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Κεφάλαιο 9. 
ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ  

     
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Ως ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ ορίζονται τα κτίρια ή τµήµατα κτιρίων ή δοµικά 
έργα ή υπαίθριοι χώροι που περιορίζονται από δοµικά στοιχεία και χρησιµοποιούνται από το κοινό για 
κοινωνικές, οικονοµικές, εµπορικές, θρησκευτικές, επιστηµονικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, 
ψυχαγωγικές ή αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, καθώς επίσης και για προσωρινή διαµονή 
και αναµονή συγκοινωνιακών µέσων. 
 
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται, σύµφωνα µε την χρήση τους, για διευκόλυνση στην εφαρµογή 
των προτεινόµενων µέτρων: 
 
1.1. τα κτίρια των δηµοσίων υπηρεσιών 

• κτίρια διοικητικών υπηρεσιών 
• αίθουσες συναλλαγής µε το κοινό, όπως ταχυδροµεία, γραφεία ΟΤΕ, ∆ΕΗ, τράπεζες κλπ.  

 
1.2. οι εγκαταστάσεις άθλησης 

• στάδια 
• γυµναστήρια 
• πισίνες  
• αθλητικοί σύλλογοι και όµιλοι κλπ. 

 
1.3. εγκαταστάσεις κοινωνικών, πολιτιστικών και επιστηµονικών εκδηλώσεων 

• σύλλογοι (κέντρα νεότητας, ΚΑΠΗ, σύλλογοι εργαζοµένων, τοπικοί σύλλογοι, κλπ) 
• κοινοτικά κέντρα 
• αίθουσες χορού 
• καζίνο 
• αίθουσες πολλαπλών χρήσεων 
• χώροι συνεδρίων κλπ. 

 
1.4. εγκαταστάσεις θεαµάτων 

• θέατρα 
• κινηµατογράφοι 
• αίθουσες συναυλιών κλπ. 

 
1.5. εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής 

• εστιατόρια 
• ζαχαροπλαστεία 
• καφενεία 
• bar 
• κέντρα διασκέδασης κλπ. 

 
 



 
1.6. εκθεσιακοί χώροι 

• µουσεία 
• χώροι εκθέσεων 
• βιβλιοθήκες κλπ. 

 
1.7. χώροι διδασκαλίας 

• εγκαταστάσεις νηπιακής και στοιχειώδους εκπαίδευσης 
• εγκαταστάσεις µέσης εκπαίδευσης 
• εγκαταστάσεις ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 
• εγκαταστάσεις ξενόγλωσσης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και φροντιστήρια κλπ. 

 
1.8. τα κτίρια µε εµπορική χρήση 

• εµπορικά κέντρα 
• αγορές και υπεραγορές 
• καταστήµατα 
• φαρµακεία 
• κουρεία και κοµµωτήρια κλπ. 

 
1.9. εγκαταστάσεις προσωρινής διαµονής 

• ξενοδοχεία 
• ξενώνες 
• ενοικιαζόµενα δωµάτια προσωρινής διαµονής 
• οικοτροφεία και κοιτώνες κλπ. 

 
1.10. εγκαταστάσεις υγείας και πρόνοιας 

• νοσοκοµεία  
• κλινικές 
• αγροτικά ιατρεία και υγειονοµικοί σταθµοί 
• κέντρα υγείας 
• ψυχιατρεία 
• ιδρύµατα 
• βρεφοκοµεία, βρεφικοί και παιδικοί σταθµοί κλπ. 

 
1.11. κτίρια ειδικών χρήσεων 

• ναοί 
• αίθουσες δικαστηρίων  
• αίθουσες αναµονής επιβατών  
• κτίρια στάθµευσης κλπ 

 
 
2. ΕΙΣΟ∆ΟΙ - ΥΠΟ∆ΟΧΗ  
 
Τουλάχιστον η κεντρική είσοδος των κτιρίων που χρησιµοποιούνται από κοινό και η είσοδος από τους 
υπόγειους χώρους στάθµευσης - εφόσον προβλέπονται τέτοιοι στο κτίριο - θα πρέπει να είναι 
προσβάσιµοι από εµποδιζόµενα άτοµα και ειδικότερα από χρήστες αµαξιδίων. Οι είσοδοι αυτές θα 
κατασκευάζονται σύµφωνα µε την Οδηγία του ΥΠΕΧΩ∆Ε: "Είσοδοι κτιρίων". 
 
