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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

ΑΦΙΕΡΩΣΗ 
Σε όσους πιστεύουν ότι όλοι έχουν 
δικαίωμα στη ζωιj ... 

Η εργασία μας περιλαμβάνει δυο ενότητες. 

Στην πρώτη ενότητα γίνεται αναφορά στα ψυχιατρεία μέσα από 

ιστορική άποψη για τις είδη υπάρχουσες συνθήκες σε αυτά, καθώς και 

για τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν για τη δημιουργία ενός 

ψυχιατρείου, κατάλληλου για να καλύψει τις βασικές ανάγκες των 

ασθενών. 

Στην δεύτερη ενότητα, δίνεται η σχεδιαστική μας πρόταση για την 

κατασκευή του ψυχιατρικού νοσηλευτηρίου. Γράφεται αναλυτικά η 

διαδικασία που ακολουθήσαμε για την επιλογή κατάλληλης περιοχής και 

οικοπέδου για τη στέγαση του. Επίσης εξηγείται με κάθε λεπτομέρεια ο 

σχεδιασμός τόσο του τοπογραφικού με τον περιβάλλοντα χώρο, όσο και 

κάθε κτιρίου χωριστά. 



ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Στόχος αυτής της ενότητας, είναι να παρουσιάσει τη μορφή των 

ψυχιατρικών νοσηλευτηρίων και την πορεία εξέλιξής τους στην πάροδο 

των χρόνων, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Διαπιστώθηκε 

ότι ενώ οι χώρες που έχουν εφαρμόσει νέα συστήματα ψυχικής υγείας 

βρίσκονται σε περίοδο αναθεώρησης και αξιολόγησης των 

μεταρρυθμίσεων που πραγματοποίησαν, η χώρα μας βρίσκεται στο 

σημείο εκκίνησης για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας. Έτσι, όπως είναι φυσικό, δεν έχουμε ακόμα δείγματα 

εγκαταστάσεων που να εκφράζουν τη συζητούμενη αναδιοργάνωση. 

Μέσα από την έρευνα και τις επισκέψεις που πραγματοποιήσαμε 

στα νοσηλευτήρια, δίνουμε προτάσεις για τη βελτίωση των υπαρχουσών 

συνθηκών. 
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

(ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΆΔΡΟΜΗ) 
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Τα πρώτα ίχνη συστηματικού σχεδιασμού του χώρου για 

ψυχιατρικούς άσθενείς ανάγονται στο 16° αιώνα. Στο γαλλικό κράτος του 

Λουδοβίκου XIV, όλοι οι κοινωνικά ανεπιθύμητοι συγκεντρώνονται 

(1656) στο Hopital General του Παρισιού και με το διάταγμα του 1690 οι 

άντρες στη Bicetre και οι γυναίκες στη Salpetriere. Στόχοι του 

εγκλεισμού, όλων των παραπάνω ατόμων, που είναι δημιούργημα του 

17°υ αιώνα και θεσμός κοινωνικής αντίληψης και οικονομικής πολιτικής 

ήταν οικονομικοί, κοινωνικοί, θρησκευτικοί και ηθικοί. Παρόμοια 

ιδρύματα κατασκευάζονται σε όλη την Ευρώπη. Στη Γερμανία ιδρύονται 

τα Zuchthauser,στην Αγγλία τα houses of coπection και στη συνέχεια τα 

workhouses. Οι πολυπληθείς εγκαταστάσεις που ιδρύθηκαν για τους 

ψυχοπαθείς είχαν τα χαρακτηριστικά μιας αποικίας καταδίκων, ενός 

ασύλου τρελών, ενός προστατευμένου εργαστηρίου και του νοσοκομείου 

με το γιατρό στο ρόλο του φύλακα. 

Αποτέλεσμα αυτών των μαζικών συγκεντρώσεων ήταν ο 

διπλασιασμός του πληθυσμού των εγκαταστάσεων που επιδείνωσαν, τις 

ήδη θλιβερές συνθήκες διαβίωσης. Βελτίωση των ψυχιατρικών 

εγκαταστάσεων επιχειρήθηκε, κύρια, από τους ανθρωπιστές με 

προτάσεις σχεδιασμού που απέβλεπαν στην παροχ11 καθαρού αέρα και 

νερού και διαχωρισμό των ποικίλων διανοητικών ασθενειών ανάλογα με 

τον τύπο και το βαθμό σοβαρότητας της ασθένειας, που ακολούθησαν τις 

αντίστοιχες επεμβάσεις που έγιναν στα γενικά νοσοκομεία. Οι αρχές 

αυτές σχεδιασμού, που υιοθετήθηκαν ευρύτατα, εκφράστηκαν από τον 

αρχιτέκτονα Francois Viel που σχεδίασε ύστερα από εντολή του 

Λουδοβίκου XVI, καινούρια περίπτερα για τη Salpetriere. Ο Viel 

έκφρασε την απαίτηση για μείωση των επιβλαβών επιδράσεων στη 

σωματική υγεία που προέρχονται από τον αέρα, σχεδιάζοντας διπλή 

σειρά δωματίων ανοιχτά προς υπαίθριους διαδρόμους. Επίσης θέλοντας 
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να παρέχει στους ασθενείς την αίσθηση της ελευθερίας, δημιούργησε 

δεντρόφυτους χώρους περιπάτου. 

~ .. 
~. 
()> .. .. ... ... 
"' ~ ... 
•Ι 
οι 
u 

~, 
t!. . 1 r; · 

•• ........................ , -- ._ ................. ,..-................. -1.-(" ν'Ιι 

J J ; 

Κάτοψη κσ.ι τομή περίπτερου στη Salpeιι·ieι·e. 
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Κάτοψη των 

περιπτέρων 

στη 

Salpeιι·iere 

(1786-89 ). 



Τα δωμάτια παραμένουν κελιά διαστάσεων 2,30χ 1,86μ. με μια 

πόρτα και ένα παράθυρο τόσου όσου κρίθηκε απαραίτητο για να περνά η 

τροφή . Ο εξοπλισμός αποτελείται από τα απαραίτητα εξαρτήματα 

καταστολής (σιδερένιοι κρίκοι και αλυσίδες ) και ένα αχυρένιο κρεβάτι 

που οι φτωχοί ασθενείς μοιράζονται ανά δύο, ενώ όσοι μπορούσαν να 

πληρώσουν, είχαν δικό τους θερμαινόμενο δωμάτιο . Ήδη διακρίνεται 

κατηγοροποίηση των ασθενών ανάλογα με την οικονομική τους 

κατάσταση. Αργότερα (Bicetre, 1836 ), διατίθενται, θερμαινόμενες από 

τον κοινό διάδρομο, πτέρυγες δωματίων. 

Στην κεντρική Ευρώπη την ίδια περίοδο ( 17°ς - 18°ς αιώνας) τα 

κτίρια για τους ψυχοπαθείς ήταν όμοια με αυτά των φυλακών. Στη 

Γερμανία τα κελιά των ψυχοπαθών, όπως και των φυλακισμένων, 

βρίσκονται έξω από τα τείχη των πόλεων συνεχίζοντας το διαχωρισμό 

μιας ομάδας του πληθυσμού από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο με κύριο 

στόχο, τον ίδιο με αυτόν της Αναγέννησης, που ήταν όχι η 

αποκατάσταση του χαμένου λογικού, αλλά η απαλλαγή από την "απειλή" 

που αντιπροσώπευαν. Το Naπenturn (πύργος των τρελών) του γενικού 

νοσοκομείου της Βιέννης ήταν ένα πενταόροφο κυκλικό φρούριο με 28 

κελιά ανά όροφο. 

Κυκλικοί πύργοι 

σrη Γερμανfα. 

7 

Το Narι·enhιrm του γενικού 

νοσοκομείου της Βιέννης (1784). 



Παρ' όλο το κυκλικό σχήμα δημιουργούσε δυσκολίες επιτήρησης, 

αφού έδινε δυνατότητα ελέγχου, από το προσωπικό, μόνο ενός τμήματος 

του κυκλικού διαδρόμου και δεν επέτρεπε ανανέωση του αέρα στο 

κέντρο του. Ίσως τα κυκλικά κτίρια αποτέλεσαν το "αρχέτυπο" για το 

"πανοπτικό" που σχεδίασε ο Άγγλος Jeremy Bentham ( 1791 ). 

Θεωρήθηκε ότι τα προβλήματα που παρουσίαζαν τα κυκλικά κτίρια, 

ξεπεράστηκαν αποτελεσματικά και με οικονομικό τρόπο με τη νέα 

πρόταση. Το σύστημα σχεδιασμού του Benthaω, χρησιμοποιήθηκε στο 

σχεδιασμό ψυχιατρείων και φυλακών με κύριο πλεονέκτημα του τον 

έλεγχο όλων των κελιών από ένα υπερυψωμένο σημείο. Ο σχεδιασμός 

των βρετανικών ασύλων ακολούθησε το "πανοπτικό" του Bentl1aω. 

Το πανοπτικό του Bentham. 

Στο άσυλο του Schleswing της Δανίας ( 1818 ) οι ασθενείς 

κατανέμονται σε ομάδες ανάλογα με :α) το φύλο, β) την κοινωνική τάξη 

(τα μονόκλινα των πλευρικών πτερύγων διατίθενται στα κατώτερα 

στρώματα ), γ) την επικινδυνότητα της ασθένειας ( το κτίριο στο πίσω 

μέρος του συγκροτήματος έγινε ημικυκλικό, συνεχίζοντας την εμπειρία 

του Narrenturm της Βιέννης ). 
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Κάτοψη του ασύλου για ψυχοπαθείς, Schleswing, Dennιark 

( 1818 ). 

Η κατάταξη των ασθενών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τη 

σοβαρότητα της ασθένειας, αποδίδεται στους Γάλλους ψυχιάτρους Pinel 

και Esquirol. Το μεγάλο ψυχιατρείο του ChaΓenton κοντά στο Παρίσι 

(1838-85) είναι μια συμμετρική, νεοκλασική κατασκευή και αποτελείται 

από δεκαέξι ομάδες χώρων απομόνωσης, με τα τμήματα γυναικών και 

ανδρών στις δυο πλευρές του άξονα συμμετρίας. 

1 i 1 
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Κάτοψη του Maison N?tiona/e στη Charenton. 
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Το σύστημα εγκλεισμού των ψυχοπαθών σε ιδρύματα, εκφράζεται 

απόλυτα από ·:το Bethlehem Ηοspital,γνωστό ως Bedlam. Χτίστηκε στο 

Λονδίνο το 1676 και ήταν τόπος διασκέδασης για τους κατοίκους του 

σχεδόν μέχρι το 1815. Οι ψυχασθενείς έπαψαν να είναι δημόσιο θέαμα το 

1766. 

Έκθεση τρελών σε κοινή θέα. 

Σκίτσο του Bedlam από το Willίam Hoι·garth ( 1697-1764 ). 
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Κατά το 18° αιώνα παρατηρείται μια αυξανόμενη κατανόηση των 

διαταραχών που συνοδεύεται από προσπάθειες βελτίωσης των 

εφαρμοζόμενων θεραπευτικών μεθόδων και προσπάθεια ενημέρωσης της 

κοινής γνώμης για τη θλιβερή θέση του τρελού. Στο τέλος του 18°" -

αρχές του 19°" αιώνα εμφανίζονται κινήσεις απελευθέρωσης των 

ψυχασθενών, με κύριο στόχο την κατάργηση των απαράδεκτων μεθόδων 

καταστολής. Κύρια στη Γαλλία με πρωταγωνιστή τον ψυχίατρο Pinel, 

που θεωρήθηκε ο απελευθερωτ~Ίς των ψυχασθενών από τις αλυσίδες 

τους. Παρόμοιες κινήσεις παρατηρούνται στην Ιταλία από τον Chiarugi, 

στο νοσοκομείο Bonifacio της Φλωρεντίας ( 1785 ). Ο κανονισμός του 

νοσοκομείου τόνιζε ότι 11 είναι ύψιστο ηθικό καθήκον και ιατρική 

υποχρέωση ο σεβασμός του κάθε ασθενή ως ατόμου 11
• Κύριοι στόχοι 

ήταν η αποφυγή των ωμών μεθόδων, η πρόκληση ανησυχίας στους 

ασθενείς και ο περιορισμός της χρήσης του μανδύα καταστολής μόνο σε 

περιπτώσεις ανάγκης. Το θεραπευτικό πρόγραμμα ονομάστηκε θεραπεία 

της ψυχής. 

