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Κεφάλαιο 7. 
ΕΙΣΟ∆ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ    

 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ κάθε κτιρίου είναι το καθοριστικότερο στοιχείο της προσβασιµότητάς του, καθορίζοντας 
ταυτόχρονα τον βαθµό αυτονοµίας της διακίνησης των χρηστών του.  
 
Με την έννοια ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ εννοούµε την δυνατότητα που παρέχεται σε όλους τους χρήστες 
του χώρου ακόµη και στα εµποδιζόµενα άτοµα για αυτόνοµη και ασφαλή είσοδο και έξοδο από αυτόν, 
καθώς και χρήση όλων των προσφερόµενων σε αυτόν εξυπηρετήσεων. 
 
Κάθε κτίριο που χρησιµοποιείται από το κοινό ή κατοικίας θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε 
προσβάσιµο από τα άτοµα µε αναπηρίες, και γενικότερα από τα εµποδιζόµενα άτοµα, από δύο 
τουλάχιστον εισόδους: 
 
1.1. την κεντρική είσοδο του κτιρίου και 
1.2. τους υπόγειους χώρους στάθµευσης 
 
2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 
Προκειµένου να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα της κεντρικής εισόδου κτιρίων από τα άτοµα µε 
αναπηρίες, αλλά και όλα τα εµποδιζόµενα γενικά άτοµα, θα πρέπει:  
 
2.1. ΣΥΝ∆ΕΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 
 
H προσπέλαση από το οδόστρωµα στο πεζοδρόµιο πρέπει να γίνεται στο ίδιο επίπεδο, µε την 
κατασκευή "σκάφης", πλάτους 1,50µ τουλάχιστον και κλίσης 5%, της οποίας η αρχή και το τέλος θα 
είναι χαρακτηρισµένα µε λωρίδα επισήµανσης. 
 
Eιδικές υπαίθριες θέσεις στάθµευσης των αυτοκινήτων των ατόµων µε αναπηρίες διαµορφωµένες και 
σηµασµένες ανάλογα να προβλέπονται κοντά στην είσοδο, σε απόσταση όχι µεγαλύτερη των 50µ 
(βλ.$3: "Στοιχεία σχεδιασµού χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων", Οδηγία ΥΠΕΧΩ∆Ε: "∆ιαµόρφωση 
των εξωτερικών χώρων κίνησης πεζών"). 
 
2.2 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ - ΚΤΙΡΙΟΥ 
 
H προσπέλαση από το πεζοδρόµιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο 
επίπεδο. 
 
Σε περιπτώσεις διαφοράς στάθµης, αυτή θα καλύπτεται µε κεκλιµένο επίπεδο "ράµπα", κλίσης 5%, ή 
µε αναβατόριο, που θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις Οδηγίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε: "Ράµπες ατόµων και 
αµαξιδίων" και "Μηχανικά µέσα κάλυψης υψοµετρικών διαφορών". 
 
H είσοδος στο κτίριο πρέπει να είναι στεγασµένη για να διευκολύνεται η αποβίβαση και επιβίβαση των 
ατόµων µε αναπηρίες, και γενικότερα των εµποδιζόµενων ατόµων, στα αυτοκίνητα. 
 



2.3 ΘΥΡΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
 
H είσοδος στο κτίριο πρέπει να γίνεται µε θύρα µε συρόµενα επάλληλα φύλλα ανοιγόµενα αυτόµατα 
(µε φωτοκύτταρα και ταχύτητα ανοιγο - κλεισίµατος 0,50µ/δευτερόλεπτο) ή χειροκίνητα (θα πρέπει να 
υπολογίζεται ως µέγιστη δύναµη που απαιτείται για το άνοιγµα της θύρας τα 15 Newtons) ή µε απλές 
ανοιγόµενες θύρες πλάτους 1.20µ. 
 
Θα πρέπει να αποφεύγονται οι περιστροφικές θύρες. Σε περίπτωση όµως που υπάρχουν τέτοιες, θα 
πρέπει παραπλεύρως αυτών να κατασκευάζονται οπωσδήποτε απλές ανοιγόµενες θύρες, πλάτους 
1.20µ, για την εξυπηρέτηση των εµποδιζόµενων ατόµων.  
 
Οι κοινοί ανεµοφράκτες δεν εµποδίζουν την είσοδο και έξοδο των εµποδιζόµενων γενικά ατόµων, 
εφόσον τα θυρόφυλλά τους διαθέτουν το απαραίτητο πλάτος και απαιτούν για το άνοιγµά τους µέγιστη 
δύναµη µέχρι 15 Newtons. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται, στο εσωτερικό του 
ανεµοφράκτη ο απαραίτητος ελεύθερος χώρος διαµέτρου 1,50µ για πιθανή στροφή του αµαξιδίου. 
 
Οι θύρες εισόδου, εφόσον είναι αδιαφανείς, θα πρέπει να φέρουν κατακόρυφο φεγγίτη που θα 
επιτρέπει τον έλεγχο της κίνησης από την πίσω πλευρά της θύρας και χειρολαβή σχήµατος D ή L. 
Πρέπει να αποφεύγεται η ύπαρξη κατωφλιών, αλλά και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου (σχάρα κλπ), 
που να προεξέχει ή να βυθίζεται στο δάπεδο περισσότερο από 2εκ. 
 
