηεη ρεηξνιηζζήξεο θαη ζήκαλζε κε θαηάιιεια εηθνλνγξάκκαηα. 

Σ) δηαζέηεη ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο ζε χςε 0,70 έσο 1,20κ απφ ην δάπεδν, κε ρεηξηζηήξηα 
πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηελ παιάκε θαη ζε ρξσκαηηθή αληίζεζε. 

 

Δηδηθόο ρώξνο/ εηδηθή ζέζε αηόκνπ ζε αλαπεξηθό ακαμίδην ζε ακαμνζηνηρία/ ζπξκό 

Α) έρεη δηαζηάζεηο ηθαλέο λα εμππεξεηήζεη αλαπεξηθφ ακαμίδην θαηά ISO 7193:1985. Ηδηαίηεξα 
ε ζέζε πξέπεη λα έρεη κήθνο 1,60κ απφ ην ρείινο ηεο αληηθξηζηήο έδξαο θαζίζκαηνο 
πξνθεηκέλνπ γηα αληηθξηζηέο ζέζεηο θαη 1,50κ απφ ηε ξάρε θαζίζκαηνο πξνθεηκέλνπ γηα 
νκφξξνπεο ζέζεηο. 

Β) απφ ην δάπεδν κέρξη ηελ νξνθή ηνπ νρήκαηνο ζηε ζέζε αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ δελ 
ππάξρνπλ άιια εκπφδηα εθηφο απφ έλα ξάθη απνζθεπψλ, έλα νξηδφληην ρεηξνιηζζήξα ή έλα 
ηξαπεδάθη. 

Γ) ζην έλα άθξν ηεο ζέζεο ηνπ αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ ππάξρεη δνκηθφ ζηνηρείν ή άιιν 
απνδεθηφ εμάξηεκα πιάηνπο 0,70κ κε χςνο ηέηνην ψζηε λα εκπνδίδεη ην αλαπεξηθφ ακαμίδην 
λα αλαηξαπεί πξνο ηα πίζσ. 

Γ) δίπια ή απέλαληη απφ ην ρψξν ηνπ αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ ππάξρεη έλα ηνπιάρηζηνλ 
θάζηζκα γηα ην ζπλνδφ ηνπ ρξήζηε ηνπ ακαμηδίνπ. 

Δ) δηαζέηεη ζπζθεπή ζπλαγεξκνχ ζε θαηάιιειε ζέζε. 

Σ) δηαζέηεη θαηάιιειε ζήκαλζε. 

Ε) πξνβιέπεηαη ζηε δψλε πνπ γεηηληάδεη κε ηελ εηδηθή ζέζε ρψξνο γηα δπλαηφηεηα ζηξνθήο 
ειάρηζηεο δηακέηξνπ 1,50κ. Ο ρψξνο ηεο εηδηθήο ζέζεο κπνξεί λα απνηειεί κέξνο ηνπ θχθινπ 
πεξηζηξνθήο. 

Ζ) δηαζέηεη ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ. 

 

Θέζεηο εκπνδηδόκελσλ αηόκσλ (θαζίζκαηα πξνηεξαηόηεηαο) ζε ακαμνζηνηρίεο/ 
ζπξκνύο 



© ΔΛΟΣ                          ΔΛΟΣ 1439 

 

 49 

Α) ηα θαζίζκαηα είλαη ζηαζεξά. Σνπνζεηνχληαη ζηνλ θπξίσο ρψξν ησλ επηβαηψλ θαη πνιχ 
θνληά ζε εμσηεξηθέο ζχξεο. 

Β) εάλ δηαζέηνπλ βξαρίνλεο απηνί αλαδηπιψλνληαη, γηα λα επηηξέπνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε 
πξνο ην θάζηζκα. 

Γ) ην ειάρηζην πιάηνο ηεο έδξαο ηνπ θαζίζκαηνο πξνηεξαηφηεηαο είλαη 0,45κ. 

Γ) ην πςειφηεξν ζεκείν ηεο έδξαο ηνπ θαζίζκα ηνο, κεηξνχκελν απφ ην ρείινο ηνπ 
θαζίζκαηνο εκπξφο κέρξη ην δάπεδν, είλαη κεηαμχ 0,43 θαη 0,50κ. 

