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Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της 
προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ 

 
 
Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται με 
αναπηρικό τροχοκάθισμα πρέπει να διαθέτει όλες τις κατάλληλες προδιαγραφές, έτσι 
ώστε ο επισκέπτης ΑμεΑ να μη συναντά εμπόδια που σχετίζονται με την διαρρύθμιση 
και χρήση όλων των κοινόχρηστων χώρων της μονάδας. Η σωστή και η ακριβής 
τοποθέτηση του εξοπλισμού, τόσο στα δωμάτια (υπνοδωμάτια/ διαμερίσματα) όσο και 
στους εσωτερικούς και εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη προσαρμογή ενός τέτοιου χώρου. 
  
 

1 Χώροι Στάθμευσης (Διαστάσεις = 3,30μ Χ 5,00μ) 
                 

     
 
Σήμανση οδοστρώματος (οριζόντια σήμανση)  
που πληροφορεί για την στάθμευση σε χώρους  
στάθμευσης οχημάτων για άτομα με αναπηρίες. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Πινακίδα (κάθετη σήμανση) που πληροφορεί για 
την στάθμευση σε χώρους στάθμευσης 
οχημάτων για άτομα με αναπηρίες 
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2 Είσοδος / Ράμπα 
  

     
                                                         
Η ράμπα πρέπει να έχει κλίση 6% για απόσταση 
μέχρι 5 μέτρα και κλίση 5% για απόσταση 
μεγαλύτερη των 5 μέτρων. 
Όταν το μήκος της ράμπας υπερβαίνει τα 10 
μέτρα πρέπει να κατασκευάζονται πλατύσκαλα 
ανάπαυσης μήκους 1,50μ  
 

                    
Το ελεύθερο πλάτος της ράμπας είναι 1,20μ 
Απαιτείται περίζωμα ελάχιστου ύψους 5εκ. 
εκατέρωθεν, εκτός αν υπάρχει προστασία από 
κάγκελο μέχρι το δάπεδο. 

 
 

Υπολογισμός κλίσης της ράμπας: Η ιδανική 
ράμπα έχει κλίση 5%. Αυτό σημαίνει ότι η ράμπα 
μήκους 1 μέτρου ανεβαίνει 5εκ. Το μεγαλύτερο 
μήκος, χωρίς οριζόντιο πλατύσκαλο ανάπαυσης  
είναι  10μ. 
 
Η ράμπα 8,5% μπορεί να γίνει αποδεκτή για 
υφιστάμενα κτίρια. 1 μέτρο ράμπας ανεβαίνει 
8,5εκ. Όσο αυξάνει όμως η κλίση πρέπει το μήκος 
της συνεχούς ράμπας να μειώνεται και να 
διαμορφώνονται οριζόντια πλατύσκαλα μήκους 1,5μ. 
 
Παράδειγμα: 
Το ύψος ενός άνετου σκαλοπατιού εισόδου είναι 
17εκ. (8,5+8,5εκ.) άρα για κάθε σκαλοπάτι 
απαιτείται ράμπα μήκους 2μέτρων. 
 
Υψομετρική διαφορά 3 σκαλοπατιών (3Χ17εκ = 
51εκ.) χρειάζεται ράμπα μήκους 6 μέτρων (η 
μεγαλύτερη απόσταση δηλ. συνεχούς ράμπας με 
κλίση 8,5%).  
Αν απαιτείται μεγαλύτερη ράμπα πρέπει να 
υπάρχει ενδιάμεσο οριζόντιο πλατύσκαλο 
ανάπαυσης μήκους 1,50 μέτρων. 
 
 

 
Έλεγχος ράμπας σε υφιστάμενα κτίρια 

 

Ράμπα κλίσης 8,5% και μήκους 6 
μέτρων, για κάλυψη υψομετρικής

διαφοράς τριών σκαλοπατιών - 51εκ.

+51εκ

0,00

6 μέτρα

8,5%

 
 

 
Για ράμπες μήκους πέραν των 2 μέτρων 
απαιτείται χειρολισθήρας διπλού ύψους. 
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3 Ανελκυστήρας 
 

Ηλεκτρική πλατφόρμα κάθετης κίνησης μέχρι 1,20εκ.  

                    
     
 
 
Η θύρα εισόδου του ανελκυστήρα έχει τουλάχιστον καθαρό άνοιγμα 0,80 μ. 
Ο ανελκυστήρας έχει καθαρές εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου τουλάχιστον 1,40 μ. μήκος και 
1,10 πλάτος. 
 
