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Κεφάλαιο 4. 
ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ  

 
  
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται ένα σύνολο βαθµίδων, που χρησιµοποιείται για την κατακόρυφη και 
αυτοδύναµη πρόσβαση ατόµων από ένα βατό επίπεδο σε ένα άλλο.  
 
Οι βαθµίδες αποτελούνται από δύο τεµνόµενα επίπεδα: ένα οριζόντιο, το πάτηµα και ένα κατακόρυφο 
ή κεκλιµένο, υπαρκτό ή νοητό, το ύψος ή µέτωπο ή ρίχτυ.  
 
Η τοµή των δύο αυτών επιπέδων ονοµάζεται ακµή της βαθµίδας.  
 
Το οικοδοµικό στοιχείο που φέρει τις βαθµίδες ονοµάζεται βαθµιδοφόρος.  
 
Ο χώρος, ανοικτός ή κλειστός, που περιέχει την ή τις κλίµακες ονοµάζεται κλιµακοστάσιο, τα δε 
τµήµατα των κλιµάκων µεταξύ των πλατύσκαλων ενός κλιµακοστασίου ονοµάζονται βραχίονες. 
 
Τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία µιας κλίµακας είναι το ύψος και το πλάτος των βαθµίδων της, που 
καθορίζουν τελικά την κλίση της και κατ' επέκταση τον βαθµό άνεσης κατά την χρήση της, αλλά και το 
πλάτος της κλίµακας που εξαρτάται από το µήκος των βαθµίδων της και καθορίζεται από την 
απόσταση µεταξύ των κατακόρυφων επιπέδων (τοίχοι, στηθαία ή κιγκλιδώµατα), υπαρκτών ή νοητών, 
που την περιέχουν. 
  
 
Οι κλίµακες ανάλογα µε την θέση και την χρήση τους διακρίνονται σε:  
 
1.1. κλίµακες κτιρίων (κατοικιών ή κτιρίων που χρησιµοποιούνται από το κοινό), οι οποίες είναι: 

 
1.1.1. εξωτερικές, εφόσον συνδέουν τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο µε εισόδους κτιρίων ή 
δύο κτίρια µεταξύ τους και µπορεί να είναι ανοικτές, κλειστές ή ηµιυπαίθριες ή 
 
1.1.2. εσωτερικές, εφόσον συνδέουν τους εσωτερικούς χώρους ενός κτιρίου. 
 
Οι κλίµακες κτιρίων µπορεί επίσης να είναι: 

 
1.1.3. κύριες κλίµακες, εφόσον εξυπηρετούν τις κύριες εισόδους και τους χώρους κύριας 
χρήσης του κτιρίου ή 
 
1.1.4. βοηθητικές ή δευτερεύουσες, εφόσον εξυπηρετούν τις δευτερεύουσες εισόδους ή τους 
βοηθητικούς χώρους και εγκαταστάσεις του κτιρίου. 

 
1.2. κλίµακες κινδύνου, εφόσον χρησιµεύουν ως µέσον διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου και 
εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο την κάθοδο και  
 
1.3. κλίµακες υπαίθριων χώρων, οι οποίες συνδέουν τµήµατα υπαίθριων χώρων, π.χ. κήπων, 
πλατειών, αυλών, γηπέδων κλπ. 



 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι λεγόµενες ραµπόσκαλες, οι κλίµακες δηλαδή εκείνες των οποίων 
το πάτηµα παρουσιάζει κλίση (µέχρι 2%) προς την εµπρόσθια ακµή του και το πλάτος του επιτρέπει 
την εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων βηµάτων.  
 
Οι κλίµακες ανάλογα µε τον τρόπο κατασκευής τους διακρίνονται σε: 
 
1.4. µόνιµες, όταν έχουν µόνιµη θέση και µορφή, οπότε µπορεί να είναι σταθερές ή κυλιόµενες 
ανάλογα µε την δυνατότητα που έχει το δάπεδό τους να κινηθεί ή όχι 
 
1.5. κινητές, όταν παρέχουν την δυνατότητα αλλαγής θέσης ή/και κλίσης και 
 
1.6. φορητές, όταν παρέχουν την δυνατότητα εύκολης µεταφοράς τους από ένα άτοµο. Αυτές 
διακρίνονται σε ευθύγραµµες (απλές ή τηλεσκοπικές) αρθρωτές ή σπαστές και σχοινοκλίµακες 
διαφόρων ειδών και υλικών.  
 
Μια επίσης κατηγορία κλιµάκων είναι και οι µνηµειακές κλίµακες, µε κύριο χαρακτηριστικό την 
εντυπωσιακή εµφάνιση σε συνδυασµό µε µνηµειακούς χώρους ή κτίρια.  
 