Δ) ην ειεχζεξν χςνο επάλσ απφ ην θάζηζκα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,68κ απφ ην δάπεδν, εθηφο 
απφ ηηο δηδάπεδεο ακαμνζηνηρίεο φπνπ επάλσ απφ ηα θαζίζκαηα ππάξρνπλ ξάθηα 
απνζθεπψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ηα θαζίζκαηα πξνηεξαηφηεηαο θάησ απφ ηα ξάθηα κπνξεί 
λα έρνπλ ειεχζεξν ρψξν 1,52κ, ππφ ηνλ φξν φηη πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% ησλ θαζηζκάησλ 
πξνηεξαηφηεηαο έρνπλ ειεχζεξν ρψξν 1,68κ. 

Σ) ν ειάρηζηνο ειεχζεξνο ρψξνο κπξνζηά απφ θάζε θάζηζκα είλαη 0,68κ πξνθεηκέλνπ γηα 
νκφξξνπα θαζίζκαηα θαη 0,60κ πξνθεηκέλνπ γηα αληηθξηζηά, ελψ φηαλ ηα αληηθξηζηά 
θαζίζκαηα δηαζέηνπλ ηξαπεδάθη ε ειάρηζηε ειεχζεξε απφζηαζε κεηξνχκελε νξηδφληηα απφ ην 
ρείινο ηεο έδξαο ηνπ θαζίζκαηνο κέρξη ηελ πιεζηέζηεξε αθκή ηνπ ηξαπεδηνχ είλαη 0,23κ. 

Ε) ηα θαζίζκαηα πξνηεξαηφηεηαο θαη ηα νρήκαηα εληφο ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη θέξνπλ 
θαηάιιειε ζήκαλζε κε εηθνλνγξάκκαηα θαη πηλαθίδα πνπ αλαθέξεη φηη νη άιινη επηβάηεο 
νθείινπλ λα παξαρσξνχλ ηα θαζίζκαηα απηά ζε εθείλνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη. 

 

 

 

Σ.Δ.23     Πξνζβάζηκεο ηνπαιέηεο νρεκάηωλ 

 

Α) σθέιηκν πιάηνο ηεο ζχξαο 0,80κ, επηζήκαλζε κε ην Γ..Π. 

Β) ηνπνζέηεζε ρεηξνιαβψλ ζπξψλ, θιεηδαξηψλ, κεραληζκψλ ζε χςε κεηαμχ 0,80-1,20κ απφ 
ην δάπεδν. 

Γ) χπαξμε ρψξνπ πξνζέγγηζεο ηεο ιεθάλεο, ειεχζεξνο ρψξνο 0,70κ κπξνζηά απφ ηε 
ιεθάλε. 

Γ) πξφβιεςε ρεηξνιαβψλ (ζηαζεξήο θαη αλαθιηλφκελεο) εθαηέξσζελ ηεο ιεθάλεο. 

Δ) επηθάλεηα θαζίζκαηνο κεηαμχ 0,45-0,50κ απφ ην δάπεδν. 

Σ) εχθνιε πξφζβαζε ρξήζηε ακαμηδίνπ ζε φια ηα ρξεηψδε (ληπηήξα, ζαπνχλη, θαζξέπηε, 
λεξφ θαη ζηεγλσηήξην ρεξηψλ). 

Ε) δχν ηνπιάρηζηνλ ζπζθεπέο ζπλαγεξκνχ, κε ζήκαλζε δίπια ζε θάζε ζπζθεπή ε νπνία 
πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, εθ ησλ νπνίσλ ζπζθεπψλ ε 
κία ζε χςνο ην πνιχ 0,45κ απφ ην δάπεδν θαη ε άιιε ζε χςνο κεηαμχ 0,80-1,20κ κε νπηηθή 
θαη αθνπζηηθή έλδεημε ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπλαγεξκνχ κέζα ζην ζάιακν. 

 

 

 

Σ.Δ.24     ήκαλζε πξνζβάζηκε 

 

Α. είλαη απιή, επδηάθξηηε, κε επηθάλεηεο καη ρσξίο αληαλαθιάζεηο θαη επαλαιακβάλεηαη φπνπ 
ππάξρεη αιιαγή θαηεχζπλζεο ή φπνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ακθηβνιία, φζνλ αθνξά ζηελ 
επηινγή ηεο επηζπκεηήο δηαδξνκήο ή εμφδνπ δηαθπγήο.  
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Β. ζχκβνια, πηθηνγξάκκαηα, ζρέδηα, θείκελα θ.ιπ. πνπ απνηεινχλ ηελ ζήκαλζε είλαη 
ηππνπνηεκέλα, απιά, επδηάθξηηα, ζε έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ην ππφβαζξφ ηνπο, 
ηνπνζεηεκέλα ζε ζέζεηο αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

