Εικόνα 1: Διαζηάζειρ σώπος ζηάθμεςζηρ

Εικόνα 2: Σήμανζη πποζβάζιμος σώπος ζηάθμεςζηρ

Εικόνα 3: Πποζβάζιμορ διάδπομορ σώπος ζηάθμεςζηρ

*Πποζβάζιμη διαδπομή για άηομα με αναπηπία ζε εξωηεπικό σώπο νοείηαι όηαν
Α. έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 0,90κ.
Β. αθνινπζεί απιή πνξεία θαη λα είλαη απνιύησο ηζόπεδε ρσξίο ζθαινπάηηα θαη
αληζνζηαζκίεο. Αθόκε θαη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο 2, 3, 4 θαη 5εθ αξθνύλ γηα λα θάλνπλ
κηα δηαδξνκή κε πξνζβάζηκε.
Γ. δελ έρεη κεγάιεο θιίζεηο (κέγηζηε θιίζε 5%).
Γ. είλαη απνιύησο ειεύζεξε ρσξίο εκπόδηα θαηά κήθνο απηήο. Κιαδηά θπηώλ πνπ
εμέρνπλ κέζα ζηε δηαδξνκή, εμνπιηζκόο πάζεο θύζεσο (πεξίπηεξα, πηλαθίδεο,
ηξαπεδνθαζίζκαηα, πξνεμνρέο ζην δάπεδν θ.ιπ.) θαζηζηνύλ ηε δηαδξνκή κε
πξνζβάζηκε.
Δ. είλαη απνιύησο ειεύζεξε ρσξίο εκπόδηα θαζ΄ ύςνο ζε όιν ην κήθνο ηεο. Σηνηρεία
επηθξεκάκελα ή αλεξηεκέλα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ύςνο κεγαιύηεξν ησλ 2,00κ από
ην δάπεδν.
ΣΤ. είλαη αζθαιήο ζε όιν ην κήθνο ηεο, π.ρ. λα κε δηαζηαπξώλεηαη κε εμόδνπο
ππόγεησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο ή ρώξνπο θνξην-εθθόξησζεο θ.ιπ.
Ε. έρεη δάπεδν ζηαζεξό, από ζθιεξό ζπλερέο πιηθό, ρσξίο εμάξζεηο, ππνρσξήζεηο θαη
θελά. Χαιίθη, άκκνο, αθξάην ρώκα, θπβόιηζνη κε θελά κεηαμύ ηνπο, μύιηλνη δηάδξνκνη
κε κεγάινπο αξκνύο θαη θελά θαη ινηπά παξόκνηα πιηθά θαζηζηνύλ κηα δηαδξνκή κε
πξνζβάζηκε. Άζθαιηνο, κπεηόλ, θαιά παηεκέλν ρώκα, μύιηλνη δηάδξνκνη ρσξίο θελά
θαη αξκνύο, είλαη θαηάιιεια πιηθά.
Ζ. ππάξρνπλ ξάκπεο γηα ηελ άλνδν-θάζνδν ζηα /από ηα πεδνδξόκηα κε πιάηνο
ηνπιάρηζηνλ 1,50κ θαη ρσξίο «ζθαινπάηη» ζηε ζπλάληεζε κε ην νδόζηξσκα.
Θ. ππάξρεη δηαθνπή ησλ λεζίδσλ ζηηο δηαβάζεηο.
Η. έρεη νδεγό ηπθιώλ θαη επηζήκαλζε ζην άθξν ησλ δηαβάζεσλ.
ΗΑ. έρεη θαιό θσηηζκό.

*Πποζβάζιμη διαδπομή ενηόρ κηιπίος νοείηαι όηαν
Α. έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 0,90κ. απόιπηα ειεύζεξν από θάζε εκπόδην.
Β. αθνινπζεί απιή πνξεία θαη λα είλαη απνιύησο ηζόπεδε ρσξίο ζθαινπάηηα θαη αληζνζηαζκίεο.
Αθόκε θαη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο 2,3, 4 θαη 5εθ αξθνύλ γηα λα θάλνπλ κηα δηαδξνκή κε
πξνζβάζηκε.
Γ. δελ έρεη κεγάιεο θιίζεηο (κέγηζηε θιίζε 5%).
Γ. είλαη απνιύησο ειεύζεξε ρσξίο εκπόδηα θαηά κήθνο απηήο. Φσηνηππηθά κεραλήκαηα,
ππξνζβεζηήξεο, θαζηζηηθά, αλαιώζηκν πιηθό θ.ιπ. θαζηζηνύλ ηε δηαδξνκή κε πξνζβάζηκε.
Δ. είλαη απνιύησο ειεύζεξε ρσξίο εκπόδηα θαζ΄ ύςνο ζε όιν ην κήθνο ηεο. Σηνηρεία επηθξεκάκελα
ή αλεξηεκέλα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ύςνο κεγαιύηεξν ησλ 2,00κ από ην δάπεδν.
ΣΤ. δηαζέηεη –ηνπηθά- ρώξνπο δηαζηάζεσλ 1,50Χ1,50κ γηα ειηγκνύο ηνπ ακαμηδίνπ
Ε. έρεη δάπεδν ζηαζεξό, από ζθιεξό ζπλερέο πιηθό (όρη κνθέηα), ρσξίο εμάξζεηο, ππνρσξήζεηο θαη
θελά.
Ζ. έρεη θαιό θσηηζκό.
Θ. δηαζέηεη ζήκαλζε αλάγιπθε - ζε γξαθή Braille, όπνπ ππάξρεη θαη ζπκβαηηθνύ ηύπνπ ζήκαλζε,
ηνπνζεηεκέλε ζε ύςνο 0,90-1,20κ από ην δάπεδν.

Εικόνα 6: Απαιηούμενορ σώπορ για ηην πλήπη πεπιζηποθή αναπηπικού αμαξιδίος
(360ο)

Εικόνα 7: Απαιηούμενορ σώπορ για ηην πεπιζηποθή αμαξιδίος καηά 180ο

Εικόνα 8α: πποζηαηεςηικά ζηοισεία αναβαηοπίυν καηακόπςθηρ κίνηζηρ

Εικόνα 9: Κάηοτη και ότη ανελκςζηήπα

Εικόνα 10: Αξονομεηπική απεικόνιζη πποζβάζιμος σώπος ςγιεινήρ

Εικόνα 11: Απαιηούμενερ διαζηάζειρ πποζβάζιμος σώπος ςγιεινήρ

Εικόνα 12: Νιπηήπαρ πποζβάζιμος σώπος ςγιεινήρ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΕΙΟ

