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8. ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  

1. Γενικά 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί ένα δημόσιο κτίριο ή δημόσιος 
χώρος προσβάσιμος, είναι η ύπαρξη τουαλέτας W.C, κατάλληλα 
διαμορφωμένης και με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση κάθε 
κατηγορίας χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και των εμποδιζομένων 
ατόμων. Σε αντίθετη περίπτωση τα κτίρια και οι χώροι αυτοί γίνονται 
απαγορευτικοί στην χρήση τους. 

Με τον όρο "χώροι υγιεινής" νοείται ο χώρος που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις 
νιπτήρων, ουρητηρίων και χώρους με λεκάνη W.C. 

Σε κάθε κτίριο ή υπαίθριο χώρο που χρησιμοποιούνται από το κοινό πρέπει 
να προβλέπεται, ανάλογα με την συχνότητα χρήσης και την επιφάνειά τους, 
ορισμένος αριθμός χώρων υγιεινής. Σε όλα τα κτίρια αυτά θα προβλέπεται 
τουλάχιστον ένας χώρος υγιεινής ανά όροφο ειδικά διαμορφωμένος για 
χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, όπου δε, προβλέπονται συγκροτήματα 
χώρων υγιεινής θα κατασκευάζεται κατά προτίμηση ένας χώρος υγιεινής για 
άνδρες χρήστες αμαξιδίου και ένας για γυναίκες στα αντίστοιχα συγκροτήματα 
χώρων υγιεινής, οπωσδήποτε δε -στην δυσμενέστερη περίπτωση- ένας ειδικά 
διαμορφωμένος χώρος κοινός για άνδρες και γυναίκες χρήστες αμαξιδίου σε 
κάθε συγκρότημα. Όπου είναι δυνατόν συνιστάται οι ειδικά διαμορφωμένοι 
χώροι υγιεινής για άτομα με ειδικές ανάγκες να έχουν ανεξάρτητη είσοδο, 
χωρίς κοινό προθάλαμο με τους υπόλοιπους χώρους υγιεινής. 

Σε περίπτωση υφιστάμενων κτιρίων όπου δεν είναι δυνατή η κατασκευή 
ιδιαίτερων χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των χρηστών αμαξιδίου, τότε 
είναι απαραίτητο οι προβλεπόμενοι χώροι υγιεινής να διαμορφώνονται έτσι 
ώστε να εξυπηρετούν όλες τις κατηγορίες χρηστών -συμπεριλαμβανομένων 
των χρηστών αμαξιδίων- προβλέποντας μεγαλύτερες διαστάσεις και 
κατάλληλο εξοπλισμό. 

2. ∆ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα  

Οι χώροι αυτοί εξυπηρετούν όλες τις κατηγορίες αναπήρων ατόμων και 
χρησιμεύουν και ως χώροι υγιεινής "οικογενειακού τύπου", δηλαδή και για την 
φροντίδα των βρεφών και μικρών παιδιών συνοδευόμενων από γονέα. Πρέπει 
να τοποθετούνται σε εύκολα αναγνωρίσιμες θέσεις, κοντά στις εισόδους και 
τους πυρήνες κατακόρυφης κυκλοφορίας.  

Στο εσωτερικό των δημόσιων χώρων υγιεινής πρέπει να προβλέπεται 
ελεύθερος χώρος περιστροφής, διαμέτρου 1.50μ. 

2.1. Σήμανση 

Η ύπαρξη των χώρων υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα πρέπει να σημαίνεται 
σε διάφορα σημεία των δημοσίων κτιρίων και χώρων σωστά και ευκρινώς με 
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την χρήση του ∆ιεθνούς Συμβόλου Πρόσβασης (∆ΣΠ) και του συμβόλου 
"W.C." 