 
2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα λειτουργικά στοιχεία µιας κλίµακας είναι:  

• η κλίση  
• η γραµµή ανάβασης  
• ο φανός ή φανάρι  
• το πλάτος  
• η µεταρρύθµιση των βαθµίδων  
• το µήκος  
• τα πλατύσκαλα  
• το σχήµα  
• η µορφή  
• τα υλικά κατασκευής και επένδυσης  
• τα στοιχεία προστασίας και ασφάλειας του χρήστη.  

 
 
2.1. ΚΛΙΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ  
 
Η κλίση µιας κλίµακας αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό στοιχείο της και καθορίζει την άνετη και 
ασφαλή χρήση της. Η κλίση αφορά ουσιαστικά τον βαθµιδοφόρο της κλίµακας και εξαρτάται από την 
αριθµητική σχέση µεταξύ ύψους και πλάτους της βαθµίδας της, στη θέση της νοητής γραµµής 
ανάβασης της κλίµακας. 
 
Η σχέση αυτή καθορίζεται εµπειρικά από τους τύπους: 
 
2.1.1. τύπος βηµατισµού: 2υ+π= 63εκ, όπου  

υ = ύψος της βαθµίδας σε εκατοστά 
π = πλάτος της βαθµίδας σε εκατοστά και σε προβολή εκ των άνω 

         Η διάσταση 63εκ προκύπτει από το µέσο όρο βηµατισµού ενήλικου ατόµου. 
2.1.2. τύπος άνεσης: π-υ= 12εκ 
2.1.3. τύπος ασφάλειας: π+υ= 46±1εκ 
 
Οι συνιστώµενες διαστάσεις ύψους και πλάτους βαθµίδας, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη και 
ασφαλής χρήση τους από όλα τα εµποδιζόµενα άτοµα που µπορούν να βαδίσουν, είναι 15εκ και 33εκ 
αντίστοιχα για το ύψος και το πλάτος των βαθµίδων.  
 
2.2. ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ 
 
Γραµµή ανάβασης ονοµάζεται η νοητή γραµµή κίνησης του χρήστη, και καθορίζει την θέση της άνετης 
και ασφαλούς ανάβασης ή κατάβασης της κλίµακας. 



Η θέση της γραµµής αυτής έχει καθοριστεί εµπειρικά στα 55εκ από την πλησιέστερη πλευρά του 
φανού και πρέπει σε αυτή τη θέση τα πλάτη των βαθµίδων να είναι ίσα.  
 
2.3. ΦΑΝΟΣ Η ΦΑΝΑΡΙ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
 
Φανός ή φανάρι κλίµακας ονοµάζεται το διάκενο που καθορίζεται από τις εσωτερικές παρειές των 
βαθµίδων και πλατύσκαλων ή τοίχων. 
Στα κλιµακοστάσια κτιρίων που χρησιµοποιούνται από το κοινό, και ιδιαίτερα σε εκείνα των σχολείων, 
το καθαρό πλάτος του φανού συνιστάται να µην υπερβαίνει τα 25εκ για λόγους ασφαλείας.  
 
2.4. ΠΛΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
 
Πλάτος κλίµακας ονοµάζεται η µικρότερη ελεύθερη απόσταση µεταξύ των κατακόρυφων επιπέδων, 
υπαρκτών ή νοητών, που την περιέχουν. Σε µια ευθύγραµµη κλίµακα το πλάτος της συµπίπτει µε το 
µήκος των βαθµίδων της. 
 
Τα ελάχιστα πλάτη κλιµάκων καθορίζονται ανάλογα µε την κατηγορία αλλά και την χρήση της, 
σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα του ΓΟΚ.  
 
2.5. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ 
 
Μεταρρύθµιση των βαθµίδων ονοµάζεται το σύνολο των µεθόδων σχεδιασµού των καµπυλόµορφων 
κλιµάκων, για την βελτίωση των σφηνοειδών βαθµίδων προς την πλευρά του φανού. Κατά την 
διαδικασία αυτή το πλάτος (πάτηµα) παραµένει σταθερό στη θέση της γραµµής ανάβασης ενώ 
µειώνεται κατάλληλα στην πλευρά του φανού, αφήνοντας τελικά για κάθε βαθµίδα ελάχιστο πλάτος 
τουλάχιστον 7εκ. 
 
Σε περίπτωση στροφής της γραµµής ανάβασης κατά 180 είναι σκόπιµο για αισθητικούς αλλά και για 
λειτουργικούς λόγους η µεταρρύθµιση αυτή να περιλαµβάνει τουλάχιστον 14 βαθµίδες, συµµετρικά ως 
προς τον άξονα στροφής. Σφηνοειδείς βαθµίδες πρέπει να αποφεύγονται γενικά και ιδίως στα κτίρια 
συνάθροισης κοινού. 
 