Στην Αγγλία, την ίδια εποχή, κάτω από την καθοδήγηση του 

W.Tuke, " επιθυμώντας να βρεί τρόπους για να απαλύνει τη δυστυχία 

και να βοηθήσει στην παλινόρθωση εκείνων που είναι χαμένοι για την 

πολιτική και θρησκευτική κοινωνία 11
, ίδρυσε το Ησυχαστήριο στο Υ 01·k ( 

1796 ). Το οίκημα βρισκόταν στην εξοχή σε απόσταση ενός μιλίου από 

το Υ ork, εκφράζοντας την άποψη του Tuke ότι αν ο ασθενής 

απομακρυνθεί από τις εντάσεις του περίγυρου και μεταφερθεί σε ένα 

ελεγχόμενο περιβάλλον, θα καλυτερεύσει μέσα από μια σειρά φυσικών 

γεγονότων. Ως φυσικά γεγονότα θεωρήθηκαν η φιλική ατμόσφαιρα, η 

φροντίδα με καλοσύνη, η ελευθερία από τους καταναγκασμούς και αυτής 

ακόμη της ιατρικής. Η χειρωνακτική εργασία θεωρούνταν ωφέλιμη και 

ενθαρρυνόταν. 

1 1 



Το Rerrear στο York, England (τέλη ΤοιJ Ι 8"1
' αιώνα) 

Η απελευθέρωση, από τις αλυσίδες, των ασθενών ισχύει για όλους, 

αρκεί να μην παρέβαιναν τους κανονισμούς του ιδρύματος. Το κτίρ ιο δεν 

έμοιαζε με φυλακή αλλά με μια μεγάλη φάρμα με θέα προς όλες τις 

κατευθύνσεις. Ο Tuke δεν ικανοποιήθηκε από την οργάνωση της 

, , 1 " , •• ' 

κατοψης και προτιμουσε ενα πανοπτικο σχημα. 
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Κάτοψη και όροφος του Retreat στο York, Englond. 
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Η εκστρατεία της D.L YNDE DIX ενάντια στις επικρατούσες δομές 

οδήγησε, παράλληλα με τις ευρωπαϊκές επιδράσεις, στη δημιουργία 

τριάντα δύο κρατικών ασύλων ( 1841-1887 ), και το μοντέλο λειτουργίας 

τους διαμορφώθηκε από το γιατρό T.KIRΚBRIDE του ψυχιατρείου της 

Pennsylvania. Με τη συμβολή του αρχιτέκτονα Sa1ηuel Sloan, το 

σύστημα του Kirkbride εκφράζεται με μια γραμμική κάτοψη με τα 

δωμάτια τοποθετημένα εκατέρωθεν του διαδρόμου. 

Κάτοψη ισογείου του State Asy/uιnfo1· 1J1e 

insane, Α laban1a (1860 ). 

Μια από τις "Γραμμικές Κατόψεις" των Kiι·kbl'ide-Sloan. 

Επιτυγχάνοντας καλό φωτισμό και ηλιασμό, επεκτατότητα και 

απομόνωση των μονάδων σε περίπτωση κινδύνου, διατηρούνται τα 

πλεονεκτήματα των περιπτέρων σε μια γραμμική κάτοψη. Οι ασθενείς 

ομαδοποιούνται ανάλογα με τη βαρύτητα και επικινδυνότητα της 

ασθένειας τους, σε νοσηλευτικές μονάδες των 15 ατόμων. Η πλειονότητα 

των ασθενών ζούσε σε μονόκλινα, όπου δεν υπήρχε χώρος για προσθήκη 

δεύτερου κρεβατιού. 

Το μοντέλο των Kirkbride-Sloan θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 

έλυσε πολλά από τα προβλήματα των ψυχιατρείων. Η υπερσυγκέντρωση 

όμως, στα περισσότερα αμερικανικά νοσοκομεία-ψυχιατρεία απόρων, 

αλκοολικών και αλητών, που η συντήρηση τους επιβάρυνε τους 
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φορολογούμενους, οδήγησε το σύστημα σε δυσλειτουργία και σε 

σταδιακή παρdκμή της "θεραπείας της ψυχής". 

Ο γιατρός χάνει όλο και περισσότερο την επαφή του με τον ασθενή, 

την οικογένεια και την κοινότητα και απομονώνεται όλο και περισσότερο 

από τον κόσμο και την ιατρική. 

Η αμφισβήτηση του ασύλου έφτασε στο αποκορύφωμά της στα τέλη 

του 19°υ αιώνα. Στην Νέα Υόρκη ( 1896 ) ψηφίστηκε νόμος για τη 

φρενοβλάβεια που στόχευε στην αντιμετώπιση του προβλήματος με ένα 

ενιαίο και συνολικό τρόπο. Την ευθύνη είχε η Επιτροπή για την Τρέλα 

που ήταν υπεύθυνη για τον έλεγχο των ψυχιατρικών ασύλων, τη 

θεραπεία και τη φροντίδα μέσα από ένα κεντρικό, ενοποιημένο σύστημα 

παροχής υπηρεσιών εξέτασης, μεταφοράς και οικονομικής υποστήριξης. 

Ο σχεδιασμός των ασύλων του 19°υ αιώνα, είτε ακολούθησε το 

μοντέλο του Bentham, που μετατράπηκε από κυκλικό σε ημικυκλικό, είτε 

άλλα όπως το γραμμικό του Kirkbride, χαρακτηρίζεται από τη δαιδαλώδη 

διαμόρφωση της κάτοψης, αποτέλεσμα κύρια της υπερσυγκέντρωσης και 

των διαδοχικών προσθηκών του 1 9°υ αιώνα. 

Σήμερα χρησιμοποιούνται ακόμα σε μεγάλο βαθμό τα δαιδαλώδη 

κτίρια του 19°υ αιώνα, παρόλο που στεγάζουν θεραπευτικούς στόχους και 

πρακτικές διαφορετικές από εκείνες που ίσχυαν κατά το χρόνο του 

σχεδιασμού τους. 

14 

Ο γοτθικός λαβύρινθος στον καθεδρικό νσ.ό της 

Chaι·tres. 

(Η λαβυρινθώδης μορφή των ασύλων 

χρησιμοποιι7θηκε και 

στους γοτθικούς ναούς) 



Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΉ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Η από τα τέλη του 19°υ αιώνα μέχρι το Β ' παγκοσμιο πόλεμο 

περίοδος, χαρακτηρίζεται από σταδιακές μεταβολές στον τρόπο 

διοίκησης των ψυχιατρείων με στόχο αλλά και αφετηρία, το μοντέλο 

"γενικό νοσοκομείο". Αντικειμενικός σκοπός ήταν η ανάπτυξη της 

θεραπείας αντί του εγκλεισμού και η παράλληλη προσπάθεια για μείωση 

των προκαταλήψεων γύρω από την τρέλα και το ψυχιατρείο. 

Αν και το γενικό νοσοκομείο δεν θεωρούνταν από πολλούς, ο 

κατάλληλος τόπος θεραπείας ψυχοπαθών, η άποψη για την αντιμετώπιση 

της ψυχικής ασθένειας κατά τον ίδιο τρόπο με τη σωματική ασθένεια και 

η σύνδεση του ψυχιατρικού τομέα με τον τομέα της γενικής ιατρικής, 

οδήγησε στην υποστήριξη προτάσεων για στέγαση ψυχιατρικών 

τμημάτων στα γενικά νοσοκομεία. 

Παρατηρείται επίσης για πρώτη φορά, κατά το χρόνο εισαγωγής, 

μια αξιολόγηση από δικαστές, των ασυλιακών και εγκληματικών 

, ' ' , ' 
περιπτωσεων, που μεχρι τοτε μεταφερονταν στα κρατητηρια της 

αστυνομίας. 

Τα άσυλα δεν θεωρούνται πια φυλακές. Οι χαρακτηριστικές βαριές 

κατασκευές ασφ~λείας, αντικαθίστανται από ειδικά σχεδιασμένα 

παράθυρα (πλέγματα, μικρές γυάλινες επιφάνειες) που οδήγησαν σε 

μικρά σχετικά ανοίγματα και κακοφωτισμένους χώρους. Η προστασία 

του προσωπικού βασίζεται σε κλειδωμένες πόρτες και απομόνωση των 

νοσηλευτικών μονάδων από το υπόλοιπο κτίριο. Οι ασθενείς ελέγχονται 

από ,μικρά ανοίγματα στις πόρτες και τα μέτρα προστασίας εξαντλούνται 

σε κανόνες σχεδιασμού των επίπλων, που είναι αμετακίνητα, και στη 

χρήση ανθεκτικών και αδιάβροχων υλικών . Ο αρχιτέκτονας πρέπει να 

καλύψει τις δυο αντίθετες καταστάσεις του ασθενή: την ηρεμία και την 
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ξαφνική έκρηξη, δημιουργώντας ένα χώρο επαγρύπνησης και ηρεμίας 

που θα ανταπο'κρίνεται αποτελεσματικά σε οποιεσδήποτε συνθήκες. 

Η τεχνική των συνεχών λουτρών, καταιονισμών, ζεστών και κρύων 

καταπλασμάτων, χρησιμοποιείται για κατευνασμό βίαιων ασθενών, αλλά 

και για γενική χαλάρωση. Η σπασμοθεραπεία εφαρμοζόταν ευρύτατα και 

στους τρεις τύπους της : ζέστη-κρύο, ηλεκτρισμός και φάρμακα. 

Η απασχολησιοθεραπεία άρχισε να αποτελεί αναπόσπαστο, 

οργανωμένο μέρος της συνολικής θεραπευτικής αγωγ1Ίς. Γνωστές 

χειροτεχνικές δραστηριότητες -καλαθοπλεκτική , ύφανση, ξυλουργική -

πλαισιώνονται από χώρους γυμναστικής, βιβλιοθήκες, χώρους 

διημέρευσης, που δεν περιορίζόνται μόνο σε εσωτερικούς χώρους αλλά, 

επεκτείνονται και σε ημιυπαίθριους και υπαίθριους χώρους. 

Κατά τη δεκαετία του 1950 με την εισαγωγή νέων φαρμάκων, 

περισσότερου ειδικού προσωπικού και την έναρξη των ενδιάμεσων 

δομών, μεταφέρθηκε, σταδιακά στις επόμενες δεκαετίες, το βάρος της 

φροντίδας, στις βασιζόμενες στην κοινότητα υπηρεσίες. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

J)Φανή Βαβύλη-Τσινίκα:"Οργάνωση και σχεδιασμός εγκαταστάσεων υγείας:το 

ψυχιατρικό νοσηλευτήριο", Θεσσαλονίκη 1985. 
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" 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΉΡΙΑ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΉΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

(ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΉ) 
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Οι ψυχικές παθήσεις χαρακτηρίζονταν ως μια μορφή θείας τιμωρίας 

εξαιτίας των 'ή'θικών παραβάσεων του ίδιου του ασθενή ή ακόμα και 

ασθενών συγγενικών του προσώπων. Οι ψυχοπαθείς αντιμετωπίζονταν 

από την κοινωνία με δέος και προκατάληψη. Στο Βυζάντιο, για 

παράδειγμα, οι ήσυχοι ψυχοπαθείς χαρακτηρίζονταν ως φορείς του 

καλού πνεύματος, σε αντίθεση με τους ανήσυχους που θεωρούντο 

υποκατάστατα του Σατανά. Στα Επτάνησα μόλις τον περασμένο αιώνα 

θεωρούσαν τους ήσυχους ψυχοπαθείς καλό ριζικό για το σπιτικό κι έτσι 

τους κρατούσαν, ενώ τους ανήσυχους τους έστελναν σε μοναστήρια γιατί 

πίστευαν ότι προκαλούσαν γρουσουζιά. 

Όλα τα παραπάνω, με κυριότερο το χαρακτηρισμό των ψυχικών 

παθήσεων ως θεία τιμωρία, έστρεψαν τον άνθρωπο σε μαγοθρησκευτικές 

τελετές με γοητείες και καθαρμούς, μέσω των οποίων πίστευαν ότι θα 

οδηγούνταν στη θεραπεία τους. Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια, λοιπόν, 

υπήρξαν τόποι υποδοχής και απομόνωσης των ψυχικά άρρωστων. 