2.2. Προσπέλαση 

Η προσπέλαση των χώρων υγιεινής, πρέπει να είναι ισόπεδη. Εάν υπάρχει 
αναπόφευκτη υψομετρική διαφορά, αυτή πρέπει να καλύπτεται με κεκλιμένα 
επίπεδα μεγίστης κλίσης 5% που θα κατασκευάζονται σύμφωνα με την 
Οδηγία του ΥΠΕΚΑ "Ράμπες ατόμων και αμαξιδίων". Το ελεύθερο πλάτος 
διαδρόμου ή κεκλιμένου επιπέδου πρέπει να είναι 1.20μ. - 1.30μ. 

2.3. Είσοδος 

Η πόρτα πρέπει να έχει πλάτος 0.90μ. από κάσα σε κάσα, να ανοίγει προς τα 
έξω ή να είναι συρόμενη. Θα πρέπει να υπολογίζεται ως μέγιστη δύναμη που 
απαιτείται για το άνοιγμα της θύρας τα 15 Newtons. 

Η χειρολαβή του θυρόφυλλου πρέπει να είναι τύπου α, β, ή γ, σύμφωνα με το 
σχετικό σχήμα που επισυνάπτεται. Ο μηχανισμός κλειδαριάς του θυρόφυλλου 
πρέπει να επιτρέπει το άνοιγμα και από την έξω πλευρά σε περίπτωση 
κινδύνου και επίσης να διαθέτει ένδειξη κατάληψης χώρου. 

 

Εικόνα 272: Πόρτα εξόδου χώρων υγιεινής 

 

2.4. Εξοπλισμός 

2.4.1. Νιπτήρας  

Το ύψος του νιπτήρα είναι 0.85μ. από το δάπεδο για το επάνω μέρος του και 
0.70μ. για το κάτω και συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο με αυτόν ύψος. 
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Τα 0.70μ. ελεύθερος χώρος κάτω από τον νιπτήρα πρέπει να εξασφαλίζεται 
σε κάθε περίπτωση, η δε αποχέτευση του νιπτήρα δεν πρέπει να ενοχλεί τα 
γόνατα του χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου. Είναι δυνατόν να επιλεγεί νιπτήρας 
μεταβλητού ύψους, τον οποίο ο χρήστης ρυθμίζει ανάλογα με τις ανάγκες του. 

Ο νιπτήρας τοποθετείται δίπλα στη λεκάνη, το δε εμπρόσθιο άκρο του 
νιπτήρα τοποθετείται στην ίδια ευθεία με την εσωτερική παρειά της λεκάνης. Η 
απόσταση μεταξύ του άκρου της λεκάνης και του νιπτήρα πρέπει να είναι 
περίπου 0.10μ. και ποτέ να μην υπερβαίνει τα 0.25μ., έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η χρήση του νιπτήρα από καθήμενο στη λεκάνη άτομο. 

Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις υπαρχόντων κτιρίων, αν δεν είναι δυνατόν να 
ακολουθηθεί η παραπάνω διάταξη, η λεκάνη τοποθετείται παράλληλα και 
δίπλα στον νιπτήρα (στον ίδιο τοίχο) και η απόσταση μεταξύ τους πρέπει να 
είναι 0.25μ. Για την αγκύρωση του νιπτήρα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη 
μέριμνα ώστε να αντέχει σε κατακόρυφη φόρτιση 100Kg. 

Η μπαταρία του νιπτήρα είναι αναμικτική, τύπου "κομμωτηρίου", με κινητό 
"τηλέφωνο"-ντους και με χειριστήρια τύπου μοχλού (όχι σφαιρικά). Στις 
περιπτώσεις εξωτερικών, μη εντοιχισμένων σωλήνων ύδρευσης ή 
αποχέτευσης, πρέπει αυτές να επενδύονται με μονωτικό υλικό, ώστε να 
αποφεύγονται πιθανά ατυχήματα ή τραυματισμοί. 

2.4.2. Καθρέπτης  

Τοποθετείται πάνω από το νιπτήρα με ελαφριά κλίση. Το κάτω μέρος του 
πρέπει να βρίσκεται σε ύψος 1.00μ. από το δάπεδο και το πάνω 2.00μ. 