Γ. ηνπνζεηείηαη έηζη ψζηε λα κελ εκπνδίδεη ηελ θπθινθνξία θαη λα κελ πξνθαιεί αηπρήκαηα: 

- εθφζνλ είλαη επίηνηρε- ηνπνζεηείηαη θαη αλάγιπθε θαη ζε γξαθή Μπξάτγ ζε χςνο 1,40 – 
1,60κ απφ ην δάπεδν,  

- εθφζνλ είλαη αλαξηεκέλεο απφ ηελ νξνθή ή ζηεξεσκέλεο θάζεηα ζηνπο ηνίρνπο- ε θάησ 
αθκή ηνπο απέρεη 2,20κ απφ ην δάπεδν, 

- εθφζνλ ζεκαίλεη είζνδν ζε θάπνηα εμππεξέηεζε (πρ WC, ηαηξείν, ρψξνο αλακνλήο θιπ)- 
ηνπνζεηείηαη δίπια θαη φρη πάλσ ζηελ πφξηα, απφ ηελ πιεπξά ηεο ρεηξνιαβήο. Σν ίδην ηζρχεη 
θαη γηα ηελ αξίζκεζε ησλ ρψξσλ. 

Γ. ζε ζηξαηεγηθφ ζεκείν ηνπ ρψξνπ εηζφδνπ ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπνζεηείηαη απινπνηεκέλν 
ζρέδην θάηνςεο ή θαη πξφπιαζκα κε επηζήκαλζε ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, ησλ εηζφδσλ, ηνπ 
γξαθείνπ πιεξνθνξηψλ, ησλ ζέζεσλ θαηαθφξπθεο θπθινθνξίαο, ησλ ρψξσλ πγηεηλήο, ησλ 
ρψξσλ θαη ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο θ.ιπ. ζε ζπκβαηηθή κνξθή ή/θαη αλάγιπθν ή/θαη ζε γξαθή 
Μπξάτγ. 

Δ. ζήκαλζε πνπ αλαθέξεηαη ζε εμππεξεηήζεηο πξνζθεξφκελεο ζε άηνκα κε αλαπεξία 
ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ ην Γηεζλέο χκβνιν Πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία (ΓΠ) .  

Σ. φπνπ πξνβιέπεηαη νπηηθή, πξνβιέπεηαη θαη ερεηηθή ζήκαλζε. 

Ζ. θσηίδεηαη θαιά. 

Θ. είλαη ζχκθσλε σο πξνο ην ζρήκα, ρξψκα ραξαθηήξα γξακκάησλ θαη ζχκβνια κε ηελ 
Οδεγία 6-ήκαλζε, παξάγξ.4.5. ηνπ Γξαθείνπ Μειεηψλ γηα ΑκεΑ ΤΠΔΚΑ. 

Η. φπνπ πξνβιέπεηαη νδνζήκαλζε είλαη θαη ζε γξαθή Μπξάτγ. 

 

 

 

Σ.Δ. 25     Έληππν πιηθό πξνζβάζηκν 

 

Α. εθδίδεηαη ζε γξαθή Μπξάτγ. 

B. εθδίδεηαη κε κεγάιν ηχπν γξακκάησλ, απινπνηεκέλα ζρεδηαγξάκκαηα, ρξσκαηηθή 
αληίζεζε θφληνπ-γξακκάησλ. 

Γ. δηαηίζεηαη ζε αθνπζηηθή κνξθή (CD, θαζέηα θ.ιπ.). 

Γ. δηαηίζεηαη ζε λνεκαηηθή γιψζζα ή/θαη κε ππφηηηινπο (DVD). 

Δ. δηαηίζεηαη ζε έθδνζε  απιήο γιψζζαο 

Σ. δηαηίζεηαη ζε πξνζβάζηκε ηζηνζειίδα. 