Σε στρατηγικά σηµεία και κοντά στην κυρία είσοδο, στο ίδιο µε αυτήν επίπεδο, θα κατασκευάζονται 
ράµπες, ανελκυστήρες ή οποιοδήποτε άλλο µηχανικό µέσο για την κάλυψη των υψοµετρικών 
διαφορών εφόσον υπάρχουν τέτοιες σύµφωνα µε τις Οδηγίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε: "Ράµπες ατόµων και 
αµαξιδίων" και "Μηχανικά µέσα κάλυψης υψοµετρικών διαφορών". 
 
Όπου προβλέπονται πάγκοι υποδοχής (reception) ή γκισέ συναλλαγής µε το κοινό, τµήµα αυτών 
µήκους τουλάχιστον 1.00µ θα κατασκευάζεται σε ύψος 0.80µ από το δάπεδο, ενώ όπου 
προβλέπονται τηλεφωνικοί θάλαµοι θα κατασκευάζονται µε την συσκευή και τα χειριστήρια σε ύψος 
0.90 - 1.20µ από το δάπεδο. 
 
 



3. ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
Προκειµένου για κτίρια όπου στεγάζονται πολλές υπηρεσίες αµέσως µετά την είσοδο, σε κατάλληλο 
χώρο και ύψος από το δάπεδο, θα τοποθετείται απλοποιηµένο διάγραµµα των στεγαζόµενων στο 
κτίριο υπηρεσιών, καθώς και πίνακας για τις ανακοινώσεις που αφορούν το κοινό. 
 
Ειδική µέριµνα θα λαµβάνεται ώστε το διάγραµµα των υπηρεσιών να υπάρχει και ανάγλυφο ή σε 
γραφή BRAILLE τοποθετηµένο σε θέση και ύψος προσιτό από τα άτοµα µε προβλήµατα στην όραση. 
 
Όλα τα κτίρια που χρησιµοποιούνται από κοινό θα φέρουν σήµανση σύµφωνα µε την Οδηγία του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε: "Σήµανση". 
 
4. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
 
Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να είναι προσβάσιµοι από όλους τους χρήστες, και τα 
εµποδιζόµενα άτοµα ειδικότερα.  
 
Απαραίτητες προϋποθέσεις γι' αυτό είναι:  
 
4.1. η ύπαρξη διαδρόµων κυκλοφορίας καθαρού πλάτους τουλάχιστον 1.50µ, 
 
4.2. η ύπαρξη θυρών πλάτους 0.90µ από κάσα σε κάσα, ανοιγόµενων µε µέγιστη απαιτούµενη για το 
άνοιγµά τους δύναµη τα 15 Νewtonς ή συρόµενων, που θα φέρουν κατακόρυφο φεγγίτη όπου 
επιτρέπεται από την χρήση τους για τον έλεγχο της κίνησης από την πίσω πλευρά της θύρας και 
χειρολαβή σχήµατος L ή D, 
 
4.3. η ύπαρξη ελεύθερων από κάθε εµπόδιο χώρων, διαµέτρου 1.50µ, για την περιστροφή αµαξιδίων,  
 
4.4. η πρόβλεψη ελεύθερων χώρων, διαστάσεων εκάστου 0.80 Χ 1.30µ, για την στάθµευση αµαξιδίων 
όπου προβλέπονται αντίστοιχα καθιστικά αναµονής του κοινού - αλλά και ειδικών θέσεων µε σκληρά 
καθίσµατα βάθους 0.40µ και ύψους 0.55 – 0.60µ µε στηρίγµατα χεριών για τα άτοµα µε προβλήµατα 
στην κίνηση. Σε περιπτώσεις αµφιθεατρικών αιθουσών θα πρέπει να προβλέπονται θέσεις για τους 
χρήστες αµαξιδίων στην πρώτη σειρά των επίπεδων τµηµάτων ή στην τελευταία σειρά των 
διαχωριστικών διαδρόµων των διαζωµάτων που καταλήγουν σε πόρτες εξόδου, µε την κατασκευή 
αναδιπλούµενων ή αφαιρούµενων καθισµάτων ώστε στην θέση τους να τοποθετείται το αµαξίδιο. Και 
στην περίπτωση αυτή οι απαιτούµενες διαστάσεις του ελευθερούµενου χώρου είναι 0.80 Χ 1.30µ κατ' 
ελάχιστον. 