Δημιουργήθηκαν ειδικοί εξορκισμοί και υπήρχαν ειδικοί εξορκιστές που 

αναλάμβαναν να θεραπεύσουν τους πάσχοντες. Στη Χίο, έχουμε πολλές 

μαρτυρίες για τη θεραπεία των ψυχασθενών και αρκετές από αυτές 

πρόσφατες. Τα αποτελέσματά τους ήταν άριστα. 

Εκτός από τη Χίο και τα νησιά, θεραπεία ανάλογη είχαμε και στη 

Θεσσαλονίκη όπου χρέη νοσηλευτηρίου ψυχικών παθήσεων έκανε το 

Μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου. Για το Μοναστήρι του Άθω, δε, 

υπάρχουν πληροφορίες ότι δεχόταν ψυχοπαθείς και τους αντιμετώπιζε με 

αυστηρές δίαιτες, προσευχές και εξορκισμούς. Στην Κεφαλονιά το ρόλο 

ασύλου ψυχοπαθών είχε μέχρι πρόσφατα το Μοναστήρι του Αγίου 

Γεράσιμου. Στην Κέρκυρα τους πήγαιναν για θεραπεία στην εκκλησία 

του Α. Σπυρίδωνα. Στην Σμύρνη, η Εκκλησία του Α. Χαραλάμπους ήταν 

το αποκούμπι όσων φρενοβλαβών δεν μπορούσαν ή δεν είχαν τη θέληση 

οι συγγενείς τους να τους κρατήσουν σπίτι. Στη Πόλη, προτού να 
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κατασκευαστεί το Νοσοκομείο του Επταπυργίου οι φρενοβλαβείς 

πήγαιναν στην Ενοριακή Εκκλησία " Εγρή - Κατί " και άλλοι στο 

εξωτερικό. 

Ο χρόνος παραμονής των ψυχικά άρρωστων στα μοναστήρια ήταν 

συνήθως 40 ημέρες. Η παραμονή τους συνοδευόταν από νηστεία και 

πλήθος βασανιστηρίων( αλυσόδεμα ... ), τα οποία είχαν όλα συμβολική 

σημασία για τη θρησκευτική συνείδηση τόσο των θεραπευτών όσο των 

ασθενών και των συγγενικών τους προσώπων. Μέχρι σήμερα έχουν έρθει 

στο φως της δημοσιότητας πολλές περιγραφές που βεβαιώνουν το 

αλυσόδεμα των ψυχοπαθών στα μοναστήρια. Αδιάψευστη μαρτυρία 

παραμένει η ύπαρξη σιδερένιων κρίκων σε τοίχους κελιών πολλών 

εκκλησιών και μοναστηριών. Έχουν σωθεί ακόμη σιδερένια περιλαίμια 

και βραχιόλια που παρουσιάστηκαν από ψυχιάτρους στο Α' 

Διαπανεπιστημιακό Συμπόσιο της ιστορίας της ιατρικής στα Γιάννενα το 

Μάρτη του 1985 .Σε πολλά μοναστήρια χρησιμοποιούσαν και 

ζουρλομανδύα. Ίσως γι' αυτό το λόγο να καταδικάστηκε ο εγκλεισμός 

των ψυχασθενών σε αυτά από τους γιατρούς Α. Πασπάτη, Μ. Γιαννήρη 

και Χ, Τσιριγκώνη τον περασμένο αιώνα. Η δίαιτα, δε, που 

ακολουθούσαν οι φρενοβλαβείς ήταν σχεδόν πανομοιότυπη. Τρέφονταν 

μόνο με ρύζι νερόβραστο, ελιές και λίγο ψωμί. Το νερό, εκτός από το 

πόσιμο συνήθως κάποιας πηγής του μοναστηρίου που είχε το όνομα 

"Αγίασμα", χρησιμοποιείτο και για λούσιμο και ράντισμα (καταιονισμό). 

Βέβαια, υπήρχαν και περιπτώσεις όπου το ρόλο του 

"νοσηλευτηρίου" τον έπαιζαν τα υγρά και σιδερόφρακτα υπόγεια των 

φυλακών (Λασκαράτος 1984). Οι συνθήκες εγκλεισμού ήταν άθλιες, 

αφού η μεταχείριση τους ήταν βάναυση και απαράδεκτη. Οι ασθενείς 

επιβάλλονταν σε βάρβαρες αιματικές τιμωρίες, οι οποίες δεν 

επιτρέπονταν ούτε για τους χειρότερους εγκληματίες. 
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Τα παλαιότερα νοσοκομεία που αναφέρονται από ιστορικούς και 

περιηγητές της εποχής, ήταν της Πόλης, της Σμύρνης και της Χίου. Η 

ίδρυση του νοσοκομείου της Πόλης χρονολογείται στα μέσα του 16°υ 

αιώνα, ονομαζόταν Νοσοκομείο των Γεμιτζήδων γιατί δεχόταν και 

ναυτικούς. Ένα ακόμη νοσοκομείο ήταν του Σταυροδρομιού το οποίο 

χρονολογείται γύρω στο 1780. Και τα δύο μεταφέρθηκαν, το 1839 στο 

νοσοκομείο των Επτά Πύργων το οποίο δεχόταν "φρενολήπτους άνδρας 

και γυναίκας. Εκτίσθη με δωρεάν παραχώρησιν του οικοπέδου από το 

Σουλτάνον Μαχμούτ Β' και δωρεάς του Έλληνος Πατριάρχου καθώς από 

την εισφορά, πολλών άλλων Ορθόδοξων Χριστιανών." Το αντίστοιχο 

νοσοκομείο υπήρχε και παλαιότερα, καταστράφηκε όμως λόγω 

πυρκαγιάς . Κατά τον Πασπάτη, οι συνθήκες νοσηλείας σ 'αυτό ήταν 

άθλιες, οι κλίνες ήταν λιγοστές και οι ασθενείς πολλοί με αποτέλεσμα να 

κείτονται καταγής. 

Στα περισσότερα ιδρύματα εφαρμοζόταν η τριπλή θεραπευτική 

συνταγή που αποτελείτο από δίαιτα, αφαίμαξη και καθαρτικό. Για τους 

ανήσυχους ασθενείς, εκτός από το δέσιμο, υπήρχε ο καταιονισμός 

(ψυχρολουσία) το ξυλοφόρτωμα και σύμφωνα με ευρωπαίους επισκέπτες 

και ο μανδύας καταναγκασμού(ζουρλομανδύας) . 

Τμήμα της Ιωνίας και η Χίος έχει τη δική της ιστορία στην 

πρόνοια και περίθαλψη των φρενοβλαβών. Το πρώτο νοσοκομείο 

κτίστηκε το 1750-60. Από ιστορικές μαρτυρίες και από παραδόσεις 

μαθαίνουμε ότι οι ανήσυχοι ασθενείς δένονταν σε παλούκια στην αυλή 

του νοσοκομείου. 

Το πρώτο δημόσιο φρενοκομείο, ιδρύθηκε το 1838 στην Κέρκυρα 

και θεωρείται ως το αρχαιότερο αμιγές ψυχοθεραπευτήριο των 

Βαλκανίων. Και έτσι γίνεται ένα βήμα μπροστά. Αυτό παύει να είναι 

άσυλο με την έννοια της απομόνωσης και του εγκλεισμού των 

αρρώστων, αλλά φρενοκομείe>. Ιδρύθηκε λοιπόν ίδρυμα με καθαρά 
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θεραπευτικούς σκοπούς, το οποίο αποτελούσε αντιπροσωπευτικό δείγμα 

της ευρωπαϊκή·ς ψυχιατρικής του 19°υ αιώνα. Το ίδρυμα αυτό κάλυπτε τις 

ανάγκες όλων των νησιών του Ιονίου και νοσήλευε τους πτωχούς 

δωρεάν. 

Τότε κάνει και την εμφάνισή της η εργασιοθεραπεία σα μορφή 

θεραπείας. Μέσω των κανονισμών του ιδρύματος συνιστάται στους 

ψυχασθενείς να ασχολούνται με την εργασία εκείνη που ταιριάζει 

καλύτερα στην ιδιοσυγκρασία τους. Επίσης γίνεται μια πρώτη διάκριση 

των δωματίων μεταξύ ανδρών και γυναικών, και καθορίζεται ότι οι 

μαιώμενοι και οι επιληπτικοί πρέπει να απομονώνονται σε ιδιαίτερα 

δωμάτια. 

Η κατάσταση της περίθαλψης των ασθενών στην ελεύθερη 

μετεπαναστατικά Ελλάδα χειροτέρευε. Το υπουργείο Εσωτερικών, μέσω 

του υγειονομικού του τμήματος διέταξε με νόμο το 1853 την καταγραφή 

όλων των ψυχικά πασχόντων με τη βοήθεια των επαρχιακών γιατρών. 

Την Ελλάδα, λοιπόν το 1860 τη βρίσκει με περίπου 420 φρενοβλαβείς. 

Τα έξοδα όμως για την ίδρυση ειδικού καταστήματος ήταν πολλά και το 

κράτος αδυνατούσε να το κατασκευάσει. Σαν λύση προτάθηκε η 

μετατροπή του Ορφανοτροφείου Αιγίνης σε ψυχιατρείο το οποίο θα 

λειτουργούσε με Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Αυτό θα αποτελούσε μεγάλο 

βήμα για την Ελλάδα, ο εκθρονισμός όμως του Όθωνα, είχε ως 

αποτέλεσμα την ανατροπή των σχεδίων. 
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Σχεδιάγραμμα του φρενοκομείου του Αγ.Γεωργαντα, στη 

βάση των συμπερασμάτων του. 

AXMi 

Την προσωρινή λύση, έφερε η ένωση των Ιονίων στην Ελλάδα με 

την οποία κληρονόμησε το φρενοκομείο της Κέρκυρας. Το ότι αυτή η 

λύση ήταν εύκολη και καθ' όλα οικονομική δε σήμαινε ότι ήταν και 

επαρκής. Η ανάγκη για ίδρυση ενός νέου νοσοκομείου γινόταν όλο και 

πιο επιτακτική. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε, λίγα χρόνια αργότερα με 

την ίδρυση του Δρομοκαtτειου στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

!)Νικόλαος Γ.Τσίκης:"Δρομοκαtτειο θεραπευτήριο 1887-1987 + 15 εκατό δεκαπέντε 

χρόνια κοινωνικής προσφοράς", Αθήνα 2001. 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
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Οι ψυχιατρικές νοσηλευτικές μονάδες προγραμματίστηκαν και 

σχεδιάστηκαν, " αρχικά, με βάση τις αρχές που διέπουν τις γενικές 

νοσηλευτικές μονάδες. 

Το 1940 στο Λονδίνο, ιδρύθηκε η Υ ork Clinic στο Guy's Hospital 

του Λονδίνου. Ως βασική επιδίωξη στο σχεδιασμό της μονάδας 

αναφέρεται η οργάνωση χώρων κίνησης και στάσης ασθενών που δεν 

έπρεπε να παραμένουν στα δωμάτια τους και χώρων για 

απασχολησιοθεραπεία. 
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Guy's hospίιal. York Clinic, London. 

1.εισοδος 2. θυρωρός 3. αναμονή 4. συνεντεύξεις 5. Wc ανδρών 6. Wc γυναικών 7. γραφείο 

προϊσταμένης 8. βιβλιοθι1κη 9. καθιστικό 10. απασχόλησιοθεραπεία 11. χώρος νοσοκόμων 12. 

γιατρός 13. υπνοδωμάτιο 14 -17. χώροι ανδρών νοσοκόμων 18. μπαλκόνι 19. λουτρό 20. 

μονόκλινο 21. τρίκλ ινο 22. στάση αδελφής 23. θεραπεία 24-25.καθαρα-ακαθαρτα 26. τεστ 27. 

Wc. 
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Δεν υπάρχουν πολύ σαφείς και φανερές αρχές σχεδιασμού που 

αφορούν ειδικά την ψυχιατρική νοσηλευτική μονάδα. Σταδιακά έγινε 

φανερή η σημασία του υπαίθριου χώρου και άλλων θεραπευτικών 

δραστηριοτήτων ( όπως παιχνιδιού, κηπουρικής ), που άρχισαν να 

γίνονται καθοριστικές. 

Η έλλειψη εμπειρίας, κατά τις δεκαετίες 1950-60, στον τομέα του 

προγραμματισμού-σχεδιασμού ψυχιατρικών εγκαταστάσεων και η 

ακαμψία των γενικότερων προγραμμάτων παροχής ψυχιατρικών 

υπηρεσιών είναι έντονη. 