 

 

 

Σ.Δ.26     Έληππα κε κεγάινπο ραξαθηήξεο 

Α.κέγεζνο ραξαθηήξσλ ηνπ θεηκέλνπ 12-14 pt, θαηά πξνηίκεζε 14pt, 

Β. γξακκαηνζεηξά ζαθή, ηχπνπ sans serif φπσο Αrial, Helvetica ή Univers, 

Γ. ρξήζε πεδψλ θαη φρη θεθαιαίσλ ραξαθηήξσλ, 

Γ. ρξήζε ηεο έληνλεο γξακκαηνζεηξάο κε θεηδψ, γηα επηζήκαλζε ιίγσλ ιέμεσλ κφλν θαη φρη 
νιφθιεξεο παξαγξάθνπ, 



© ΔΛΟΣ                          ΔΛΟΣ 1439 

 

 51 

Δ. κε ρξήζε πιάγηαο γξακκαηνζεηξάο ή/θαη ππνγξάκκηζεο, 

Σ. ζψκα θεηκέλνπ κε αξηζηεξή ζηνίρηζε, ηνλ ίδην πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζειίδαο θαη ρσξίο 
γξαθηθά κνηίβα θαη πδαηνγξαθήκαηα πίζσ απφ ην θείκελν, 

Ε. ρξήζε ράξηνπ θαη κειαληνχ καη ή ζαηηλέ ρσξίο αληαλαθιάζεηο, 

Ζ. φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξε αληίζεζε αλάκεζα ζηνπο ραξαθηήξεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ην 
θφλην, θαηά πξνηίκεζε αλνηθηφρξσκνη ραξαθηήξεο ζε ζθνχξν θφλην (ιεπθφ/θίηξηλν ζε 
κπιέ/καχξν), 

Θ. δηάζηεκα κεηαμχ ησλ ζηειψλ ηνπ θεηκέλνπ αξθεηά κεγάιν ψζηε λα είλαη δηαθξηηφ, 

Η. ηαπηφρξνλε πεξηγξαθή θάζε πιεξνθνξίαο πνπ παξέρεηαη κε ρξψκα ή κε εηθφλεο, 

ΗΑ. απνθπγή ζπλδπαζκψλ θφθθηλνπ κε πξάζηλν ρξψκα γηα δηεπθφιπλζε αηφκσλ κε 
αρξσκαηνςία. 

 

 

 

Σ.Δ.27     Εθδόζεηο απιήο γιώζζαο 

Οη εθδφζεηο απιήο γιψζζαο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο νδεγίεο ηεο ILSMH 
European Association, Make it simple - European Guidelines for the Production of Easy-to-
Read Information for People with Learning Disability for authors, editors, information 
providers, translators and other interested persons θαη ελ γέλεη πεξηιακβάλνπλ  

 ρξήζε απιήο γιψζζαο,  

 κφλν κία θεληξηθή ηδέα γηα θάζε πξφηαζε,  

 απνθπγή ρξήζεο ηερληθήο νξνινγίαο, ζπληνκνγξαθηψλ θαη αξθηηθφιεμσλ,  

 κηα ζαθή θαη ινγηθή δνκή. 

Ζ δηάξζξσζε ελφο εγγξάθνπ απιήο γιψζζαο πξέπεη λα αθνινπζεί κηα ζαθή θαη ινγηθή 
αιιεινπρία. Όιεο νη πεξηηηέο ηδέεο, ιέμεηο, πξνηάζεηο ή θξάζεηο πξέπεη λα απνθεχγνληαη 
ή/θαη λα αθαηξνχληαη. 

 

 

 

Σ.Δ.28     Πξνζβάζηκα πεδνδξόκηα 

 

Α. δηαζέηνπλ ειεχζεξε απφ θάζε εκπφδην δψλε φδεπζεο ηνπιάρηζηνλ 0,90κ ή ζηελ 
πεξίπησζε πθηζηάκελσλ πεδνδξνκίσλ πιάηνπο <0,90κ ειεχζεξε απφ θάζε εκπφδην δψλε ζε 
φιν ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

Β. δηαζέηνπλ ειεχζεξν χςνο απφ θάζε εκπφδην (θιαδηά, πηλαθίδεο θ.ιπ.) ηνπιάρηζηνλ 2,20κ 
ζε φιν ην κήθνο ηεο ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο. 

Γ. δηαζέηνπλ νδεγφ ηπθιψλ ζε φιν ην κήθνο ηνπο. 

Γ. θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπο δελ ππάξρεη εζνρή ή εμνρή κε πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ 2εθ θαη 
βάζνο/ χςνο κεγαιχηεξν ηνπ 0,50εθ (δει. δελ ππάξρνπλ ζπαζκέλεο ή θαθνηνπνζεηεκέλεο 
πιάθεο, ηξχπεο θ.ιπ.) 

Δ. δελ ππάξρνπλ εζράξεο κέζα ζηνλ νδεγφ ηπθιψλ. Οη πθηζηάκελεο εζράξεο δεκηνπξγνχλ 
ππθλφ πιέγκα κε θελά κηθξφηεξα ηνπ 1εθ. 