2.4.3. Λεκάνη 

Μπροστά και δίπλα από μια πλευρά της λεκάνης, πρέπει να υπάρχει αρκετός 
χώρος για μετωπική ή πλάγια προσέγγιση ατόμου σε αμαξίδιο. 

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω η ενδεδειγμένη διάταξη ως προς την 
τοποθέτηση της λεκάνης και του νιπτήρα είναι η τοποθέτηση τους σε 
κάθετους μεταξύ τους τοίχους. 

Το ύψος της λεκάνης πρέπει να είναι 0.45μ. για να διευκολύνεται η μετακίνηση 
του χρήστη από το αμαξίδιο στη λεκάνη. Πρέπει να έχει πλάτη ύψους 
τουλάχιστον 0.30μ. από την επιφάνεια του καλύμματος. Ένα καζανάκι 
χαμηλής πιέσεως με εύχρηστο χειρισμό π.χ. χειρολαβή στο πλάι είναι 
δυνατόν να την υποκαταστήσει. 

∆ίπλα στη λεκάνη αγκυρώνεται μη ολισθηρή σπαστή χειρολαβή μήκους 
περίπου 0.75μ. και με το επάνω μέρος της σε ύψος 0.70μ. από το δάπεδο. Η 
διάμετρος μιας τέτοιας χειρολαβής είναι 30χιλ. - 40 χιλ. (1½΄΄ περίπου). 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον τρόπο στερέωσης των ειδών 
υγιεινής και των χειρολαβών (π.χ. πρόβλεψη πρόσθετου μεταλλικού 



  93

σκελετού, ενίσχυση ή κατασκευή τοίχου από μπετόν για την στήριξή του), έτσι 
ώστε να μπορούν να αντέχουν σε φόρτιση 100Kg. 

Η θήκη χαρτιού καθαρισμού πρέπει να είναι σε θέση προσιτή στον χρήστη και 
να διαθέτει μηχανισμό παροχής χαρτιού φύλλο-φύλλο, ιδιαίτερα χρήσιμο σε 
μονόχειρες. 

2.4.4. Κλήση βοηθείας 

Είναι απαραίτητο να υπάρχει σύστημα κλήσης για περίπτωση ανάγκης 
παροχής βοηθείας, το οποίο θα διαθέτει κορδόνι που τοποθετείται 
περιμετρικά και παράλληλα με το δάπεδο, σε ύψος περίπου 0.15μ. - 0.20μ. 
από αυτό, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε θέση μέσα 
στον συγκεκριμένο χώρο. 

2.4.5. Πάγκος 

Στους χώρους αυτούς πρέπει επίσης να προβλέπεται η ύπαρξη κινητού -
ανακλινόμενου συνήθως- ή και μόνιμου πάγκου για το άλλαγμα των βρεφών.  

2.4.6. ∆ιακόπτες 

Οι διακόπτες φωτισμού πρέπει να έχουν πλακέτα με μεγάλη επιφάνεια και 
τοποθετούνται σε ύψος 0.90μ. - 1.20μ. από το δάπεδο. 

2.4.7. Κρεμάστρες  

Σε όλους τους χώρους υγιεινής πρέπει να προβλέπονται κρεμάστρες σε δύο 
ύψη, στο 1.20μ και 1.80μ από το δάπεδο, σε κατάλληλες θέσεις του χώρου. 

2.4.8. ∆άπεδο 

Τα υλικά κατασκευής του δαπέδου πρέπει να εξασφαλίζουν 
αντιολισθηρότητα, ομοιογένεια, μικρή ανακλαστικότητα και ευκολία στον 
καθαρισμό και την συντήρηση. 

Η αποχέτευση του δαπέδου επιτυγχάνεται με κατάλληλα διαμορφωμένες 
κλίσεις προς το σιφόνι δαπέδου. 

Οι χρωματικές αντιθέσεις μεταξύ δαπέδου, τοίχων, ειδών υγιεινής και 
θυρόφυλλου και ο άπλετος φωτισμός διευκολύνουν ιδιαίτερα τα άτομα με 
μειωμένη όραση. 
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Εικόνα 73: Σχεδιασμός W.C. 