Αποφάσεις, ως προς την οργάνωση του χώρου για άτομα με ψυχικά 

προβλήματα, παρατηρούνται στην πρόταση του Izumi που είναι 

επηρεασμένη από την δουλειά του Osmond. Στην τελευταία 

καταγράφονται δέκα παράγοντες που προήλθαν από το διερεύνηση των 

αναγκών των ασθενών και είναι : 1) αποφυγή του συνωστισμού, 2) 

αποφυγή της υπερσυγκέντρωσης, 3) παροχή δυνατοτήτων διεξόδων για 

επιλεγμένη απομάκρυνση, 4) κάλυψη της ανάγκης για ιδιωτικό χώρο, 

5)επιδίωξη της ανάπτυξης ευεργετικών διανθρώπινων σχέσεων, 6) 

κάλυψη ψυχολογικών αναγκών, 7) μείωση της αβεβαιότητας, 8) κάλυψη 

των παραμέτρων της "συνέχειας" και της "επιλογής" 9) παροχή 

δυνατοτήτων διατήρησης της προσωπικότητας και ατομικότητας και 1 Ο) 

επιθυμητή συνύπαpC.η των δύο φύλων . 
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Οι ιδέες του Osn10nd μεταφράστηκαν απ6 τον lzumi σε μια 

ημικυκλική κάτοψη. 
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Ως προς την επιλογή του σχήματος, κυκλικής μορφής διατάξεις 

χρησιμοποιήθ'f1καν για να στεγάσουν ψυχιατρικές νοσηλευτικές μονάδες 

κατά τον ίδιο τρόπο με τις μονάδες της γενικής ιατρικής. 

/ϊ 

Ancker Hospital, St.Paul, USA. 

Hospital Prentice, Chicago, 11/ίnois. 
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Μεγάλος αριθμός ψυχιατρικών τμημάτων κινείται, ακόμα, στα 

πλαίσια των ·nροδιαγραφών που διέπουν τις γενικές νοσηλευτικές 

μονάδες. Ακολουθούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της Βρετανίας. 
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High Wycωnbe Geneι·a/ Hospital 
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Αν και η ταύτιση ( ομοιότητα, συνύπαρξη ) των ψυχιατρικών 

τμημάτων με άλλα τμήματα του γενικού νοσοκομείου δεν παρατηρείται 

με την πάροδο του χρόνου, δεν έχουν αποδεσμευτεί, ακόμα, από τη 

λογική σχεδιασμού του νοσηλευτηρίου. Στα νοσοκομεία Harness 

(Βρετανία) το ψυχιατρικό τμήμα πρέπει να "χωρέσει", όπως τα 

χειρουργεία για παράδειγμα, σε ένα ή περισσότερα από τα 

επαναλαμβανόμενα σταθερά σχήματα κατόψεων. Η μονάδα μπορεί να 

είναι γραμμική ή σε σχήμα σταυρού. 
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Nιιcleus Hospitals: μονάδα οξέων περιστατικών 

Πρότυπο ψυχιατρικό τμήμα σχεδιάστηκε, παράλληλα με την 

ανάπτυξη συνολικών ψυχιατρικών υπηρεσιών, στη Βρετανία. Οι τρεις 

ομάδες λειτουργιών ( νοσηλευτικές μονάδες, νοσοκομείο ημέρας, 

διοίκηση και ιατρεία συμβουλών), στεγάστηκαν σε αυτοτελές, σε σχέση 

με το γενικό νοσοκομείο, συγκρότημα που αποτελείται από τρία 

ανεξάρτητα κτίρια συνδεμένα με διαδρόμους κυκλοφορίας. 
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Στο σχεδιασμό ψυχιατρικών μονάδων οι σχεδιαστικοί στόχοι που 

πρέπει να επιδίώκονται είναι: 

α) δημιουργία ευχάριστου και καθησυχαστικού περιβάλλοντος, 

κατάλληλου για άτομα με ψυχικές διαταραχές, β) ανάπτυξη των χώρων 

γύρω από κλειστές αυλές και κήπους, έτσι που να επιτυγχάνεται φυσικός 

φωτισμός και αερισμός, γ) εφαρμογή του μοντέλου της "προοδευτικής 

θεραπείας" δ) απλή και εύκολα συντηρούμενη κατασκευή που να 

προσαρμόζεται στο περιβάλλον της περιοχής, ε) απόλυτη απομάκρυνση 

από κλινικό περιβάλλον και επιδίωξη οικιακής ατμόσφαιρας. 

Στηριζόμενοι σε αυτούς τους στόχους, αλλά και όλων των στοιχείων 

που καταφέραμε να συλλέξουμε, επιδιώκουμε την σχεδίαση 

νοσηλευτικής μονάδας που θα καλύπτει, αν όχι όλες, τις περισσότερες 

ανάγκες των ασθενών. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ι)Φανή Βαβύλη-Τσινίκα:'Όργάνωση και σχεδιασμός εγκαταστάσεων υγείας:το 

ψυχιατρικό νοσηλευτήριο", Θεσσαλονίκη 1985. 
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ΤΥΠΟΙ ΟΡΓ ΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΛΟΓ Α ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 
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Στις αρχές της δεκαετίας του 60, οι Βρετανοί πρότειναν τύπους 

οργανώσεων " για τις μονάδες εσωνοσοκομειακής ψυχιατρικής 

περίθαλψης, όπου τίθενται για πρώτη φορά κανόνες στο σχεδιασμό 

ψυχιατρικών μονάδων. Σε πρόσφατες προδιαγραφές, προτείνεται ο 

σχεδιασμός μιας ζώνης κατοικίας, όπου νοσηλευτικές μονάδες διάφορων 

τύπων θα αναπτύσσονται ως ένα σύνολο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Πρόκειται για ασθενείς με σοβαρές ασθένειες. Αναπτύσσοντας τις 

μονάδες ισόγεια, επιδιώκεται άμεση επαφή και έξοδος των ασθενών στον 

περιβάλλοντα χώρο. 
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ΟΜΑΔΑ Α : είσοδος- χώροι προσωπικού και επισκεπτών, δωμάτιο θεραπείας - αποΟι?κες. 

ΟΜΑΔΑ Β : θάλαμοι - γραφείο και στάση αδελφών - καθημεριν6, τραπεζαρία. 

ΟΜΑΔΑ Γ: χώροι υγιεινής. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Πρόκειται για ασθενείς που βρίσκονται υπό παρακολούθηση, αλλά 

είναι περιπατητικοί και σε φάση κάποιας εκπαίδευσης ( για επανένταξη 

στην κοινωνία ). Σε σχέση με τον προηγούμενο τύπο παρατηρείται 

διαφοροποίηση στις ζώνες δραστηριοτήτων που αυξάνονται σε τέσσερις, 

έτσι ώστε να καλύψουν ανάγκες παιχνιδιού και υπαίθριων 

δραστηριοτήτων. 
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ΟΜΑΔΑ Α : είσοδος, χώροι προσωπικού και επισκεπτών, αποθι?κες. 
ΟΜΑΔΑ Β : θάλαμοι, στάση αδελφής, τουαλέτα για τη νύχτα. 

ΟΜΑΔΑ Γ : είσοδος ασθενών, χώροι υγιεινής, αποδυτι?ρια, λουτρό. 

ΟΜΑΔΑ Δ : τραπεζαρία, καθημερινό, γραφείο αδελφής, αποθήκη 
και υπαίθριος χώρος άσκησης 

33 

' 

. 
ο 

( 

• 



ΤΡΙΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Ο τρίτος τύπος νοσηλευτικής μονάδας που προτάθηκε καλύπτει τις 

ανάγκες ασθενών που βρίσκονται στην τελική φάση προετοιμασίας για 

επαναφορά στην κοινότητα. Μειώνεται ή εξαφανίζεται η ανάγκη για 

έλεγχο των ασθενών και αυξάνονται οι ομαδικές δραστηριότητες που 
υπάρχουν, είτε στο χώρο του ψυχιατρικού νοσοκομείου, είτε στην 

πλησιέστερη κοινότητα. 
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Τοπολογικό διάγραμμα νοσηλευτικής μονάδας για ασθενεiς 
που προετοιμάζονται για επιστροφή στην κοινότητα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

l)Φανή Βαβύλη-Τσινίκα:"Οργάνωση και σχεδιασμός εγκαταστάσεων υγείας:το 

ψυχιατρικό νοσηλευτήριο 11
, Θεσσαλόνίκη 1985. 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

(Α.Μ.Ε.Α.) 
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Στην διαδικασία σχεδιασμού ψυχιατρικής νοσηλευτικής μονάδας, 

δεν θα μποροί>σε να παραληφθεί και ο σχεδιασμός της μονάδας αυτής για 

άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.). 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Άτομα με ειδικές ανάγκες είναι τα άτομα που έχουν μόνιμες ή 

προσωρινές βλάβες, ανικανότητες, αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό 

των παραπάνω, που προέρχονται από φυσική, ψυχική ή νοητική 

ανεπάρκεια. 

Άτομα με μόνιμη ανικανότητα είναι οι κινητικοί ανάπηροι, οι 

τυφλοί, οι κωφοί, όσοι έχουν δυσκολία στην αντίληψη, την επικοινωνία 

και την προσαρμογή και οι ασθενείς από αρτηριοσκλήρυνση, επιληψία, 

ανεπάρκεια νεφρού, ρευματικές παθήσεις, καρδιοπάθειες κλπ. 

Άτομα με παροδική ανικανότητα μπορεί να είναι τραυματίες, 

παροδικά ασθενείς κλπ. 

ΚΑΘΙΣΤΙΚΆ 

Για τα καθιστικά ο χώρος που απαιτείται δεν χρειάζεται να είναι 

μεγαλύτερος από ότι ο συνήθης, αλλά η διάταξη των επίπλων πρέπει να 

εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία. 

Χρειάζεται ένας ελεύθερος χώρος d=l ,50μ. τουλάχιστον, για να 

μπορούν να γυρίσουν τα αμαξίδια 180° . 

Στα καθίσματα υπάρχει μεγάλη ποικιλία λόγω των διαφορετικών 

αναγκών των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το ύψος του καθίσματος πρέπει 

να είναι 40εκ. - 55εκ. από το έδαφος. Για τα άτομα που δυσκολεύονται 

να σηκωθούν, το κάθισμα πρέπει να είναι ψηλά. 
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Τα παράθυρα στους χώρους των καθιστικών πρέπει να 

εξασφαλίζουν 'θέα, σε άτομο καθιστό σε αμαξίδιο και να μην έχουν από 

κάτω θερμαντικά σώματα. 

ΤΡ ΑΠΕΖΑΡΙΕΣ 

Πρέπει να υπολογίζεται μια επιφάνεια 2μ2 ανά ένοικο και να 

χρησιμοποιούνται τραπέζια των 4 ή 6 ατόμων. Ο χώρος που χρειάζεται 

για κυκλοφορία είναι από 1,ΟΟμ. ως 1,60μ. ανάλογα με την περίπτωση . 
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Τα τραπέζια να έχουν ελάχιστο πλάτος και ελάχιστο μήκος 90εκ .. 

Το μέγιστο πλάτος είναι 1,05μ. Σε μεγαλύτερη απόσταση δεν φτάνει 

κανείς τα αντικείμενα. Το μέγιστο μήκος είναι 1,65μ. 

Το ύψος των τραπεζιών πρέπει να είναι τέτοιο, που να 

εξασφαλίζεται ένας ελεύθερος χώρος κάτω από το επίπεδο του 

τραπεζιού. Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος του χώρου κάτω από το τραπέζι 

είναι 64εκ. από το έδαφος. Για τους χρήστες αμαξιδίων 67εκ. 

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ 

1 )Α ΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ 

Για να είναι προσπελάσιμα τα δωμάτια απαιτείται ελεύθερο 

άνοιγμα πόρτας Ο,90μ. 

Η προσπέλαση είναι προτιμότερο να γίνεται παράλληλα προς το 

κρεβάτι. Η πόρτα θα πρέπει να βρίσκεται κοντά σε γωνία του δωματίου. 