 
 
 
 

4 Εστιατόρια/ καφετέριες 
  

Στους χώρους εστίασης πρέπει να υπάρχει 
πρόνοια για τραπέζια με καθαρό ύψος 70cm που 
να επιτρέπει την εισχώρηση του αμαξιδίου και με 
πόδια που να μην εμποδίζουν τα υποπόδια των 

αμαξιδίων (χωρίς κεντρική βάση). 
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5 

Χώροι Υγιεινής ΑμεΑ (κοινόχρηστοι) 

Ο χώρος υγιεινής στον κοινόχρηστο χώρο του 
ισογείου πρέπει να έχει άνετη πρόσβαση και 
κατάλληλη σήμανση για εύκολο εντοπισμό του. 

 Στους κοινόχρηστους χώρους απαιτείται 
ένας χώρος υγιεινής τύπου Α χωρίς 
διάκριση φύλου. 

 Πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση 
συναγερμού, οπτική και ακουστική. 

Έχει εμβαδό 4m2 και η θύρα ανοίγει εξωτερικά. Η 
λεκάνη βρίσκεται σε απόσταση 50εκ. από τον τοίχο. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Αν δεν υπάρχει χώρος για χώρο υγιεινής 
εμβαδού 4m2 γίνεται αποδεκτός χώρος  
ελάχιστου εμβαδού 3,2m2 με ελάχιστη διάσταση 
1,60m2    

 
Παράδειγμα χώρου υγιεινής με ελάχιστες 
αποδεκτές διαστάσεις 1,80Χ2,00μ. Η χειρολαβή 
στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης βρίσκεται σε 
απόσταση 30 εκ. από τον άξονα της λεκάνης και 
είναι ανακλινόμενη  
 
 
 
 
 

 
 
Χώρος υγιεινής 1,60Χ1,80Μ. ο οποίος διαθέτει 
νιπτήρα μικρών διαστάσεων(35x50εκ.) κοντά στη 
λεκάνη για την υγιεινή του χρήστη. 
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5.1 Χειρολαβές λεκάνης WC 
 
 

  

 
Χειρολαβές λεκάνης: Στον πλαϊνό προς τη λεκάνη 
τοίχο υπάρχει οριζόντια και κάθετη χειρολαβή 

 
 

 
Εφ όσον δεν υπάρχει κοντά νιπτήρας για χρήση 
από άτομο καθήμενο στη λεκάνη, τότε πρέπει να 
υπάρχει δίπλα σε ύψος 50 εκ., παροχή 
τηλεφώνου-ντούς με εύκολη ρύθμιση της 
θερμοκρασίας, για την υγιεινή του χρήστη. 

(βλέπε σχέδιο αριστερά) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη 
πλευρά της λεκάνης  σε απόσταση 30εκ. Από τον 
κεντρικό άξονα της λεκάνης    

 

 
 
Η ανακλινόμενη χειρολαβή σε πλάγια όψη 
 
 

   
 
Αν η λεκάνη δεν βρίσκεται κοντά στον τοίχο τότε 
πρέπει να τοποθετούνται δύο ανακλινόμενες 
χειρολαβές εκατέρωθεν.  
 
Σε υφιστάμενους  χώρους υγιεινής όπου η 
λεκάνη βρίσκεται πέραν των 55 εκ. από τον 
πλαϊνό τοίχο, τότε απαιτείται η τοποθέτηση δύο 
ανακλινόμενων χειρολαβών σε απόσταση 30 εκ. 
από τον άξονα της λεκάνης. 
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6 Δωμάτιο ΑμεΑ 
 

     
 

 
Ο προθάλαμος εισόδου του δωματίου να έχει ελάχιστο πλάτος 120εκ για να επιτρέπει στο 
χρήστη αμαξιδίου να πλησιάζει την θύρα ελάχιστου πλάτους 85εκ. 
 

 Η διαρρύθμιση του δωματίου να εξασφαλίζει ελεύθερο χώρο περιστροφής αμαξιδίου 
150εκ 

 Οι διακόπτες φωτισμού και ο πίνακας ελέγχου κλιματιστικού να βρίσκονται σε ύψος 
80εκ από το δάπεδο. 