Αν το ελάχιστο πλάτος µιας "σφηνοειδούς" βαθµίδας είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πατήµατος στη 
γραµµή ανάβασης, τότε η βαθµίδα δεν θεωρείται σφηνοειδής.  
 
2.6. ΜΗΚΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
 
Μήκος κλίµακας ονοµάζεται το µήκος του αναπτύγµατος της γραµµής ανάβασης. 
 
Το µήκος αυτό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 4-4,5µ χωρίς την µεσολάβηση πλατυσκάλου.  
 
2.7. ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ 
 
Πλατύσκαλα ονοµάζονται τα πατήµατα µιας κλίµακας που έχουν πλάτος πολλαπλάσιο του πλάτους 
του πατήµατος των βαθµίδων της και χρησιµεύουν κύρια για την πρόσκαιρη και ασφαλή ανάπαυση 
του χρήστη, ή για την αλλαγή διεύθυνσης του φορέα ή των βαθµιδοφόρων ή ακόµα για την αρχή και το 
τέλος της κλίµακας. 
 
Το πλάτος τους πρέπει να επιτρέπει τουλάχιστον ένα ή περισσότερα βήµατα του χρήστη πριν από το 
επόµενο ύψος βαθµίδας και να είναι τουλάχιστον 1,20µ. 
 
Γενικά, και οπωσδήποτε στα κτίρια που χρησιµοποιούνται από το κοινό, πρέπει να µεσολαβούν 
πλατύσκαλα κάθε 10 ως 12 το πολύ ύψη κλίµακας, ανεξάρτητα από το αν αλλάζει η διεύθυνση της 
κλίµακας ή όχι. 
 
Μεµονωµένες βαθµίδες δεν πρέπει να κατασκευάζονται σε καµία περίπτωση, οι µικρές δε αυτές 
υψοµετρικές διαφορές θα πρέπει να καλύπτονται µε ράµπες κλίσης 5%. 
 
 
 



2.8. ΣΧΗΜΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
 
Το σχήµα µιας κλίµακας καθορίζεται από την γραµµή ανάβασής της και µπορεί να είναι ευθύγραµµο, 
τεθλασµένο, καµπύλο ή µικτό.  
 
2.9. ΜΟΡΦΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ  
 
Η µορφή µιας κλίµακας καθορίζεται από τον τρόπο κατασκευής και στήριξης των βαθµίδων της. Έτσι 
µπορεί να είναι συµπαγής, φτερωτή, πτυχωτή κλπ. 
 
Κατά τον σχεδιασµό κλίµακας θα πρέπει να προτιµάται για λόγους ασφαλείας µια κλίµακα µε 
πατήµατα και ύψη πλήρη χωρίς "κορωνίδα" δηλαδή προεξοχή του πατήµατος όπου το ύψος µε το 
υποκείµενο πάτηµα θα σχηµατίζουν γωνία 15.  
 
2.10. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 
Τα υλικά κατασκευής του φορέα µιας κλίµακας µπορεί να είναι το οπλισµένο σκυρόδεµα, το ξύλο, ο 
σίδηρος ή άλλα υλικά σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
Απαραίτητα όµως πρέπει να παρέχουν στον χρήστη την απαιτούµενη σταθερότητα και ασφάλεια.  
 
Ανεξάρτητα από τα υλικά κατασκευής της µια κλίµακα µπορεί να επενδυθεί µε διάφορα υλικά, π.χ. 
ξύλο, µάρµαρο, µοκέτα, πλαστικό, κεραµικά πλακίδια κλπ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή 
του υλικού επένδυσης είναι η αντιολισθηρότητά του, η οµοιογένειά του, η σταθερότητά του, η αντοχή 
του στη χρήση και τις καιρικές συνθήκες προκειµένου για εξωτερικές κλίµακες η µικρή 
αντανακλαστικότητά του και η ευκολία του στον καθαρισµό και την συντήρηση.  
 
2.11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 
 
Τα στοιχεία αυτά είναι:  
το κιγκλίδωµα ή το στηθαίο ή συνδυασµός αυτών  
ο χειρολισθήρας και  
το περίζωµα ή σοβατεπί.  
 
2.11.1. ΚΙΓΚΛI∆ΩΜΑ H ΣΤΗΘΑIΟ H ΣΥΝ∆ΥΑΣΜOΣ ΑΥΤΩΝ  
 
Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι το ύψος και η κατασκευή τους, τα οποία πρέπει να εξασφαλίζουν τον 
χρήστη από πιθανή πτώση ή τραυµατισµό και παράλληλα να παρέχουν την δυνατότητα ασφαλούς 
τοποθέτησης των χειρολισθήρων σε κατάλληλο ύψος. 
Ως το πιο κατάλληλο συνολικό ύψος του στηθαίου ή κιγκλιδώµατος θεωρούνται τα 0,90µ από την 
ακµή της βαθµίδας. 
 