Το περίπου τετράγωνο σχήμα εξυπηρετεί. Για τον ελιγμό του 

αμαξιδίου απαιτείται χώρος πλάτους 1,45μ. με ελάχιστο τα 1,40μ. για 

πολύ οικονομική λύση. Με την προϋπόθεση ότι τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες θα μπορούν να σταθούν όρθια για να μεταφερθούν από το 

αμαξίδιο στο κρεβάτι, επαρκεί χώρος που να επιτρέπει την παράλληλη 

τοποθέτηση του αμαξιδίου προς το κρεβάτι (1,10μ.). Εάν χρειάζονται και 

την βοήθεια κάποιου άλλου απαιτείται χώρος τουλάχιστον 1,20μ .. 

·D 
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Τα υπνοδωμάτια που είναι σχεδιασμένα για τα παραπληγικά άτομα 

πρέπει να επιτρέπουν την προσέγγιση του αμαξιδίου στο κρεβάτι σε ορθή 

γωνία. Απαιτούμενος χώρος 1,40μ. - 1,45μ .. 

1.4 0-1.45 

-
Προκειμένου να είναι δυνατό το στρώσιμο κρεβατιού από χρήστες 

αμαξιδίου απαιτείται αρκετός επιπλέον χώρος στα υπνοδωμάτια. 

Απαιτείται προσπέλαση του κρεβατιού από τις τρεις τουλάχιστον πλευρές 

με διάδρομο πλάτους 1, 1 Ομ. και επιπλέον χώρος 1,40μ. για περιστροφή 

του αμαξιδίου σε κάποια θέση του δωματίου. 

Στα παραδείγματα που ακολουθούν φαίνεται πως είναι δυνατόν να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της χρήσης αμαξιδίου σε δωμάτια. 

Σχιδιοαμος uπνοδωμοτlοu 
Μονό~λινο, ΧΡ~αη ομοξιδlοu (1:SO) 
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Επιφάνcιο 7.3~ μ2 

Πλάτος 2.10 μ. 
Το ποράδcιγμο δtΙχνιι ότι πορά 10 μικρά 1ou πλάτος 10 δω· 
μάτιο εlvοι ι->χρηο10 οπό τον χρf\οτη Όμοξιδlοu εnιτρtnον· 
τος την πιριοτροφ(\ μtοο 010 τόξο ονοlγμοτος της nορτος. 



Σχcόιοομός υnνοδωμο11οu 
Μονόκλινο, ΧΡήΟη ομοξιδlοu (1'50) 

)( 2. 30 

Ιχcδιοομός unνοδωμα r lou 
Μονόκλινο, nρόοβοση αμοξιδlοu (1:50) 

Σ •διοαμός unνοδωμοτlοu 
Δ~ο μονό ι<ρtβότιο, χρήο" ομοξιδlοu (1 :50) 

40 

Εnιφόνειο 7 28μ ' 
Η τετpογωνική ι<ό τοψη autoίι του τunou δ1ιυκ ολuνι1 την 
nροοtγγιση tοι.ι κ p εβaτιοu και auξόνtι 1 aν χώρο του t · 
λιγμού. 

Εnιφόνειο 6.21 μ' 
Το nοpόδεινμο clνοι onoδt•tO μόνο ως nοος ιην οωοtη ιΙοοδο 1οιι 
ομοξιδ!οu (Δuνατό1 η1 0 nοpόλληλης 11ροσηιλαοης 010 >1οιβο111 Ε· 
χει nιοιοριομtνο χωρο tnιοτροφl\ς Η θtοη των ιn 111λων όιv ιξu· 
nηpιτιl. Το ι<ριβότι δεν μηορει νο οuρθι! προς το tξω 

Εnιφόνιιο t 2 2 1 μ' 
Ή διόtο ξ,'' ιtνο11 ~ονοnο111 Ηtι\" "t tO όuο μονό ... pιβο110 
Διν ιnορι<εt ο χώοος γιο όι!\λΟ ΛΡtbόtι 



2)ΚΑ ΤΑΚΟΙΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Τα υπνοδωμάτια πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι δυνατή 

η επιλογή της θέσης του κρεβατιού και τουλάχιστον μια από αυτές να 

επιτρέπει την θέα μέσα από το παράθυρο. 

Οι ποδιές των παραθύρων θα πρέπει να βρίσκονται στο κατάλληλο 

ύψος ώστε τα κατάκοιτα άτομα να βλέπουν ανεμπόδιστα έξω (μέγιστο 

ύψος 70εκ.). Στο σχεδιασμό εξειδικευμένων κτιρίων τα κρεβάτια να 

τοποθετούνται παράλληλα προς τα παράθυρα και όχι απέναντι από αυτά. 

ο .... -• 
ο 
φ -

-·-·~·-·-
n'·h~ -·-...., ι~J . . ..... t' . ... . . 

_ε ι '·~ t'·-....., ' ........... ______ ...... , 

3)ΚΡΕΒΑΤΙΑ 

., ., 

Διαστάσεις μονού κρεβατιού Ο,90χ2,ΟΟ (ΜΑΧ), 0,76xl,98 (ΜΙΝ). 

Για τους χρήστες αμαξιδίου το στρώμα πρέπει να βρίσκεται στο ύψος του 

καθίσματος του αμαξιδίου δηλαδή Ο,48μ. Το επίπεδο αυτό είναι πρακτικό 

και για τα βαδίζοντα άτομα με ειδικές ανάγκες. Για τα κατάκοιτα άτομα 

με ειδικές ανάγκες το ύψος του στρώματος θα πρέπει να είναι περίπου 

Ο,65μ. από το δάπεδο για να διευκολύνεται η περίθαλψη. 
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Το ψηλότερο σημείο του κεφαλαριού να απέχει Ο,25μ. από το 

στρώμα ώστε Ύα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα κινούμενα άτομα με 

ειδικές ανάγκες για την μετακίνησή τους. 

4)ΛΟΥΤΡΟ 

Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να προβλέπονται ντους 

πλάτους 1,80μ. με οριζόντια στηρίγματα στις τρεις πλευρές σε ύψος 

Ο,80μ. από το έδαφος και κατά μήκος του πίσω τοίχου ένα στήριγμα για 

τα πόδια σε ύψος Ο,30μ. από το έδαφος. Επίσης στον πίσω τοίχο πρέπει 

να βρίσκεται ο διακόπτης του ντους σε ύψος Ο,90μ. από το έδαφος και να 

υπάρχουν δύο στηρίγματα για τον καταιωνιστήρα τηλέφωνο, ένα στα 

1,75μ. για τους όρθιους και ένα στα Ο,75μ. για αυτούς που κάθονται. 
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ΧΩΡΟΣ ΣΤ ΑΘΜΕΥΣΗΣ Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Για τη στάθμευση των αυτοκινήτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες 

απαιτείται ειδικά διαμορφωμένος χώρος με εύκολη πρόσβαση και 

μεγαλύτερες διαστάσεις από τις συνήθεις (περίπου 3,50μ.χ5,00μ.). 

Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων ατόμων με ειδικές ανάγκες 

παράλληλοι με το πεζοδρόμιο πρέπει να αποφεύγονται. 

" - .1500 
__ .,.._ __ .5$00 ----...... .___ $ ~οο ---.. ~ ... ..___-

ι~~-~~~~τ~-~-~-~~~y~--~~---r 

ι ι • ι 
ι ι ι ι 
ι r ι 1 
: ι ι 1 
Ι ι 1 
' '5000 
ι ι 

1 ' 1 
ι 

1 
ι ι 

ι ι ι Ι 
-L-- - - - - - ..J __ - - --- -.J...- - - - __ __J_ 

k.AHOWι ~οι ')ti ΡΟ! 
rτ.ι-~Μ•Υ.ΣW% 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

'A'P\tΠMJ. .\~U ΙΔr~ ι.ντοΡνnt+Ρ•Τ~Μlλ'Ο 
ΑΤ'ΟΜ.0 ... 8ΙΔΙιL8L 
λW ..... nι.aι. 

Ι )Ενημερωτικά δελτία Τ.Ε.Ε., τεύχη Ι 600, 1603,16Ι4,16 ] 5, 1933, 1936. 

2)Διαρκής ερμηνευτικός κώδιξ πολεοδομικής νομοθεσίας, έκδοσις τεχνικού 

ινστιτούτου Ελλάδος, τεύχος 279-Μάρτιος 2002. 

3)Κανονισμός, άρσης αρχιτεκτονικών εμποδίων από τα κτίρια Υγείας και Πρόνοιας 

για τη διευκόλυνση της χρήσης τους από αναπήρους και άτομα μειωμένης 

κινητικότητας. (Αποφ. ΔΤΥ, β)1215)83 Υπ.Υγείας και Πρόνοιας). 
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Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
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Η παρουσία των τεχνών στα θεραπευτικά ιδρύματα συντελεί στη 

βελτίωση της ., ποιότητας των χώρων και ενισχύει την αίσθηση της 

ευημερίας και της φροντίδας προς τους ασθενείς. Λίγα από τα πολλά 

νοσοκομεία που παρέχουν υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες, έχουν 

σχεδιαστεί ενσωματώνοντας την τέχνη στη διαδικασία 

προγραμματισμού-σχεδιασμού, ως στοιχείου απαραίτητου στο 

θεραπευτικό περιβάλλον. 

Η εισαγωγή της τέχνης είναι μικρότερης προτεραιότητας από την 

ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών και τον ιατρικό εξοπλισμό, αλλά όπως 

προβλέπεται και από νόμους σε διάφορες χώρες και στην Ελλάδα 

σχετικά πρόσφατα, η παρουσία εικαστικών έργων ενισχύεται με κάποιο 

ποσοστό (π.χ. 1 %) της δαπάνης κατασκευής του κτιρίου και 

διαμόρφωσης του περιβάλλοντος. 

Τα δεδομένα που υπάρχουν για να υποστηρίξει κανείς ότι η τέχνη 

δρα ως παράγοντας που συμμετέχει στην ανάρρωση είναι εμπειρικά. Για 

παράδειγμα, πολλαπλά βιβλία έχουν εκδοθεί με την τέχνη που 

δημιουργήθηκε από τους φυλακισμένους κατά τη διάρκεια της κράτησης 

τους. Πολλοί δήλωσαν ότι τους έγινε ανεκτή από αυτές τις λιγοστές 

στιγμές ομορφιάς και από την ικανότητα να εκφράσουν, με ένα 

αισιόδοξο τρόπο, τη μέγιστη αγωνία και λύπη. 

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί από μαθητές ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου του Nottingham, δείχνουν διαφορές στο άγχος και την 

εγρήγορση μεταξύ των ασθενών σε υποβαθμισμένους και σε 

ανακαινισμένους χώρους αναμονής, και διαδρόμους με χρώματα και 

φως. Επίσης ένα σύνολο ερευνών και καταγραφών δείχνουν ότι το 

φυσικό περιβάλλον έχει κλινικό αντίκτυπο. Για παράδειγμα ο Roger 

Ulrich χρησιμοποίησε κλινικές καταγραφές από μια σχήματος L πτέρυγα 

νοσοκομείου στην Πενσυλβανία, για να αποδείξει ότι η θέα από δένδρα 

μείωνε το χρόνο ανάρρωσης σε ασθενείς. 

45 



Οι κατάλληλοι χρωματισμοί στις σύγχρονες εγκαταστάσεις υγείας, 

δημιουργούν άίσθηση αισιοδοξίας και ελπίδας στον ασθενή. Ορισμένες 

ζεστές αποχρώσεις του κίτρινου και του κόκκινου προτιμούνται για 

χώρους έντονης δραστηριότητας, ενώ αποχρώσεις του πράσινου και του 

μπλε χρησιμοποιούνται σε χώρους χαλάρωσης. Οι διαφορετικοί τόνοι και 

οι αποχρώσεις, ενοποιούν ή διαφοροποιούν χώρους και ομάδες χώρων 

συμβάλλοντας στη σήμανση και στον προσανατολισμό. 

Οι πηγές φωτισμού, φυσικού ή τεχνητού, πρέπει να 

συμπεριληφθούν από την αρχή στη διαδικασία σχεδιασμού. Οι 

αποχρώσεις, οι τόνοι και οι αντανακλάσεις όλων των επιφανειών 

επηρεάζουν αποφασιστικά το σχεδιασμό και αποτελούν τμήμα της όλης 

οργάνωσης. Στους σύγχρονους χώρους νοσηλείας, είναι απαραίτητο να 

εξασφαλίζεται ο συνεχής και ο ομοιόμορφος φωτισμός των τοίχων και 

των δαπέδων, χωρίς έντονες αντιθέσεις σκιάς και φωτός, ενώ οι 

μεταβάσεις από το φυσικό στον τεχνητό φωτισμό καλό είναι να γίνονται 

με τον ομαλότερο δυνατό τρόπο. 