 Ο χώρος υγιεινής να ακολουθεί τις προδιαγραφές όπως περιγράφηκαν πιο πάνω 
 Τα υλικά επένδυσης δαπέδου να μην εμποδίζουν την άνετη διακίνηση του αμαξιδίου  
 Οι ράγες των συρόμενων  θυρών στο μπαλκόνι του δωματίου θα πρέπει να είναι 

ισόπεδες με το δάπεδο του δωματίου για να μην παρεμποδίζεται η διέλευση του 
τροχοκαθίσματος προς το μπαλκόνι.   

 Η υψομετρική διαφορά του δαπέδου μεταξύ μπαλκονιού και δωματίου θα πρέπει να 
είναι μέχρι 1cm.  

 
 
Το δωμάτιο (υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα) που φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται με 
αναπηρικό τροχοκάθισμα πρέπει να διαθέτει όλες τις κατάλληλες προδιαγραφές, έτσι ώστε ο 
επισκέπτης ΑμεΑ να μη συναντά εμπόδια που σχετίζονται με την διαρρύθμιση και χρήση του 
χώρου. Η σωστή και η ακριβής τοποθέτηση του εξοπλισμού, τόσο στο υπνοδωμάτιο όσο και 
στο λουτρό και στο καθιστικό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη 
προσαρμογή ενός τέτοιου χώρου. 
 
Σημειώνεται ότι περισσότερες λεπτομέρειες για προσαρμογή δωματίων για φιλοξενία 
ατόμων με ειδικές ανάγκες, είναι διαθέσιμες στο έντυπο  “Κατευθυντήριες Γραμμές για την 
σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ”. 
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7  Χώρος Υγιεινής με ντους ή μπανιέρα για δωμάτιο ΑμεΑ 
 

 
     Ο χώρος του ντους πρέπει να είναι ισόπεδος 
με το δάπεδο του υπόλοιπου χώρου υγιεινής και 
να διαθέτει ανακλινόμενο κάθισμα καθώς και 
ανακλινόμενη χειρολαβή. 
 
 

 
 
Γωνία ισόπεδου ντους με ανακλινόμενο κάθισμα 
45Χ45εκ. και ανακλινόμενη χειρολαβή. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Χώρος μπάνιου 5 τ.μ. με την πόρτα να ανοίγει 
εσωτερικά. 

 
Μπανιέρα με χώρο μεταφοράς του χρήστη 
τροχοκαθίσματος πλάτους 40 εκατοστά. 

 
Χειρολαβές μπανιέρας που βοηθούν τα 
ηλικιωμένα  άτομα. 
 
Για την περίπτωση που το δωμάτιο έχει 
μπανιέρα, το ξενοδοχείο πρέπει να διαθέτει στο 
ΑμεΑ ειδικό περιστρεφόμενο κάθισμα που 
εφαρμόζεται εύκολα στη μπανιέρα 
. 

 
Περιστρεφόμενη καρέκλα μπανιέρας που 

εφαρμόζεται εύκολα 
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8 Κολυμβητική δεξαμενή/παραλία 

 Η κολυμβητική δεξαμενή θα πρέπει να διαθέτει 
σταθερό αναβατόριο ή  φορητό κυλιόμενο 
μηχανισμό καθέλκυσης/ ανέλκυσης ατόμων με 
κινητικό πρόβλημα. 

 

 

 

Τα αναβατόρια καθέλκυσης. 

 

Στην περίπτωση διαμόρφωσης παραλιακού 
μετώπου, όπου είναι δυνατό, να διαμορφώνεται 
πορεία αμαξιδίου μέχρι τη θάλασσα, από υλικό 
που θα επιτρέπει την ομαλή διακίνηση, και να 
υπάρχει χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για 
την είσοδο ειδικού αμαξιδίου στο νερό. 

 
 

    
 
Τροχοκάθισμα θαλάσσης που επιτρέπει την 
είσοδο στο νερό. 
 

 
 
Καροτσάκι με τροχούς που επιτρέπουν τη 
διακίνηση στην άμμο, για παιδιά με κινητικές 
δυσκολίες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου 
ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ 

 
Το δωμάτιο (υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα) που  φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που 
διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα πρέπει να διαθέτει όλες τις 
κατάλληλες προδιαγραφές, έτσι ώστε ο επισκέπτης ΑμεΑ να μη συναντά 
εμπόδια που σχετίζονται με την διαρρύθμιση και χρήση του χώρου. Η σωστή 
και η ακριβής τοποθέτηση του εξοπλισμού, τόσο στο υπνοδωμάτιο όσο και 
στο λουτρό και στο καθιστικό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ολοκληρωμένη προσαρμογή ενός τέτοιου χώρου. 
 