2.11.2. ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑΣ  
 
Το υλικό, η µορφή και αγκύρωσή του πρέπει να εξασφαλίζουν την συγκράτηση ή την έλξη του χρήστη 
από αυτόν, χωρίς ταυτόχρονα να διακόπτουν τη συνέχεια της κίνησης της παλάµης του χεριού πάνω 
σε αυτόν. 
 
Η επιφάνεια χρήσης του χειρολισθήρα πρέπει να είναι λεία και ευχάριστη στην αφή. 
 
Η µορφή του πρέπει να επιτρέπει την ασφαλή και άνετη λαβή από την παλάµη του χρήστη. Μία τέτοια 
µορφή είναι εκείνη µε στρογγυλή ή στρογγυλεµένη διατοµή, διαµέτρου 4-5εκ τουλάχιστον κατά το 
τµήµα της χρήσης. 
 
Η αγκύρωση του χειρολισθήρα µπορεί να γίνει επί του στηθαίου ή στην εσωτερική πλευρά του ή επί 
τοίχου. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η ελεύθερη απόσταση του χειρολισθήρα από την τελική 
επιφάνεια του στηθαίου ή τοίχου πρέπει να είναι 4,5 – 5εκ. Η επιφάνεια αυτή πρέπει να είναι λεία ώστε 
να αποκλείει τον τραυµατισµό των αρθρώσεων των δακτύλων του χρήστη. Στην πρώτη περίπτωση το 
διάκενο µεταξύ χειρολισθήρα και στέψης στηθαίου πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 5-15εκ. Συνιστάται η 
τοποθέτηση πάντα δύο συνεχών χειρολισθήρων και από τις δύο πλευρές της κλίµακας, σε ύψη 0.90 



και 0,70µ από την ακµή της βαθµίδας, ώστε να διευκολύνονται όλοι οι χρήστες, καθώς και τα παιδιά 
και τα άτοµα µικρού ύψους. 
 
Εάν οι χειρολισθήρες πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σαν βοηθητικά µέσα, για έλξη του χρήστη της 
κλίµακας από αυτούς, τότε ενδείκνυται η ελεύθερη απόσταση µεταξύ τους να µην υπερβαίνει τα 0,90µ.  
 
Σε περίπτωση κλιµάκων µε βαθµίδες µεγάλου πλάτους συνιστάται η τοποθέτηση χειρολισθήρα και 
ενδιάµεσα. 
 
Τέλος, πρέπει οι χειρολισθήρες να προεξέχουν πάντα 30εκ τουλάχιστον οριζόντια, στην αρχή και το 
τέλος µιας κλίµακας και να συνεχίζονται στα πλατύσκαλα. 
 
2.11.3. ΠΕΡΙΖΩΜΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙ)  
 
Είναι απαραίτητο να υπάρχει σε κάθε περίπτωση κλίµακας, ώστε να εµποδίζει τα βοηθήµατα των 
εµποδιζόµενων ατόµων να πλησιάζουν τα κατακόρυφα στοιχεία της κλίµακας µε κίνδυνο 
τραυµατισµού ή και εκτροπής τους. 
 
Το ύψος του περιζώµατος πρέπει να κυµαίνεται από 5 µέχρι 10 εκ. Σε περίπτωση µη ύπαρξης 
περιζώµατος εκατέρωθεν της κλίµακας και εφόσον υπάρχει κιγκλίδωµα αντί στηθαίου, θα πρέπει να 
τοποθετείται οριζόντια µπάρα, σε απόσταση 10εκ από την ακµή των βαθµίδων. 
 
3. ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
Είναι απαραίτητο, οπουδήποτε υπάρχει κλίµακα, να επισηµαίνεται κατάλληλα η ύπαρξή της, ιδιαίτερα 
αν οι χρήστες της είναι και άτοµα µε προβλήµατα στην όραση. Ειδική µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται 
για την επισήµανση της αρχής και του τέλους της κλίµακας, αλλά και των σηµείων αλλαγής της 
διεύθυνσής της, µε την κατασκευή λωρίδων επισήµανσης πλάτους 60εκ, από υλικό διαφορετικής υφής 
και έντονης χρωµατικής αντίθεσης µε την επένδυση των βαθµίδων. Απαραίτητη επίσης είναι και η 
επισήµανση µε έντονη χρωµατική αντίθεση των ακµών όλων των βαθµίδων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Σχ. 51, Σχεδιασµός Βαθµίδων - Συνιστώµενοι τύποι χειρολαβών 
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