Επίσης, σωστά οργανωμένοι και σχεδιασμένοι υπαίθριοι χώροι και 

αίθρια με έντονη την παρουσία του πράσινου και του νερού, δρουν 

χαλαρωτικά για τους ασθενείς. Η θέα και ο κήπος που θα φιλοξενήσει 

τους ασθενείς κάποιες ώρες της ημέρας, τους γαληνεύουν και μειώνουν 

το αυστηρό κλινικό περιβάλλον. 

Ο καθένας έχει την ευκαιρία να απολαμβάνει την τέχνη ως θεατής ή 

να συμμετέχει και να αναμειγνύεται σε κάποια μορφή της. Η συμμετοχή 

σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες του νοσοκομείου βοηθά τον ασθενή να 

απαλλαγεί από το άγχος, ενώ η αποδοχή, ο έπαινος για δημιούργημα του, 

αναπτερώνει την αυτοπεποίθηση και τον αυτοσεβασμό του. 
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Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Είναι σημαντικό να υπάρχουν έργα τέχνης στους διάφορους χώρους 

των εγκαταστάσεων υγείας. 

ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:οι χώροι αυτοί είναι κατάλληλοι για έκθεση 

έργων τέχνης, κυρίως λόγω του χαρακτήρα και της ιδιαιτερότητας του. Η 

κουραστική αναμονή μετατρέπεται έτσι σε χρόνο και χώρο για 

παρατήρηση της τέχνης. 

ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ:στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης 

επισκεπτών και ασθενών, η χρήση οριζόντιας κίνησης στοχεύει 

πρωτίστως στον προσανατολισμό των χρηστών. Η κίνηση στους 

διαδρόμους που συνήθως είναι απρόσωπος και κουραστικός, 

διαφοροποιείται χάρη στην παρουσία της τέχνης και γίνεται μια 

ενδιαφέρουσα πορεία. 

ΘΆΛΑΜΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ:μέσα σε χώρους ιδιαίτερης 

συγκινησιακής και συναισθηματικής φόρτισης, η αισθητική ικανοποίηση 

των ασθενών αποτελεί πλέον όλο και πιο σημαντική παράμετρο του 

σχεδιασμού. 

Τα προγράμματα τέχνης αυξάνονται όλο και περισσότερο για 

λόγους θεραπευτικούς στους χώρους υγείας. Οι υπηρεσίες και οι 

εγκαταστάσεις υγείας "βαδίζουν" προς μια πιο ασθενοκεντρική 

κατεύθυνση στην οποία η τέχνη θα διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό 

ρόλο. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

l)Κτίριο, Νέα Υλικά, το πρωτοπόρο περιοδικό της Ελλάδος, τεύχος Απρίλιος 2002. 
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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΣΥΝΘΗΚΕΣΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ 
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Η γενική αντίληψη που έχει ο περισσότερος κόσμος, θέλει τους 

ψυχασθενείς μάλλον ζωηρούς, θέλει θόρυβο, θέλει φασαρία, φωνές, βία. 

Συμβαίνει όμως ακριβώς το αντίθετο: η σιωπή, η ρουτίνα και η ακινησία 

είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του ψυχιατρείου. Για έναν που ξεφωνίζει 

αντιστοιχούν πενήντα βουβοί, για έναν ανήσυχο εκατό απολιθωμένοι. 

Πλήθος άρρωστοι, αρκετοί νέοι, δίχως άλλο μέλλον από την καθημερινή 

επανάληψη των ίδιων λόγων, των ίδιων χειρονομιών:" Όλοι για φαγητό", 

"Μαζευτείτε για τα χάπια" , "Στα κρεβάτια σας τώρα". Στα μητρώα των 

κλινικών, στη στήλη των παρατηρήσεων, σχεδόν πάντα τα ίδια: "συνεχώς 

το αυτό παραλήρημα" , ή "ουδεμία βελτίωσις" , ή "μικρά βελτίωσις" , και 

πότε-πότε "θάνατος". 

Η γενική αντίληψη απατάται, είναι όμως κάτι που δε θα είχε καμία 

σημασία αν οι συνθήκες ζωής στα ψυχιατρικά νοσηλευτήρια δεν ήταν 

έτσι χοντροκομμένα διαφορετικές από τις συνθήκες των υπολοίπων. 

Αξίζει να αναφέρουμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Rager Gentis " 

Les mures de l'asile ". " ... Τα πάντα είναι προγραμματισμένα, τα πάντα 

είναι οργανωμένα για να δείχνουν ότι οι έγ~λειστοι, οι παράφρονες, όπως 

δηλώνει και το όνομά τους δεν είναι πια, ή και δεν υπήρξαν ποτέ, από το 

ίδιο είδος με τους άλλους, ότι είναι ξένοι με την ανθρώπινη φύση. Δεν 

έχουν τις ίδιες αντιδράσεις με μας, τις ίδιες δυνατότητες, τις ίδιες 

ανάγκες. Μέσα στο δικό τους κόσμο οι νόμοι του δικού μας δεν έχουν 

καμία αξία, τίποτα δε συμβαίνει με τον ίδιο τρόπο, τα ίδια πράγματα 

συμπεριφέρονται διαφορετικά. Δεν υπάρχει κακή διάθεση όσο αφορά τις 

άθλιες συνθήκες στις οποίες τους αφήνουν να ζουν. Οι διανοητικά 

άρρωστοι δεν είναι ευαίσθητοι στο κρύο όπως εμείς, οι μεταβολισμοί 

τους είναι διαφορετικοί, δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο, τα νευροφυτικά 

τους ρεφλέξ είναι παράδοξα. Πολλοί είναι πλήρως αδιάφοροι δεν τους 

καίγεται καρφί δια οτιδήποτε, θα έλεγε μάλιστα κανείς πως ίσως να μη 

νιώθουν τον πόνο, κτλ. κτλ .. Έ'tσι, στο μεγαλύτερο μέρος τους πρέπει να 
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είναι ευτυχισμένοι μέσα στην κατάστασή τους και κατά κάποιο τρόπο 

είναι μάλλον τυχεροί, καμιά έννοια, καμιά ενόχληση, καμιά σκοτούρα 

για το χρόνο που περνάει, τα παιδιά που αρρώστησαν, το αυτοκίνητο που 

χάλασε, τους φόρους, τη σφύζουσα ζωή των μεγαλουπόλεων, στο τέλος

τέλος μάλλον εμείς είμαστε που περνάμε μια ζωή τρελών. Για πιο λόγο 

να διαθέσουμε κρεβάτια, καμπινέ, νεροχύτες, μπανιέρες, χώρο για 

κίνηση, αέρα για αναπνοή, πολυθρόνες για ανάπαυση, ήσυχες γωνιές για 

μοναχικούς ρεμβασμούς; ... " Και συνεχί~ει "Απατάται οικτρά όποιος 

πιστεύει ότι το ψυχιατρικό νοσηλευτήριο έχει γίνει για να θεραπεύει:αυτό 

είναι η μόστρα, η βιτρίνα, ο κοινωνικός λόγος. Στην πραγματικότητα το 

ψυχιατρικό νοσοκομείο έχει γίνει για να ξεφορτώνει τους ανθρώπους από 

ένα σωρό προβλήματα πολύ ενοχλητικά, που δε θέλουν να μπούνε στον 

κόπο να λύσουν ή που η κοινωνία δεν είναι οργανωμένη ώστε να τα 

λ , " υνει .... 

Εύλογα λοιπόν καταλήγουμε στα εξής δύο συμπεράσματα. Πρώτον, 

είναι επιτακτική η ανάγκη για αλλαγή στη στάση της ψυχιατρικής 

απέναντι στους αρρώστους της και δεύτερον, το οποίο σχετίζεται άμεσα 

με τη μελέτη μας, είναι η βελτίωση των κατασκευών, σε ότι αφορά την 

αρχιτεκτονική τους δράση. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ι )Πέτρος Μαρτινίδης: "Στοιχεία και μεγέθη περιβάλλοντος νευροψυχιατρικών 

νοσηλευτηρίων", Θεσσαλονίκη 1971. 

2)Συνέδριο για την ανάπτυξη της Ελλάδας, Ευγενίδειο Ίδρυμα 25-29 Μαiου 1981, 

τόμος ΙΙΙ. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛ ΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
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Στο μεγαλύτερο μέρος των ψυχιατρικών νοσηλευτηρίων, αν όχι σε 

όλα, δεν υπάρχει ατομική επικράτεια, παρά μόνο στην Α' θέση των 

ιδιωτικών κλινικών. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα για προσωπικό χώρο, 

οι σχιζοφρενείς βρίσκουν συνήθως αυτή τη γωνιά μέσα στο ίδιο τους το 

κορμί. 

τρακ r;αρ ία 

τμf'iμα 

άνδρωv 

τμf'\μα 

γuvαι. κwv 

τροι 
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Οι θάλαμοι είναι αχανείς με μοναδικά στοιχεία τα κρεβάτια, τα 

οποία συνήθως είναι και κολλημένα μεταξύ τους. Κάτω από αυτές τις 

συνθήκες ο ασθενής αδυνατεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του, να 

αποκτήσει μια αίσθηση ταυτότητος. 
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Η συμμετοχή όλων των 

δωματίων στην ίδια θέση, έχει 

σαν αποτέλεσμα τους πολύ 

μακρούς διαδρ6μους. 



Για να καταφέρουμε να το επιτύχουμε αυτό, προτείνουμε τα 

ακόλουθα: ·. 

-Δημιουργία χώρων για αποκλειστική χρήση από τους ασθενείς. 

-Χρήση χωρισμάτων και κατάλληλη διάταξη επίπλων έτσι ώστε να 

σχηματίζονται μικρές ατομικές γωνιές. 

-Εγκατεστημένα μικρά καθιστικά-περιοχές μικρών δραστηριοτήτων. 

:y παρξη προσωπικής κόγχης του καθ 'ενός δίπλα στο κρεβάτι του. 

Ατομική ντουλάπα για κάθε ασθενή σε συνδυασμό με χρήσιμο ως προς 

τη διακόσμησή του τοίχο. 

Με αρχιτεκτονικές λύσεις πρέπει να δοθεί στους αρρώστους μια 

αίσθηση προσωπικής ζωής, παράλληλα όμως και κάθε ευκαφία ώστε 

μόλις επιζητήσουν κάποια επαφή, μόλις εκδηλώσουν την ανάγκη να 

ακουστούν, να βρούνε κατανόηση. 

-Αυτό μπορεί να συμβεί με τη χρήση χωρισμάτων - τοίχων με 

κατάλληλες κουπαστές για να στηρίζονται οι άρρωστοι. 

-Τοποθέτηση των επίπλων κατά τέτοιο τρόπο ώ~τε να δημιουργούν 

μικρές γωνιές και να σχηματίζουν ομάδες ασθενών, χωρίς να 

περιοριζόμαστε στις γωνιές των χώρων και να αφήνουμε κενό στο 

κέντρο. 
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Με την διάταξη αυτή, η "στάση" μεσολαβεί στο δρόμο του αρρώστου. Τα 

στηρίγματα όπου μπορεί να ακουμπήσει, τον βοηθούν να πλησιάσει μιαν ήδη 

σχηματισμένη ομάδα καz έτσι "ευκαιριακά" να μετέχει στην κουβέντα τους. ΕξάΛλου με 

τις γωνιακές διατάξεις των καθισμάτων, έχει αποδειχθεί ότι δίνονται περισσότερες 

προοπτικές για συζήτηση, από ότι με τις δίπλα-δίπλα ή με τις πρόσωπο με πρόσωπο. 
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Οι δραστηριότητες του προσωπικού πρέπει να γίνουν ορατές ώστε 

να διευκολύνεται η κατανόησή τους από τους ασθενείς. 11 Δεν αρκεί να 

παρατηρεί η νοσοκόμα τον άρρωστο και το αντίθετο είναι επίσης 

απαραίτητο." Ο σταθμός, λοιπόν, πρέπει να είναι ορατός από τα 

καθημερινά δωμάτια των αρρώστων. 

Ο άρρωστος έχει ανάγκη από προστασία και βοήθεια έτσι ώστε να 

μην "αναγκάζεται να απομονώνεται" και να κλίνεται στον εαυτό του. 