 
4.5. η αποφυγή υψοµετρικών διαφορών σε οποιαδήποτε στάθµη και η κάλυψή τους - όπου είναι 
αδύνατη η αποφυγή τους - µε ράµπες µέγιστης κλίσης 5% ή µε κάποιο σύστηµα ανύψωσης, όπως 
αυτά περιγράφονται στις Οδηγίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε: "Ράµπες ατόµων και αµαξιδίων" και "Μηχανικά µέσα 
κάλυψης υψοµετρικών διαφορών", 
 
4.6. η κατασκευή κλιµάκων -όπου απαιτούνται αυτές- µε δύο κατ' ελάχιστον βαθµίδες και οι οποίες θα 
κατασκευάζονται σύµφωνα µε την Οδηγία του ΥΠΕΧΩ∆Ε: "Κλίµακες ή σκάλες", 
 
4.7. η κατασκευή αντιολισθηρών, οµοιογενών, σταθερών δαπέδων εύκολων στον καθαρισµό και την 
συντήρηση, µε µικρή αντανακλαστικότητα, χωρίς σηµεία εκτροπής των αµαξιδίων και των άλλων 
βοηθηµάτων, χωρίς αρµούς διαµόρφωσης των δαπέδων σε τέτοιο µέγεθος που να δηµιουργούν 
κραδασµούς στην κίνηση των αµαξιδίων ή ανατροπές κατά το βάδισµα των εµποδιζόµενων ατόµων 
και χωρίς κατώφλια αλλά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να προεξέχει ή να βυθίζεται στο δάπεδο 
περισσότερο από 2εκ, 
 
4.8. η ύπαρξη τουλάχιστον µιας τουαλέτας ανά όροφο που θα εξυπηρετεί τους χρήστες αµαξιδίων 
αλλά θα λειτουργεί και σαν τουαλέτα "οικογενειακού τύπου" και θα κατασκευάζεται σύµφωνα µε την 
Οδηγία του ΥΠΕΧΩ∆Ε: "∆ηµόσιοι χώροι υγιεινής". 
 
 
 
 



5. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Όσον αφορά στα δοµικά στοιχεία του κτιρίου για την πυροπροστασία θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
ΓΟΚ µε την σχετική νοµοθεσία λαµβάνοντας υπ' όψη ότι οι πόρτες πυρασφάλειας θα πρέπει να έχουν 
εύχρηστη χειρολαβή ώθησης και µικρής αντίστασης µηχανισµό επαναφοράς. 
 
∆εδοµένου ότι ο µόνος τρόπος µετακίνησης των ατόµων µε αναπηρίες µεταξύ των διαφορετικών 
σταθµών ενός κτιρίου είναι η µετακίνηση µέσω ανελκυστήρα, τον οποίο και θα πρέπει να 
χρησιµοποιήσουν σαν έξοδο διαφυγής σε περίπτωση ανάγκης, θα πρέπει σε όλα τα κτίρια κοινού ένας 
τουλάχιστον ανελκυστήρας να χαρακτηρίζεται σαν µέσον διαφυγής και τόσο ο χώρος του 
µηχανοστασίου και του φρεατίου του ανελκυστήρα όσο και τα αντίστοιχα πλατύσκαλα να συνιστούν 
πυροδιαµερίσµατα του κτιρίου. 
 
Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν από τα άτοµα µε αναπηρίες σαν µέσω 
διαφυγής ειδικές ελαστικές τσουλήθρες τύπου αεροσκάφους (SHUTES, INFLATABLE TAFTS) 

 

 