Πιο κάτω παρέχονται οι ακριβείς προδιαγραφές για το σχεδιασμό ενός 
δωματίου (υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα) που προορίζεται για να φιλοξενήσει 
ΑμεΑ. 
 

  
 Δωμάτιο ΑμεΑ 

Τα υλικά επένδυσης δαπέδου να μην εμποδίζουν την άνετη διακίνηση του αμαξιδίου  
 

 Θύρα δωματίου 
 
Η θύρα του δωματίου πρέπει να έχει καθαρό 
πλάτος 85-90cm και να διαθέτει: 
 Χειρολαβή ανοίγματος εργονομικού 

σχήματος (όχι πόμολο) 
 Μηχανισμό επαναφοράς μικρής 

αντίστασης (20Nt)  
 Αν δεν υπάρχει μηχανισμός τότε 

απαιτείται οριζόντια χειρολαβή μήκους 50-
60 εκ. εξωτερικά για τράβηγμα και της 
θύρας κατά την έξοδο. 

 
 

Θύρα χώρου υγιεινής δωματίου ΑμεΑ 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ο προθάλαμος εισόδου του δωματίου να έχει ελάχιστο πλάτος 120εκ για να επιτρέπει στο χρήστη 

αμαξιδίου να πλησιάζει την θύρα ελάχιστου πλάτους 90εκ. 
 Η διαρρύθμιση του δωματίου να εξασφαλίζει ελεύθερο χώρο περιστροφής αμαξιδίου 150εκ 
 



  Τα παράθυρα είναι καλύτερα να έχουν 
τζάμι στο κάτω μέρος (60 μέχρι 100 εκ.) 
για οπτική του εξωτερικού χώρου  

 Να διαθέτουν εύκολη χειρολαβή 
ανοίγματος 

 Οι ράγες των συρόμενων  θυρών στο 
μπαλκόνι του δωματίου θα πρέπει να είναι 
ισόπεδες με το δάπεδο του δωματίου για 
να μην παρεμποδίζεται η διέλευση του 
τροχοκαθίσματος προς το μπαλκόνι.   

 Η υψομετρική διαφορά του δαπέδου 
μεταξύ μπαλκονιού και δωματίου θα 
πρέπει να είναι μέχρι 1cm.   

 

 Τα ερμάρια:  
 να έχουν συρτές θύρες με εύκολο 
μηχανισμό ανοίγματος 

 Το ύψος των κρεμμασταρίων να βρίσκεται 
στα 120- 140 εκ.  

 Καλύτερα να μην έχουν βάση για να 
μπορεί το τροχοκάθισμα να προσεγγίσει 

 
  Οι ηλεκτρικές παροχές να βρίσκονται σε 

ελάχιστο ύψος 40 εκ. από το δάπεδο, ή 
πιο ψηλά. 

 Οι διακόπτες να βρίσκονται σε ύψος όχι 
μεγαλύτερο των 90 εκ. 

 Το  ίδιο ισχύει και για τον πίνακα 
ρύθμισης του κλιματιστικού  

 
 

  
 Τα τραπέζια/ σεκρετερ να έχουν ελεύθερο 
υψος 75εκ. για τα πόδια του χρήστη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Χώρος Υγιεινής με ντους ή μπανιέρα για δωμάτιο ΑμεΑ 
 
 

1.1 Η είσοδος του χώρου υγιεινής θα πρέπει 
να έχει καθαρό πλάτος μεταξύ των 
παραστατών 90cm.  

1.1.1 Η θύρα πρέπει να ανοίγει εξωτερικά ή να 
είναι συρόμενη (με κάθετη χειρολαβή 30 
περίπου εκ.) 

1.1.2 Να διαθέτει εσωτερικά, σε ύψος 75cm 
από το δάπεδο, οριζόντια χειρολαβή 
μήκους 60cm για τράβηγμα της θύρας  

1.1.3 μεταλλικό έλασμα σε ύψος μέχρι 25cm 
για προστασία της θύρας από τα 
υποπόδια των αμαξιδίων.  