-Μια ποικιλία ελκυστικών δραστηριοτήτων μπορεί να αποτελέσει 

μια δυνατότητα άλλης εκλογής από τον "εγκλεισμό στον εαυτό του" και 

να παρέχει ευκαιρίες για διάφορες συμπεριφορές καθώς και δικαιολογία 

για κάποια επαφή. Οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι ορατές για να 

λειτουργούν ως ερέθισμα στους ασθενείς. Χωρίς βέβαια να είναι πάρα 

πολλές, ώστε να δημιουργούν σύγχυση στον ασθενή και να γίνονται 

επικυριαρχικές, ούτε φυσικά πάρα πολύ λίγες γιατί θα καταντούν 

μονότονες στον ασθενή. 

Τέτοιες δραστηριότητες δεν υπάρχουν. Η εργασιοθεραπεία 

αποτελεί βέβαια ένα είδος, όμως εκεί οι άρρωστοι κάθονται σε ένα 

τραπέζι όπου ζωγραφίζουν, γράφουν, διαβάζουν, κεντούν ... ο καθένας 

μόνος του, σε ένα κτίριο-σε ένα δωμάτιο που σε τίποτα δε διαφέρει από 

όλα τα άλλα. 

Σαν λύσεις προτείνουμε τις ακόλουθες: 

-Χώρο κηπουρικής, όπου θα υπάρχουν φυτά τα οποία θα 

περιποιούνται οι ίδιοι οι ασθενείς. 

-Χώροι όπου θα υπάρχουν επιτραπέζια παιχνίδια για να περνούν 

ευχάριστα την ώρα τους, να μάθουν να συνεργάζονται μεταξύ τους και 

να αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις καθώς και να διευρύνουν και να 

οξύνουν το πνεύμα τους. 

-Τραπεζάκια του πινγκ-πονγκ ή χώροι που θα παίζουν μπιλιάρδο. 
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-Γυάλες με ψάρια, τα οποία θα τα φροντίζουν οι ίδιοι, έτσι ώστε να 

αναπτύσσουν 'tΌ αίσθημα της φροντίδας και της υπευθυνότητας. 

-Γήπεδα, στα οποία θα μπορούν να αθλούνται και θα "μάθουν" να 

συνεργάζονται ομαδικά. 

Πιστεύουμε ότι μέσα από αυτές τις δραστηριότητες δε θα 

απομονώνονται στον εαυτό τους και θα μπορέσουν, ευκολότερα, να 

ενταχθούν μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, ομαλώς. 

Σημαντική είναι και η ώρα του φαγητού για τους ασθενείς. 

'Άλλωστε αυτή η ώρα χαρακτηρίζεται ως ιερή . 
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Δεν είναι λίγες οι 

κλινικές, στις οποίες το 

χειμώνα χώρος φαγητού 

γίνεται ο διάδρομος. 



τρα ςαρία 

ΗΜΙ-ΥΠΟΓΕΙΟ 

άιο\.!όν η 
18 

/ 

ΚΟύζ ί . 
Σε πολλές κλινικές, η θέση 

της τραπεζαρίας στο ημι-υπ6γειο 

κάνει αναγκαία την 

χρησιμοποίηση της σκάλας μια ή 

δυο τουλάχιστον φορές την 

ημέρα. 

-Επομένως επιβάλλεται η ύπαρξη τραπεζαρίας, της οποίας η 

πρόσβαση θα είναι εύκολη, στην οποία οι ασθενείς .Θα γευματίζουν ανά 

ομάδες των τριών και των τεσσάρων ατόμων. Καλό θα είναι να υπάρχουν 

και άλλοι χώροι για φαγητό για έκτακτες περιπτώσεις στις οποίες ο 

ασθενής δε θα μπορεί να μετακινηθεί στο χώρο της τραπεζαρίας. 

οοο 
σ.. 
οοο 

Παρά το γεγονός ότι στην 

συγκεκριμένη τραπεζαρία, οι ασθενεiς 

γευματiζουν ανά ομάδες, δεν 

δημιουργούνται γωνιές προσωπικού 

χώρου. 

Οι ασθενείς θα πρέπει να αναπτύσσουν σχέσεις και με ασθενείς 

από διαφορετικές πτέρυγες καθώς και με μέλη του προσωπικού. 

-Κάποια κεντρικά σημεία αναφοράς είναι απαραίτητα, όπως για 

παράδειγμα ένα κυλικείο κοινό και για τις δύο πτέρυγες, κοινές 

τραπεζαρίες κτλ. 

58 



Για να μπορέσει η παραμονή των ασθενών στο ψυχιατρείο να 

συνοδευτεί και από την καλυτέρευση της ψυχικής τους υγείας και γιατί 

όχι και τη θεραπεία τους, θα πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη 

επίβλεψη των ασθενών από το προσωπικό και η ανάλογη εκτίμηση της 

εξελίξεως του καθ 'ενός. 

-Η τοποθέτηση της στάσης αδελφής σε κεντρικό σημείο ή σε σημείο 

που θα προσφέρει την άμεση εποπτεία των δωματίων θα βοηθήσει στην 

επίτευξη αυτού μας του στόχου. Γενικότερα θα πρέπει οι χώροι που 

προβλέπονται για τους ασθενείς να επιτρέπουν τη θέα μεγάλου μέρους 

του καθημερινού δωματίου καθώς και των περιοχών δραστηριοτήτων. 

Οι ασθενείς, που ζουν μακριά από τους δικούς τους ανθρώπους, 

έχουν την ανάγκη όταν τους επισκέπτονται να μπορούν να έχουν το δικό 

τους χώρο για να συζητήσουν μαζί τους. 

-Γι'αυτό και θεωρούμε απαραίτητη την κατασκευή ενός μικρού 

καθιστικού, με κατάλληλη διάταξη των επίπλων έτσι ώστε να 

δημιουργούνται προσωπικές γωνιές, για τον άρρωστο και τον επισκέπτη 

του . 

-Για να μπορεί και η οικογένεια του ασθενή να ενημερώνεται για 

την πορεία του αρρώστου του, θα ήταν χρήσιμη η δημιουργία 

προθάλαμου στα γραφεία των γιατρών, έτσι θα είναι ευκολότερη η 

επικοινωνία τους μαζί τους. 

Τέλος, μεγάλη βαρύτητα για την καλυτέρευση της υγείας του 

αρρώστου έχει και το ευρύτερο περιβάλλον στο χώρο που ζει και το κατά 

πόσο εύκολος είναι ο προσανατολισμός του στο χώρο. 

-Για την επίτευξη αυτού του στόχου, απαιτείται μεγάλη σαφήνεια 

στη σχεδίαση. Οι διάδρομοι να μην είναι πολύ μεγάλοι με πόρτες δεξιά 

και αριστερά, γιατί δημιουργούν .άγχος και φόβο στους ασθενείς για τους 

κινδύνους που ενεδρεύουν πίσω από αυτές. 
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-Τα παράθυρα των δωματίων θα πρέπει να μην τοποθετούνται πολύ 

ψηλά, έτσι ώστε να προσφέρουν θέα στους ασθενείς και να μην τους 

καταβάλλει άγχος. 

-Ο περιβάλλοντας χώρος θα είναι έτσι διαμορφωμένος ώστε να 

δημιουργεί στον ασθενή μια ευχάριστη διάθεση, πλούσιος από δέντρα, 

σιντριβάνια και μικρές προσωπικές γωνιές.· 

Οι γωνιές στο ύπαιθρο. Ευκαιρίες και ερεθίσματα. 
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Ο ασθενής δεlχνει την πρόοδο του στους επισκέπτες του. 

Κατά αυτό τον τρόπο και με τις παραπάνω παρατηρήσεις, 

πιστεύουμε ότι το ψυχιατρικό νοσηλευτήριο το οποίο θα 

κατασκευάσουμε θα είναι πιο ανθρώπινο και πιο λειτουργικό από τα ήδη 

υπάρχοντα. Δε θα δημιουργεί το αίσθημα της απέχθειας στον ασθενή και 

του εγκλεισμού, αλλά θα είναι ένας χώρος στον οποίο ο ασθενής θα 

αισθάνεται-όσο γίνεται αυτό-σαν στο σπίτι του. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

l)Πέτρος Μαρτινίδης:"στοιχεία και μεγέθη περιβάλλοντος νευροψυχιατρικών 

νοσηλευτηρίων", Θεσσαλονίκη 1971: 
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΉ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΔΥΟ 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΆ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ 
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ΛΙΓ Α ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ 
·. 

Ο Χιώτης Ζωρζής Δρομοκαtτης, μέσα από τη διαθήκη του εξέφρασε 

την επιθυμία του να διαθέσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να 

συστήσει ένα ψυχιατρείο στην Αθήνα. Στις 27 Μαtου του 1887, 

εκδόθηκε φύλλο στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, το οποίο 

περιελάμβανε το διάταγμα αδείας συστάσεως του ιδιωτικού 

φρενοκομείου εκ του κληροδοτήματος του Δρομοκαtτου. 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

Έν 'Αθήναις τη 27 Μαίοu 1887 - Φύλλον 114 - Σελις 529 

ΝΟΜΟΣ ΑΦΙΔ' 

Περf όδεfας συστόσεως Ιδιωτικού Φρενοκομεiου 

tκ τού Κληροδοτήματος Δρομοκαίτου 

"Αρθρον 1. 'Επιτρέπεται εις τήν Κυβέρνησιν νά χορηγήσι:~ τήν όδειαν συ
στάσεως φpενοκομειου έκ τού κληροδοτήματος Ζωρζή ΔρομοκαΤτου, συμ

φώνως πρός τάς περί συστάσεως δημοσίων φρενοκομείων διατάξεις τού 

όπό 22 Μαρτίου 1862 ύπό στοιχ. ΨΜΒ' νόμου. 
"Αρθρον 2. Τό έπί τών 'Εσωτερικών Ύπουργεtον, εις τήν όμεσον τού 

όποιου έποπτε!aν θέλει ύπάγεσθαι τό ίδρυμα τοϋτο, ou ό κανονισμός θέλει 
ύποβληθfι προηγουμένως εlς έγκρισιν ύπ' αύτού, δύναται νό όρι:~ τήν όδει

αν τaύτην καθ' ήν περίπτωσιν τό ύπό τής διαθήκης τού lδρυτοϋ ταχθέν δι
οικητικόν συμβούλιον δέν συμμορφοϋται πρός τάς οιατάξεις τού έν τφ άνω 
όρθρψ μνησθέντος ΨΜΒ' νόμου. 

Το θεραπευτήριο άρχισε να κτίζεται τον Ιούλιο του 1884. Αρχικά 

κτίσθηκαν 4 νοσηλευτικά κτίρια: 

-Ανωτέρων θέσεων Ανδρών 

-Ανωτέρων θέσεων Γυναικών 

-Ανήσυχων Ανδρών 

-Ανήσυχων Γυναικών, 

τα οποία ήταν 11 Ο κλινών συνολικά, καθώς και τα απαραίτητα 

βοηθητικά κτίρια (οίκημα γραφείων, οικία διευθυντού, θυρωρείο, 

μαγειρείο, φαρμακείο , πλυντήριο, ιματιοθήκη και υδατοθεραπευτήριο ). 

Η ολοκλήρωση των ανωτέρω λειτουργιών και η λειτουργία του έγιναν 

την 1 η Οκτωβρίου του 1887. 
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Με την πάροδο των χρόνων και μέχρι σήμερα ανεγέρθησαν πολλά 

ακόμα κτίρια: ·. 

-Σεβαστοπούλιο το 1890 

-Θεολόγειο το 1893 (επειδή υπέστη σημαντικές ζημιές από το 

σεισμό του 1981, κατεδαφίστηκε το 1983 και στη θέση του 

εγκαταστάθηκε προκατασκευασμένο κτίριο που φέρει το όνομα «Νέο 

Θεολόγειο» ). 

-Σπηλιοπούλειο το 1893 (το 1951 έγινε προσθήκη ορόφου) 

-Παθολογικό το 1893 (αρχικά χρησιμοποιήθηκε για κατοικία του 

τότε υποδιευθυντού ιατρού και το 1954 διαρρυθμίστηκε σε Παθολογική 

κλινική). 

-Κτίρια εργασιοθεραπείας α)ανδρών, β)γυναικών το 1893. 

-Ακτινολογικό εργαστήριο το 1896 

-Σύγγρειο το 1901, το οποίο ανακατασκευάζεται σήμερα. 

