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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΡΑΜΠΕΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα λειτουργικά στοιχεία µιας ράµπας είναι:
• η κλίση
• το µήκος
• το πλάτος
• τα πλατύσκαλα
• το σχήµα
• το δάπεδο
• τα στοιχεία προστασίας και ασφάλειας του χρήστη.
1.1.

1.2.

1.3.

ΚΛΙΣΗ ΡΑΜΠΑΣ
Η κλίση της ράµπας αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό στοιχείο της και καθορίζει την άνετη
και ασφαλή χρήση της. Κυµαίνεται από 0% η ιδανική περίπτωση και µπορεί να φτάσει στο 10%
ανάλογα µε το µήκος και την χρήση της. Κάλυψη υψοµετρικών διαφορών Προτεινόµενες κλίσεις
σε ράµπες Α/Α ΥΨΟΜΕΤΡ. ∆ΙΑΦΟΡΑ (µ) ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Μαx ΚΛΙΣΗ ΑΝΕΚΤΟ ΜΗΚΟΣ (µ) 1. 0.000.02 φαλτσογωνιά 1:1 ή 100% 0.02 2. 0.02-0.04 φαλτσογωνιά 1:2 ή 50% 0.04 3. 0.04-0.10 ράµπα
1:10 ή 10% 1.00 4. 0.10-0.25 ράµπα 1:12 ή 8% 3.00 5. 0.25-0.50 ράµπα 1:16 ή 6% 8.00 6. 0.50µ &
άνω ράµπα ή µηχανικό µέσο (αναβατόριο, ανελκυστήρας κλπ) 1:20 ή 5% 10.00 άνω των 10µ
παρεµβάλλεται επίπεδο τµήµα µήκους 1.50µ
ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΠΑΣ
Το µήκος µιας ράµπας είναι συνάρτηση της κλίσης της, έτσι ώστε ο συνδυασµός αυτών των δύο
χαρακτηριστικών να εξασφαλίζει την µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και άνεση στον χρήστη. Όταν
όµως το µήκος της ράµπας ξεπερνά τα 10.00µ τότε επιβάλλεται η κατασκευή οριζόντιου τµήµατος
(πλατύσκαλου) ελάχιστου µήκους 1.50µ και πλάτους που δεν θα υπολείπεται του πλάτους της
ράµπας.
ΠΛΑΤΟΣ ΡΑΜΠΑΣ
Το πλάτος της ράµπας πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή και άνετη διακίνηση του χρήστη. Το
συνιστώµενο ελεύθερο πλάτος ράµπας µεταξύ των περιζωµάτων της γενικά είναι 1.30µ. Το