Σ. δηαζέηνπλ ξάκπεο θιίζεο κέρξη 5% γηα ηελ θάιπςε πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ 



ΔΛΟΣ 1439 © ΔΛΟΣ ΔΛΟΣ EN 2070 Μέξνο 1 

 

 52 

Ε. δε δηαζέηνπλ κεκνλσκέλα ζθαινπάηηα ζε θακία πεξίπησζε. 

 

 

 

Σ.Δ. 29     Πξνζβάζηκεο δηαβάζεηο 

 

Α. δηαζέηνπλ ξάκπεο ζηα ζεκεία απφιεμεο ησλ πεδνδξνκίσλ κε θιίζε κέρξη 5% θαη πιάηνο 
ηνπιάρηζηνλ 1,50κ ή ίζν κε ην πιάηνο ηεο δηάβαζεο (επηζπκεηφ πιάηνο δηάβαζεο 2,50κ). Οη 
ξάκπεο απηέο δηαζέηνπλ ζήκαλζε «ΚΗΝΓΤΝΟ» ζηελ αξρή θαη θπξίσο ζην ηέινο ηνπο πξνο 
ην νδφζηξσκα. 

Β. ζε πεξίπησζε πεδνδξνκίσλ κηθξνχ πιάηνπο, έρνπλ ππνβηβαζκέλε φιε ηε γσλία ζηε 
δηαζηαχξσζε ησλ δχν νδψλ ζε φιν ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη δηαζέηνπλ ζήκαλζε 
«ΚΗΝΓΤΝΟ» ζε φιν ην ππνβηβαζκέλν ηκήκα πξνο ην νδφζηξσκα. 

Γ. νη ξάκπεο δηαβάζεσλ ησλ απέλαληη πεδνδξνκίσλ είλαη αθξηβψο απέλαληη ε κία απφ ηελ 
άιιε θαη δε δεκηνπξγνχλ θακία πςνκεηξηθή δηαθνξά («δφληη») κε ην νδφζηξσκα. 

 

 

 

Σ.Δ.30     Πξνζβάζηκεο λεζίδεο 

 

Α. αλ έρνπλ πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ 3,00κ ζηα ζεκεία ησλ δηαβάζεσλ δηαζέηνπλ ξάκπεο 
θιίζεο κέρξη 5% θαη πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 1,50κ ή φζν ην πιάηνο ηεο δηάβαζεο, αθξηβψο 
απέλαληη απφ ηηο ξάκπεο ησλ δηαβάζεσλ, νη νπνίεο δε δεκηνπξγνχλ θακία πςνκεηξηθή 
δηαθνξά («δφληη») κε ην νδφζηξσκα. 

Β. αλ έρνπλ πιάηνο κηθξφηεξν απφ 3,00κ ζηα ζεκεία ησλ δηαβάζεσλ δηαθφπηνληαη γηα πιάηνο 
ίζν κε ην πιάηνο ησλ δηαβάζεσλ θαη νπσζδήπνηε φρη κηθξφηεξν ησλ 2,50κ. 

Γ. δηαζέηνπλ επηζήκαλζε ηχπνπ Β «ΚΗΝΓΤΝΟ» ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο λεζίδαο πνπ 
ηνπνζεηνχληαη θάζεηα ζηνλ άμνλα θίλεζεο. 

 

 

 

Σ.Δ.31     Πξνζβάζηκεο πιαηείεο 

 

Δίλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο αηφκσλ κε 
αλαπεξία, δειαδή  

• δηαζέηνπλ ξάκπεο ζηα ζεκεία ησλ δηαβάζεσλ κε θιίζε κέρξη 5% θαη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 
1,50κ ή ίζν κε ην πιάηνο ηεο δηάβαζεο. Οη ξάκπεο απηέο δηαζέηνπλ ζήκαλζε «ΚΗΝΓΤΝΟ» 
ζηελ αξρή θαη θπξίσο ζην ηέινο ηνπο πξνο ην νδφζηξσκα θαη είλαη αθξηβψο απέλαληη κε ηηο 
αληίζηνηρεο ξάκπεο ησλ απέλαληη πεδνδξνκίσλ θαη δε δεκηνπξγνχλ θακία πςνκεηξηθή 
δηαθνξά (ζθαινπάηη) κε ην νδφζηξσκα.  