2.4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΥΡΑΣ 
 
Όλος ο εξοπλισµός της εισόδου (χειρολαβή θύρας, κλειδαριά, κουδούνια κλήσεως, διακόπτες 
φωτισµού, αυτόµατου ανοίγµατος θύρας κλπ) να τοποθετείται σε ύψος 0,90 - 1,20µ από το δάπεδο 
και προς την ίδια πάντα πλευρά. 
 
2.5. ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
Οι θύρες και τα κασώµατά τους να είναι σε έντονη χρωµατική αντίθεση µε την παράπλευρη τοιχοποιία. 
Εξίσου έντονη χρωµατική αντίθεση θα πρέπει να υπάρχει µεταξύ θυρόφυλλου και χειρολαβής. 
 
Σε περίπτωση υαλοθυρών να τοποθετούνται επί των φύλλων της θύρας ειδικές ενδείξεις, σε ύψος 
1,40 - 1,60µ από το δάπεδο και σε έντονα χρώµατα, για την διευκόλυνση των ατόµων µε προβλήµατα 
στην όραση. 
  
Οι πληροφοριακές πινακίδες (αριθµός, χαρακτηρισµός χώρων κλπ) να τοποθετούνται σε ύψος 1,50µ 
από το δάπεδο, προς την ίδια πάντα πλευρά του θυρόφυλλου και όλες οι έπ’ αυτών πληροφορίες να 
αναγράφονται και στην γραφή Braille. 
 
3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
 
Όπου προβλέπονται υπόγειοι χώροι στάθµευσης θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνουν ειδικές 
θέσεις για τα αυτοκίνητα των ατόµων µε αναπηρίες κατάλληλα διαµορφωµένες και σηµασµένες σε 
ποσοστό 5% του συνόλου των θέσεων στάθµευσης και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην στάθµη 
εδάφους. 
 
Τα συστήµατα ελέγχου των εισόδων των χώρων στάθµευσης δεν πρέπει να εµποδίζουν την 
πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρίες στους χώρους αυτούς. 
 
3.1. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 
Τα άτοµα µε αναπηρίες θα φθάνουν από το εσωτερικό του κτιρίου στους χώρους στάθµευσης και 
αντίστροφα µε ανελκυστήρα, που θα κατασκευάζεται σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην Οδηγία 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε: "Μηχανικά µέσα κάλυψης υψοµετρικών διαφορών". 
 
 
 
 
 



3.2. ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
Οι θέσεις στάθµευσης που προορίζονται για άτοµα µε αναπηρίες θα φέρουν το ∆ιεθνές Σύµβολο 
Πρόσβασης Αναπήρων (∆ΣΠΑ) αποτυπωµένο αφενός στο έδαφος και αφετέρου ανηρτηµένο πάνω 
από την αντίστοιχη θέση, σε ύψος τουλάχιστον 2,20µ από το δάπεδο, ή στον τοίχο. 
 
Οι διαδροµές που θα ακολουθούν τα άτοµα µε αναπηρίες από τις θέσεις στάθµευσης µέχρι τον 
ανελκυστήρα, θα επισηµαίνονται µε το ∆ΣΠΑ ακολουθούµενο από ένα βέλος αποτυπωµένο στο 
δάπεδο και ταυτόχρονα τοποθετηµένο στους τοίχους ή τα υποστυλώµατα ή όπου αυτό δεν είναι 
δυνατόν ανηρτηµένο από την οροφή σε 2,20µ από το δάπεδο, σε έντονη χρωµατική αντίθεση µε τον 
υπόλοιπο χώρο, ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα άτοµα µε προβλήµατα στην όραση. 
 
Οι διαδροµές αυτές, αλλά και οι θέσεις στάθµευσης των ατόµων µε αναπηρίες, θα φωτίζονται µε 
άπλετο φωτισµό και θα είναι εξοπλισµένες µε φωτισµό ασφαλείας σε όλο το µήκος τους. 
 
Το ∆ΣΠΑ θα τοποθετείται επίσης επί του θυρόφυλλου του ανελκυστήρα, που οδηγεί στους χώρους 
στάθµευσης, σε όλους τους ορόφους. 
 
 
3.3. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
∆εδοµένου ότι ο µόνος τρόπος µετακίνησης των ατόµων µε αναπηρίες από και προς τους χώρους 
υπόγειας στάθµευσης αλλά και γενικότερα, µεταξύ των διαφορετικών σταθµών ενός κτιρίου είναι η 
µετακίνηση µέσω ανελκυστήρα, τον οποίο θα χρησιµοποιήσουν και σαν έξοδο διαφυγής σε 
περιπτώσεις ανάγκης, είναι εµφανές το πόσο σηµαντική είναι η καλή µελέτη πυροπροστασίας τόσο 
του χώρου του µηχανοστασίου και του φρεατίου του ανελκυστήρα, όσο και των πλατύσκαλων, τα 
οποία θα πρέπει να συνιστούν πυροδιαµερίσµατα του κτιρίου. 
 
 
 
 



 
Σχ. 84,  Ανεµοφράκτες 
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Σχ. 86, Ράµπες Εισόδων 
 

 
Σχ. 87, Τύποι Χειρολαβών 

 