πλάτος αυτό δεν επιτρέπει την διασταύρωση δύο αµαξιδίων. Γι' αυτήν την περίπτωση το ελάχιστο
απαιτούµενο πλάτος είναι 1,70µ. Σε περίπτωση κατοικιών το πλάτος µπορεί να µειωθεί στα 0,90µ.
1.4.
ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ
Εκτός από τα πλατύσκαλα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2, πλατύσκαλα επιβάλλεται να
κατασκευάζονται και στην αρχή και το τέλος µιας ράµπας καθώς και σε κάθε σηµείο αλλαγής της
διεύθυνσής της. Τα πλατύσκαλα αλλαγής διεύθυνσης ονοµάζονται πλατύσκαλα ελιγµών και
πρέπει να εξασφαλίζουν την δυνατότητα στροφής των αµαξιδίων, που απαιτεί ελεύθερο χώρο
διαµέτρου 1,50µ.
1.5.
ΣΧΗΜΑ ΡΑΜΠΑΣ
Το σχήµα µιας ράµπας καθορίζεται από την κατεύθυνση του δαπέδου της και µπορεί να είναι
αντίστοιχα ευθύγραµµο, τεθλασµένο, καµπύλο ή και µικτό.
1.6.
∆ΑΠΕ∆Ο
∆άπεδο ράµπας ονοµάζεται η βατή επιφάνεια της ράµπας που χρησιµοποιείται από τους χρήστες
της. Η επιφάνεια αυτή πρέπει να είναι από υλικό αντιολισθητικό, οµοιογενές, σταθερό, µε αντοχή
στην χρήση και τις καιρικές συνθήκες προκειµένου για εξωτερικές ράµπες, µε µικρή
αντανακλαστικότητα και ευκολία στον καθαρισµό και την συντήρηση. Μέριµνα πρέπει να
λαµβάνεται ώστε η υφή του δαπέδου να µην δυσχεραίνει την κίνηση των αµαξιδίων και των
ατόµων µε πατερίτσες, µπαστούνια ή άλλα βοηθητικά µέσα.
1.7.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Τα στοιχεία αυτά είναι:
• το στηθαίο ή το κιγκλίδωµα ή ο συνδυασµός αυτών των δύο
• ο χειρολισθήρας και
• το περίζωµα (σοβατεπί)
1.7.1. ΣΤΗΘΑΙΟ – ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑ - ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ
Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι το ύψος και η κατασκευή τους, τα οποία πρέπει να
εξασφαλίζουν τον χρήστη από πιθανή πτώση ή τραυµατισµό και παράλληλα να παρέχουν την
δυνατότητα ασφαλούς τοποθέτησης των χειρολισθήρων σε κατάλληλο ύψος. Ως το πιο
κατάλληλο συνολικό ύψος του στηθαίου ή κιγκλιδώµατος θεωρούνται τα 0,90µ.
1.7.2. ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑΣ
Το υλικό, η µορφή και αγκύρωσή του πρέπει να εξασφαλίζουν την συγκράτηση ή την έλξη του
χρήστη από αυτόν, χωρίς ταυτόχρονα να διακόπτουν τη συνέχεια της κίνησης της παλάµης
του χεριού πάνω σε αυτόν. Η επιφάνεια χρήσης του χειρολισθήρα πρέπει να είναι λεία και
ευχάριστη στην αφή. Η µορφή του πρέπει να επιτρέπει την ασφαλή και άνετη λαβή από την
παλάµη του χρήστη. Μία τέτοια µορφή είναι εκείνη µε στρογγυλή ή στρογγυλεµένη διατοµή,
διαµέτρου 4-5εκ τουλάχιστον κατά το τµήµα της χρήσης. Η αγκύρωση του χειρολισθήρα
µπορεί να γίνει επί του στηθαίου ή στην εσωτερική πλευρά του ή επί τοίχου. Στις δύο
τελευταίες περιπτώσεις η ελεύθερη απόσταση του χειρολισθήρα από την τελική επιφάνεια
του στηθαίου ή τοίχου πρέπει να είναι 4,5-5εκ. Η επιφάνεια αυτή πρέπει να είναι λεία ώστε
να αποκλείει τον τραυµατισµό των αρθρώσεων των δακτύλων του χρήστη. Στην πρώτη
περίπτωση το διάκενο µεταξύ χειρολισθήρα και στέψης στηθαίου πρέπει να κυµαίνεται
µεταξύ 5-15εκ. Συνιστάται η τοποθέτηση πάντα δύο συνεχών χειρολισθήρων και από τις δύο
πλευρές της ράµπας, σε ύψη 0.90 και 0,70µ από το δάπεδο, ώστε να διευκολύνονται όλοι οι
χρήστες , καθώς και τα παιδιά, τα άτοµα µικρού ύψους και οι χρήστες αµαξιδίου. Εάν οι
χειρολισθήρες πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σαν βοηθητικά µέσα, για έλξη του χρήστη της
ράµπας από αυτούς, τότε ενδείκνυται η ελεύθερη απόσταση µεταξύ τους να µην υπερβαίνει

τα 0,90µ. Τέλος, οι χειρολισθήρες πρέπει να προεξέχουν πάντα 30εκ τουλάχιστον οριζόντια,
στην αρχή και το τέλος µιας ράµπας και να συνεχίζονται στα πλατύσκαλα.
1.7.3. ΠΕΡΙΖΩΜΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙ)
Είναι απαραίτητο να υπάρχει σε κάθε περίπτωση ράµπας, ώστε να εµποδίζει αφενός τους
τροχούς του αµαξιδίου να πλησιάζουν τα κατακόρυφα στοιχεία της ράµπας µε κίνδυνο
τραυµατισµού του χρήστη, και αφετέρου την εκτροπή του αµαξιδίου. Το ύψος του
περιζώµατος πρέπει να κυµαίνεται από 5 µέχρι 10εκ. Σε περίπτωση µη ύπαρξης περιζώµατος
εκατέρωθεν της ράµπας και εφόσον υπάρχει κιγκλίδωµα αντί στηθαίου, θα πρέπει να
τοποθετείται οριζόντια µπάρα, σε απόσταση 10εκ από το δάπεδο

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ WC
2.1.ΝΙΠΤΗΡΑΣ.
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. 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.
2.2. ΛΕΚΑΝΗ
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 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.
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