• εθηφο απφ ηηο ξάκπεο ησλ δηαβάζεσλ, δηαζέηνπλ ξάκπεο θιίζεο κέρξη 5% γηα ηελ θάιπςε 
πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ ζηελ επηθάλεηά ηνπο. Γε δηαζέηνπλ κεκνλσκέλα ζθαινπάηηα ζε θακία 
πεξίπησζε.  

• δηαζέηνπλ νδεγφ ηπθιψλ, ρσξίο εζράξεο κέζα ζε απηφλ. Σπρφλ εζράξεο (εθηφο νδεγνχ 
ηπθιψλ) δεκηνπξγνχλ ππθλφ πιέγκα κε θελά κηθξφηεξα ηνπ 1εθ.  
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• δηαζέηνπλ ειεχζεξε απφ θάζε εκπφδην δψλε φδεπζεο πιάηνπο 1,50κ (ειάρηζην απνδεθηφ 
πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 0,90κ). 

• δηαζέηνπλ ειεχζεξν χςνο απφ θάζε εκπφδην (θιαδηά, πηλαθίδεο θ.ιπ.) ηνπιάρηζηνλ 2,20κ ζε 
φιν ην κήθνο ηεο ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο. 

• ζε φιε ηελ επηθάλεηά ηνπο δελ ππάξρεη εζνρή ή εμνρή κε πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ 2εθ θαη 
βάζνο/χςνο κεγαιχηεξν ηνπ 0,50εθ (δει. δελ ππάξρνπλ ζπαζκέλεο ή θαθνηνπνζεηεκέλεο 
πιάθεο, ηξχπεο θ.ιπ.). 

 

 

 

 

Σ.Δ.32      Πξνζβάζηκνη ρώξνη πξαζίλνπ 

 

Δίλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο αηφκσλ κε 
αλαπεξία, δειαδή  

• δηαζέηνπλ ξάκπεο ζηα ζεκεία ησλ δηαβάζεσλ πξνο απηνχο, κε θιίζε κέρξη 5% θαη πιάηνο 
ηνπιάρηζηνλ 1,50κ ή ίζν κε ην πιάηνο ηεο δηάβαζεο. Οη ξάκπεο απηέο δηαζέηνπλ ζήκαλζε 
«ΚΗΝΓΤΝΟ» ζηελ αξρή θαη θπξίσο ζην ηέινο ηνπο πξνο ην νδφζηξσκα, είλαη αθξηβψο 
απέλαληη κε ηηο αληίζηνηρεο ξάκπεο ησλ απέλαληη πεδνδξνκίσλ θαη δε δεκηνπξγνχλ θακία 
πςνκεηξηθή δηαθνξά («δφληη») κε ην νδφζηξσκα. 

 • εθηφο απφ ηηο ξάκπεο ησλ δηαβάζεσλ, δηαζέηνπλ ξάκπεο θιίζεο κέρξη 5% γηα ηελ θάιπςε 
πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ ζηελ επηθάλεηά ηνπο. Γε δηαζέηνπλ κεκνλσκέλα ζθαινπάηηα ζε θακία 
πεξίπησζε.  

• δηαζέηνπλ νδεγφ ηπθιψλ. Σπρφλ εζράξεο (εθηφο νδεγνχ ηπθιψλ) δεκηνπξγνχλ ππθλφ 
πιέγκα κε θελά κηθξφηεξα ηνπ 1εθ.  

• δηαζέηνπλ ειεχζεξε απφ θάζε εκπφδην δψλε φδεπζεο πιάηνπο 1,50κ (ειάρηζην απνδεθηφ 
πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 0,90κ) κε ζηαζεξή ηειηθή επηθάλεηα (π.ρ. θαιά παηεκέλν ρψκα, φρη 
ραιίθη, φρη ριννηάπεηα θ.ιπ.). 

• δηαζέηνπλ ειεχζεξν χςνο απφ θάζε εκπφδην (θιαδηά, πηλαθίδεο θ.ιπ.) ηνπιάρηζηνλ 2,20κ ζε 
φιν ην κήθνο ηεο ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο.  

• ζε φιε ηελ επηθάλεηα ησλ νδεχζεσλ δελ ππάξρεη εζνρή ή εμνρή κε πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ 
2εθ θαη βάζνο/χςνο κεγαιχηεξν ηνπ 0,50εθ (δει. δελ ππάξρνπλ ζπαζκέλεο ή 
θαθνηνπνζεηεκέλεο πιάθεο, ηξχπεο θ.ιπ.). 
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