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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2: ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

Αριθμός Εισόδων

Εξασφαλίζεται η πρόσβαση ατόμου με αναπηρία στο κτίριο. 1. Από την 

κεντρική είσοδο; Ναι

Από τους υπόγειους χώρους στάθμευσης (εφόσον υπάρχουν);

Είσοδος Ισογείου

Υπάρχει τουλάχιστον μία προσβάσιμη είσοδος στο ισόγειο του κτιρίου;

Είσοδος από τον χώρο στάθμευσης

Είναι τουλάχιστον μία είσοδος από το χώρο στάθμευσης στο κτίριο, 

προσβάσιμη;

Σύνδεση Πεζοδρομίου - Κτιρίου

Στην περίπτωση ύπαρξης υψομετρικής διαφοράς μεταξύ του 

πεζοδρομίου και της προσβάσιμης εισόδου, αυτή καλύπτεται με:

1. ράμπες μέγιστης κλίσης 5% ή κατ’ εξαίρεση 8% για μέγιστο μήκος 

8.0μ., με σοβατεπί ή οριζόντια μπάρα στα 0.10μ. από την τελική 

επιφάνεια του δαπέδου, διπλούς συνεχείς χειρολισθήρες εκατέρωθεν 

σε ύψη 0.70μ και 0.90μ – στην αρχή και στο τέλος της ράμπας και σε 

κάθε αλλαγή κατεύθυνσης; Ναι

2. με κατάλληλο μέσο κάλυψης υψομετρικής διαφοράς (αναβατόριο - 

ανελκυστήρας);

http:///
http://pwdservices.gr/archive/showplace.php?pid=226


Θύρα Εισόδου

Είναι το καθαρό πλάτος της θύρας εισόδου τουλάχιστον 0.90μ.; Ναι

Οι γυάλινες επιφάνειες θυρών ή παραπλεύρως αυτών επισημαίνονται 

με αυτοκόλλητες λωρίδες ή άλλο τρόπο;

Στην περίπτωση ύπαρξης περιστροφικών θυρών υπάρχει παραπλεύρως 

απλή ανοιγόμενη θύρα για την είσοδο των ατόμων με αναπηρία; Ή 

διακόπτης χρονοκαθυστέρησης περιστροφής πόρτας;

Προσβάσιμη διαδρομή

Είναι η προσβάσιμη είσοδος συνδεδεμένη με προσβάσιμη διαδρομή 

που να οδηγεί σε όλους τους προσβάσιμους χώρους του κτιρίου; Ναι

Σήμανση κατεύθυνσης σε προσβάσιμες εισόδους

Όταν όλες οι είσοδοι δεν είναι προσβάσιμες υπάρχει σήμανση 

κατεύθυνσης, που υποδεικνύει τη διαδρομή προς την προσβάσιμη 

είσοδο;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 3: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Προσβάσιμη Διαδρομή

Υπάρχει διαδρομή προσβάσιμη σε άτομα σε αμαξίδιο που να συνδέει 

την προσβάσιμη είσοδο με όλα τα προσβάσιμα στοιχεία και χώρους 

στο εσωτερικό του κάθε ορόφου κτιρίου; Ναι

Διαθέτει η παραπάνω διαδρομή σήμανση ανάγλυφη - σε γραφή Braille, 

όπου υπάρχει και συμβατικού τύπου σήμανση, τοποθετημένη σε ύψος 

0,90-1,20μ από το δάπεδο; Οχι

Πλάτος Προσβάσιμης Διαδρομής

Είναι το ωφέλιμο πλάτος της προσβάσιμης διαδρομής τουλάχιστον 

90εκ. (0.90μ); Ναι

Στροφή 360 μοίρες



Παρέχονται σημεία κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής που 

επιτρέπουν την πλήρη περιστροφή του αναπηρικού αμαξιδίου; Ναι

Στροφή 180 μοίρες

Παρέχονται σημεία κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής που 

επιτρέπουν την περιστροφή του αναπηρικού αμαξιδίου κατά 180 

μοίρες; Ναι

Στροφή U

Όταν η προσβάσιμη διαδρομή καταλήγει σε στροφή τύπου U γύρω από 

εμπόδιο είναι οι διαστάσεις όμοιες με της εικόνας 8; Ναι

Προβλέψεις για άτομα με προβλήματα όρασης

Αν αντικείμενα είναι στηριγμένα σε τοίχους, προεξέχουν λιγότερο από 

10εκ. στην προσβάσιμη διαδρομή; Ναι

Υπάρχει προσβάσιμη διαδρομή τουλάχιστον 90εκ. (0.90μ.) παράλληλη 

του προεξέχοντος αντικειμένου; Ναι

Τυχόν προεξέχοντα αντικείμενα στο χώρο προβάλλονται στο δάπεδο; Ναι

Υπάρχει ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2.0μ. σε κάθε προσβάσιμη 

διαδρομή; Ναι

Επιφάνεια Δαπέδου

Είναι η επιφάνεια της προσβάσιμης διαδρομής σταθερή και 

αντιολισθητική; Ναι

Κλίση

Είναι η κλίση της προσβάσιμης διαδρομής όχι μεγαλύτερη από 1:20 

(5%); Ναι

Θύρες

Έχει κάθε πόρτα που θεωρείται στοιχείο της προσβάσιμης διαδρομής 

το αντίστοιχο απαιτούμενο άνοιγμα (90εκ. ή 0.90μ.);



Είναι κάθε πόρτα που θεωρείται στοιχείο της προσβάσιμης διαδρομής 

εύκολα αντιληπτή από άτομα με προβλήματα όρασης (χρωματικές 

αντιθέσεις, επισήμανση αν είναι γυάλινη κ.λπ.);

Περιστρεφόμενες Θύρες

Αν κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής υπάρχει περιστρεφόμενη 

πόρτα, είναι παρακείμενα τοποθετημένη προσβάσιμη θύρα που να 

εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό; Ή διακόπτης χρονοκαθυστέρησης 

περιστροφής πόρτας;

Προειδοποίηση Κινδύνου

Αν παρέχονται συστήματα προειδοποίησης κινδύνου, περιλαμβάνουν 

οπτική και ηχητική προειδοποίηση; Οχι

Σήμανση

Υπάρχει σήμανση η οποία παρέχει πληροφορίες για λειτουργικούς 

χώρους του κτιρίου στην υποδοχή και σε κάθε όροφο; Οχι

Η σήμανση αυτή είναι και σε ανάγλυφη μορφή – γραφή Braille και 

τοποθετημένη σε ύψος 0,90-1,20μ από το δάπεδο;

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Οι κοινόχρηστοι χώροι για χρήση πελατών (μπαρ, καφετέρια, 

εστιατόριο, σαλόνι, αίθουσες συνεδριάσεων κ.λπ.) είναι προσβάσιμοι 

σε άτομα με αναπηρία;

Η μονάδα έχει εξωτερικούς χώρους για χρήση πελατών (υπαίθρια 

μπαρ, καφετέρια, εστιατόριο, σαλόνι, πισίνα κλπ)

Οι χώροι αυτοί είναι προσβάσιμοι σε άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο; Ναι

Οι χώροι αυτοί είναι προσβάσιμοι σε άτομα τυφλά; Ναι

Η τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων σε εξωτερικό χώρο επιτρέπει τη 

διέλευση ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο ή τυφλών ατόμων (αφήνουν 

ελεύθερους διαδρόμους 0,90μ) Ναι