 
 

3. ∆ημόσιοι χώροι υγιεινής με ντους για εμποδιζόμενα άτομα  

Σε περιπτώσεις όπου στους δημόσιους χώρους υγιεινής προβλέπεται και η 
χρήση ντους, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αυξηθούν επαρκώς οι 
διαστάσεις των χώρων , έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης 
πάγκου για την εξυπηρέτηση του χρήστη, εξασφαλίζοντας πάντα ελεύθερο 
χώρο διακίνησης διαμέτρου 1.50μ.  

Στη θέση του ντους απαγορεύεται η τοποθέτηση ντουσιέρας, τυποποιημένης 
ή χτιστής, καθώς και η υπερύψωση ή το βύθισμα του δαπέδου, ακόμη και η 
κατασκευή οποιουδήποτε τύπου περιζώματος για τον καθορισμό του χώρου 
του, γιατί αποτελούν εμπόδιο και είναι επικίνδυνα για τα εμποδιζόμενα άτομα. 

Ο χώρος του ντους θα είναι συνεπίπεδος με το υπόλοιπο δάπεδο, η ομαλή δε 
απορροή του ύδατος θα εξασφαλίζεται με την διαμόρφωση κλίσεων που θα 
οδηγούν σε σιφόνι. 
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Εικόνα 74: Σχεδιασμός ντους 

3.1. Εξοπλισμός 

3.1.1. Κάθισμα 

Μέσα στην θέση ντους πρέπει να προβλέπεται επιτοίχιο αναδιπλούμενο 
κάθισμα σε ύψος 0.50μ. από το δάπεδο, όπου μεταφέρεται ο χρήστης 
αμαξιδίου. Εάν υπάρχει προθάλαμος, αυτός πρέπει να διαχωρίζεται με μία 
αδιάβροχη κουρτίνα. 

3.1.2. Χειρολαβές  

Στη θέση ντους προβλέπονται κατάλληλες ανοξείδωτες χειρολαβές, καλά 
αγκυρωμένες. Οι χειρολαβές αυτές τοποθετούνται οριζόντια και κατακόρυφα 
σε ύψος 0.90μ. από το δάπεδο. Το μέγιστο ύψος για το επάνω μέρος της 
κατακόρυφης χειρολαβής είναι 1.80μ. από το δάπεδο. Οι χειρολαβές είναι 
στρογγυλής διατομής και έχουν διάμετρο 30χιλ. - 40 χιλ. (1½΄΄ περίπου). 

3.1.3. Μπαταρία ρυθμιζόμενου ύψους 

Το "τηλέφωνο" της μπαταρίας του ντους πρέπει να έχει την δυνατότητα 
ρυθμιζόμενου ύψους στερέωσης κατά τη χρήση, με χαμηλότερο σημείο το 
ύψος των 1.10μ. από το δάπεδο και μέγιστο το ύψος των 2.20μ. από το 
δάπεδο. 

3.1.4. Σαπουνοθήκη 

Η σαπουνοσπογγοθήκη τοποθετείται σε κατάλληλη θέση και σε ύψος 0.90μ. -
1.10μ. από το δάπεδο. Οι χειρολαβές πρέπει να αντέχουν σε φόρτιση 100Kg. 
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3.2. ∆άπεδο 

Τα υλικά κατασκευής του δαπέδου πρέπει να εξασφαλίζουν 
αντιολισθηρότητα, ομοιογένεια, μικρή ανακλαστικότητα και ευκολία στον 
καθαρισμό και στην συντήρηση. 

 

Εικόνα 75 Σχεδιασμός χώρου υγιεινής με ντους 

 

4. ∆ημόσιοι χώροι αποδυτηρίων και ντους 

Οι ∆ημόσιοι χώροι αποδυτηρίων όπου προβλέπεται και χώρος για ντους, είναι 
συνήθως χώροι σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι ελάχιστες διαστάσεις του 
χώρου ντους είναι 1.20μ.x1.20μ. 

Σχετικά με τον εξοπλισμό του χώρου του ντους, ισχύουν τα της § 4. 
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