1.1.4 Λεκάνη  

 Η λεκάνη αποχωρητηρίου να 
τοποθετείται σε ύψος 45 έως 48cm 
από το δάπεδο  

 o άξονας της λεκάνης να είναι 
τοποθετημένος σε απόσταση 50cm 
από τον πλαϊνό τοίχο  

 στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης να 
υπάρχει ελεύθερος χώρος ελάχιστου 
πλάτους 80cm για την πλευρική 
προσέγγιση αμαξιδίου. H λεκάνη να 
εξοπλίζεται με καζανάκι χαμηλής 
πίεσης. Σε κάθε περίπτωση ο 
μηχανισμός του πρέπει να 
ενεργοποιείται με εύχρηστο 
χειριστήριο και να τοποθετείται σε 
σημείο προσιτό στον χρήστη. 

 Είναι πολύ βοηθητικό να υπάρχει 
παροχή κοντά στη λεκάνη ντους – 
τηλέφωνο με εύκολη ρύθμιση της 
θερμοκρασίας, για την υγιεινή του 
χρήστη. (Σχήμα 2) 

 
 
1.1.5 Όλες οι χειρολαβές του χώρου υγιεινής 

ακολουθούν τις πιο κάτω προδιαγραφές:  

 Έχουν διάμετρο 3,5 έως 4cm και 
εξέχουν 3,5 έως 4cm από τον τοίχο 

 Έχουν αντιολισθητική επιφάνεια και 
είναι καλά στερεωμένες ώστε να 
αντέχουν βάρος 100 kg 

 Στον πλαϊνό προς τη λεκάνη τοίχο, σε 
ύψος μεταξύ 75 έως 80cm (35cm 
ψηλότερα από τη λεκάνη), θα  πρέπει 
να υπάρχουν: 

 
Θύρα χώρου υγιεινής πλάτους 90 cm ανοιγόμενη 
εξωτερικά 
 

 
Κάτοψη χώρου υγιεινής με ισόπεδο ντους  

 
Σχήμα 2: Πλάγια όψη λεκάνης 

 



o οριζόντια χειρολαβή μήκους 95 έως 
105cm η οποία απέχει 30cm από τον 
πίσω τοίχο και εξέχει 40cm από το 
πρόσθιο μέρος της λεκάνης (Σχήμα 2) 

o χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της 
λεκάνης σε απόσταση 30 έως 35cm 
από τον άξονα της λεκάνης και σε 
ύψος 75 έως 80cm από το δάπεδο και 
είναι ανελκυόμενη με δυνατότητα  
ακινητοποίησης στην κατακόρυφη 
θέση. Πρέπει να στερεώνεται καλά 
ώστε να αντέχει δυνάμεις προς όλες 
τις κατευθύνσεις (κάθετα, πλάγια και 
οριζόντια) τουλάχιστον 1000N (βάρος 
100 kg τουλάχιστον) κατά κατεύθυνση, 
και το μήκος της πρέπει να είναι 
μεγαλύτερο κατά 10cm  από το μήκος 
της λεκάνης (Σχήμα 4) 

 στην περίπτωση που ο άξονας της 
λεκάνης δεν τοποθετείται πλησίον του 
τοίχου τότε τοποθετούνται δύο 
ανακλινόμενες χειρολαβές εκατέρωθεν 

 χαρτί υγείας να βρίσκεται σε σημείο 
προσιτό σε άτομο καθήμενο στη 
λεκάνη και σε ύψος 60 έως 70cm από 
το δάπεδο, 

 κάλαθος περιορισμένου βάθους 
στερεώνεται στον τοίχο κάτω από τη 
χειρολαβή τοίχου με εύκολο άνοιγμα.  

1.1.6 Νιπτήρας. Απαιτείται ανατομικός 
νιπτήρας, με ελάχιστες διαστάσεις  
60Χ60cm - το πάνω μέρος του νιπτήρα 
να τοποθετείται σε ύψος 78 έως 85cm 
από το δάπεδο (Σχήμα 4) 

 το κάτω μέρος να απέχει τουλάχιστον 
70cm από το πάτωμα και η 
αποχέτευση να μην εμποδίζει τα 
γόνατα του χρήστη (Σχήμα 4) 

 η στήριξη να είναι τέτοια ώστε να 
αντέχει σε φόρτωση τουλάχιστον 100kg 

 τοποθετείται βρύση ρυθμιζόμενης 
ανάμειξης ζεστού κρύου με μακρύ 
ράμφος και χειριστήριο ή αυτόματης 
ανάμειξης με φωτοκύτταρο 

1.1.7 Τοποθετείται καθρέφτης με την κάτω 
ακμή στα 90cm έως 1,00m από το 
δάπεδο, είτε πάνω από το νιπτήρα, είτε 
εφαρμοσμένος σε τοίχο. (Σχήμα 6) 

 
Σχήμα 3: όψη λεκάνης 

 
 
Σχήμα 4 :Η ανακλινόμενη χειρολαβή σε πλάγια όψη 
 
 

 
 
Σχήμα 5: Ο νιπτήρας πρέπει να είναι ελεύθερος 
κάτω με χώρο 70εκ. για τα πόδια του χρήστη  
 

 
 
Σχήμα 6: διαμόρφωση νιπτήρα  
 



 
 1.1.8 Ο χώρος του ντους πρέπει να είναι 

ισόπεδος με το δάπεδο του υπόλοιπου 
χώρου υγιεινής και να διαθέτει:. 

 
 ανακλινόμενο κάθισμα 45Χ45εκ 
 χειρολαβές: οριζόντια 80-95cm και 

κάθετη μήκους 80-95cm (Σχήμα 7) 
 κρεμάστρα πετσέτας σε απόσταση 

προσιτή προς τον χρήστη. 
 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 7: Διαμόρφωση χώρου ντους 

 1.1.9 Κρεμάστρες τοποθετούνται οπωσδήποτε 
σε δύο ύψη, 1,20m και 1.60m από την 
τελική επιφάνεια του δαπέδου. 

1.1.10 Οι διακόπτες φωτισμού έχουν πλακέτα 
με μεγάλη επιφάνεια που τοποθετούνται 
σε ύψος 90 έως 110cm από την τελική 
επιφάνεια του δαπέδου.  

1.1.11 Φωτισμός διάχυτος 150 έως 200 Lux. 

Επιπρόσθετα απαιτείται: 

 κουδούνι κλήσης για έκτακτες 
περιπτώσεις παροχής βοήθειας, το 
οποίο να διαθέτει κορδόνι μέχρι και 
20cm από το δάπεδο, με φωτεινή 
ένδειξη πάνω από την εξωτερική όψη 
της θύρας του χώρου ή στον χώρο 
διαχείρησης. 

 σύστημα συναγερμού το οποίο πρέπει 
να είναι οπτικό για τα άτομα με 
προβλήματα ακοής και ακουστικό για 
τα άτομα με προβλήματα όρασης. 

 

  
Σε υφιστάμενους  χώρους υγιεινής όπου η λεκάνη 
βρίσκεται πέραν των 60 εκ. από τον πλαϊνό τοίχο, 
τότε απαιτείται η τοποθέτηση δύο ανακλινόμενων 
χειρολαβών σε απόσταση 30 εκ. από τον άξονα 
της λεκάνης. (Σχήμα 8) 
 
 

 
Σχήμα 8  



 

 
 Χώρος υγιεινής σε υφιστάμενες Μονάδες  
 Για προσαρμογή του χώρου υγιεινής σε 

υφιστάμενες μονάδες, οι ελάχιστες  διαστάσεις 
1,70Χ1,60m μπορούν με κατάλληλη διαρρύθμιση 
να δεχθούν ΑμεΑ χρήστη τροχοκαθίσματος. 
Απαιτούνται όλες οι προδιαγραφές που 
αναφέρονται πιο πάνω.  

 
 
Σχήμα 9: Χώρος υγιεινής ελάχιστων διαστάσεων για 
προσαρμογή σε υφιστάμενες μονάδες 
 

 Μπανιέρα: 
Για την περίπτωση που το δωμάτιο έχει μπανιέρα, 
το ξενοδοχείο πρέπει να διαθέτει στο ΑμεΑ ειδικό 
περιστρεφόμενο κάθισμα που εφαρμόζεται 
εύκολα στη μπανιέρα. 
Χειρολαβές όπως σχήμα  
 

 
 
Σχήμα 11: Χειρολαβές μπανιέρας που βοηθούν τα 
ηλικιωμένα  άτομα. 

 

 
Σχήμα 10: Χώρος υγιεινής με μπανιέρα 
 
. 

 
Περιστρεφόμενη καρέκλα μπανιέρας που 

εφαρμόζεται εύκολα 
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