-Ελλήνων Αμερικής-Κουντουριώτειο το 1922. 

-Βενιζέλειο το 1928. 

-Σκυλίτσειο το 1928. 

-Δάφτσειο το 1931 (το 1938 έγινε προσθήκη θαλάμων και το 1954 

νέα προσθήκη-επέκταση με δαπάνη του θεραπευτηρίου). 

Το 1948 το κτίριο στο οποίο στεγάζονταν οι ανήσυχοι ασθενείς 

μετασκευάστηκε σε κτίριο του Νοσηλευτικού προσωπικού. 

Το 1959 κατασκευάστηκε υπαίθριο θέατρο (αμφιθεατρικού 

σχήματος) 600 θέσεων για την ψυχαγωγία των νοσηλευόμενων. 
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Επισκέπτες και ασθενείς 

περιμένουν να αρχlσει θεατρικι/ 

παράσταση στο υπαίθριο θέατρο 

του νοσοκομείου. 
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], Ι Ο ι<Γ 8. !:το ρδί.ο τη...- lολ·{ι.σrης μια πα ~·έμορφη νοσηλωόμενη. 

Το 1962 τελείωσε η ανέγερση του κτιρίου βοηθητικών υπηρεσιών, 

στο οποίο στεγάστηκαν τα νέα σύγχρονα μαγειρία, η διαχείριση και η 

αποθ1Ίκη τροφίμων, τα ψυγεία, τα πλυντήρια-σιδερωτήρια, η ιματιοΟήκη, 

το ραφείο, η βιβλιοΟήκη και η τραπεζαρία του προσωπικού. Το 1981 

χτίστηκε το νέο οδοντιατρείο. 

Με την προσθήκη των νέων αυτών νοσηλευτικών κτιρίων η αρχική 

δυναμικ1Ί των 1 1 Ο κλινών αυξ1Ίθηκε σε 880 και έτσι το ΔρομοκαΊτειο 

έγινε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδος. 
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Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ 

Ένα από τα ψυχιατρικά νοσηλευτήρια που επισκεφτήκαμε είναι και 

το Δρομοκα!τειο . Για να μπορούμε να επισκεπτόμαστε το χώρο ελεύθερα 

και να πάρουμε και τις απαραίτητες φωτογραφίες, χρειάστηκε να 

κάνουμε αίτηση και να πάρουμε την άδεια από το Διευθυντή του. 

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΙΚΗΣ 

'1ΔΡόΜΟΚΑΪΤΕJΟ,. Ν.Π.Δ.Δ. 
ιΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 • 124 61 ΧΑiΔΑΡ/ 

ΤΗΛ.: 54.04. 100 

ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Β.ΜΑΜΑΛΗΣ 
ΤΗΛ.: 540"410"4 
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Για τις επισκέψεις μας και την ξενάγησή μας στους χώρους του 

Νοσηλευτηρίου συνεργαστήκαμε κυρίως με την τεχνική υπηρεσία του 

και συγκεκριμένα με την κυρία Ξενάκη, η οποία ήταν απόλυτα 

συνεργάσιμη και πρόθυμη να μας βοηθήσει. 

Η πρώτη μας εντύπωση από το νοσηλευτήριο, ήταν λίγο περίεργη 

και όχι ιδιαίτερα ευχάριστη. Παρά το ότι ο περιβάλλοντας χώρος του 

είναι μεγάλος, δεν έχει αξιοποιηθεί κατάλληλα ή καλύτερα έχει 

παραμεληθεί. Τα λουλούδια ήταν μαραμένα, ορισμένα παγκάκια ήταν 

χαλασμένα και τα ξύλα τους σαπισμένα από τον καιρό, οι πέργκολες αντί 

να ομορφαίνουν τον κήπο τόνιζαν και αυτές το πόσο παραμελημένος 

είναι ο κήπος, τα σιντριβάνια έδιναν την εντύπωση ότι υπάρχουν απλά 

για να υπάρχουν. Και μέσα σε αυτή την εικόνα ασθενείς που 

τριγυρνούσαν μόνοι τους, δίχως νόημα, παρά το ότι υπάρχουν τόσες 

ασχολίες για αυτούς και απλά παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Ο 

κεντρικός διάδρομος κυκλοφορίας είναι κοινός για τους ασθενείς , τους 

επισκέπτες και τα αυτοκίνητά τους, τα οποία και τα παρκάραμε στο χώρο 

που προαυλίζονται οι ασθενείς και μάλιστα δίπλα από την εκκλησία! 

Εξωτερικά κάθε κτίριο έχει και διαφορετικό χρώμα, πράγμα αρκετά 

θετικό γιατί έτσι μπορεί ο ασθενής μέσα από χρωματικά σύμβολα να 

προσαρμόζεται στο χώρο ευκολότερα. Εσωτερικά τα κτίρια δεν πληρούν 

όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και αυτό όπως μας εξήγησαν 

οφείλεται κυρίως στο ότι τα κτίρια είναι αρκετά παλιά και η τεχνική 

υπηρεσία δεν είναι ελεύθερη να διαμορφώσει και να σχεδιάσει το χώρο 

όπως επιθυμεί. Έτσι εξηγείται και το ότι σε ορισμένες μονάδες, η στάση 

αδελφής δεν έχει άμεση εποπτεία σε όλα τα δωμάτια ,κάτι το οποίο είναι 

πολύ σημαντικό. Επίσης για αυτό το λόγο σε ορισμένα τμήματα 

μπλέκονται τα δωμάτια των ιατρών με τα δωμάτια των ασθενών. 
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Εσωτερικά τα δωμάτια 1Ίταν αρκετά περιποιημtνα, κάΟε ασθεν1Ίς 

έχει δικό του χώρο στην ντουλάπα και δικό του κομοδίνο, ο φωτισμός 

είναι επαρκής για το χώρο και υπάρχει στο καθένα ξεχωριστά μπάνιο. 
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Παματηροιίμt: το 
π(J(}Ο πμοσηιμi;νο t:ί11αι τυ 

δωμάτιο, μr: το κρι:βάτι που 
έχει προσωπικό χώρο 
(κομοδfνο) δίπλα του. 
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Από την διπλαν1; φωτογραφία, και 
συγκεκριμένα στην οροφή του 
δωματίου, παρατηρούμε ότι τα Φώτα 
είναι ελαφρώς παραμελημένα. 
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Απ6 την επίσλτψη μας σε 

δωμάτιο άλλης μονάδας, 
διαπιστώσαμε ότι σε αυτό δεν 

υπάρχει κεντρικός κλιματισμός. 
αντιΟέτως υπάρχει κ.λιματιστ;κό, 
κάτι που απαγορcιίcτω από το 1• 

νόμο. 



Ορισμένα όμως δωμάτια λόγω έλλειψης χώρου είναι αρκετά 

στενάχωρα κα:ι τα κρεβάτια είναι το ένα πάνω στο άλλο! Τα μπάνια δεν 

είναι ιδιαίτερα ευρύχωρα και περιποιημένα και είναι με ντουζιέρες. 

Άποψη μπάνιου δωματίου. 

Οι ντουζιέρες είναι πολύ μικρές και το μπάνιο είναι εμφανώς παραμελημένο, ως προς την 
καθαριότητα του. 
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Οι τραπεζαρίες των μονάδων είναι και αυτές με χρώματα που 

δημιουργούν μια ευχάριστη διάθεση στον ασθενή, λόγω στενότητας 

χώρου όμως πολλές φορές ο ρόλος τους είναι διπλός. Λειτουργούν ως 

τραπεζαρίες και καθιστικά μαζί. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχουν , στα 

περισσότερα τμήματα συγκεκριμένοι χώροι καθιστικού αρκετοί είναι οι 

ασθενείς που κάθονταν σε καρέκλες στους διαδρόμους. 

Άποψη τραπεζαρίας νοσηλευτικής μονάδας. 
Ο χώρος αυτός, όπως παρατηρήσαμε, λειτουργεί και ως κο.~ιστικό με τηλεόρα.ση. Είναι εμφανές, εξαιτί~ς 
των μικρών διαστάσεων του, ότι δεν μπορεί να εξυπηρετησει ικανοποιητικα τον αριθμό των ασθενων 

που διαθέτει. 

71 



Άποψη γραφείου ιατρού σε νοσηλευτική μονάδα. 
Ο συγκεκριμένος χώρος που επισκεπτήκαμε, βρισκόταν μέσα στον χώρο των θαλάμων και 
απομσ.κρυσμένος από την είσοδο. για την καλύτερη λειτουργία της μονάδας, θα έπρεπε να συμβαίνει το 
αντίθετο (δεν πρέπει να μπλέκονται οι λειτουργίες σε κάθε μονάδα). 
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Καλύτερες συνθήκες επικρατούν στους ξενώνες του νοσοκομείου, 

οι οποίοι είναι και νεόκτιστοι. Στους ξενώνες φιλοξενούνται ασθενείς με 

ελαφριά προβλήματα, οι οποίοι δε χρειάζονται άμεση εποπτεία από τις 

νοσοκόμες και είναι σε θέση να μαγειρέψουν και να πλύνουν τα ρούχα 

τους μόνοι τους. Ο ξενώνας είναι σαν ένα μικρό σπίτι όπου διαμένουν 

γύρω στα 16 άτομα. Οι ξενώνες του Δρομοκαtτειου είναι αρκετά 

λειτουργικοί και ωραία διαμορφωμένοι. 

Άποψη από την κουζίνα και τα πλυντήρια του ξενώνα. 
Ο ξενώνας λειτουργεί ως ξεχωριστι1 μονάδα. γι 'αυτό διαθέτει δικές του οικιακές συσκευές που μπορούν 
να χρησιμοποιούν οι ασθενείς για την δημιουργία των γευμάτων τους. 
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Χτψ πά1·ω φωτογραφία φαί11εται η τραπεζαρία του ξενώνα, η οποία διακρίνεται από έντονο 
ι:Jωτισμό λ·ω ά1·ι·ση για το1· μικρό αριθμό ασθενών που εξυπηρετεί. 
Χτψ κάτω παματιιμείται tνα μικρό καθιστικό με τηλεόραση. το οποίο βρίσκεται δεξιά της 

τραπεζαρίας. 
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Μια μικρή γωνιά για τους ασθενεiς. 
Ο ξενώνας διαθέτει ιδιαίτερους χώρους χαλάρωσης με άνετα καθιστικά, άπλετο φωτισμό και όj.ιορφη 
θεά πλαισιωμένη από πράσινο. στοιχεία που επιτεύχθηκαν με την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής χώρων. 
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Τα μπάνια στον ξενώνα είναι πιο ευρύχωρα σε σχέση με εκείνα της 

νοσηλευτικής ·μονάδας. Και αυτά όμως είναι εμφανώς παραμελημένα 

παρά το ότι τα κτίρια είναι σχετικά καινούργια. Αξίζει να αναφερθεί ότι 

μόνο στους καινούργιους ξενώνες υπάρχει πρόβλεψη για μπάνιο 

αναπήρων!!! 

Άποψη του μπάνιου του ξενώνα 

Από την επlσκεψη μας στον ξενώνα, παρατηρήσαμε ότι στο λουτρό υπάρχει μπανιέρα και όχι 
ντουζιέρα, όπως είδαμε στην νοσηλευτική μονάδα. 

Εκτός από το φωτογραφικό υλικό που πήραμε, τις συμβουλές και τις 

απόψεις για το πώς μια νοσηλευτική μονάδα λειτουργεί πιο αποδοτικά, 

αξίζει να σημειωθεί και η βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας του 

Δρομοκαί'τειου, στην συλλογή και άλλων στοιχείων για την πραγμάτωση 

της πτυχιακής μας. Ειδικότερα, μας εμπιστεύτηκαν και μας έδωσαν 

βιβλίο που αναφέρει την ιστορία του Δρομοκαtτειου . 
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Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ Λ ΥΜΠΕΡΗ 

Μετά από την επίσκεψή μας στο Δρομοκαίτειο, κρίναμε απαραίτητη 

και την επίσκεψή μας σε μια ιδιωτική κλινική. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να 

επισκεφτούμε την κλινική Λυμπέρη η οποία θεωρείται από τις πιο 

σύγχρονες στον τομέα της. Εκεί συναντήciαμε τον κύριο Λυμπέρη, ο 

οποίος ήταν πρόθυμος να μας βοηθήσει με τη μελέτη μας και να μας 

ξεναγήσει στους χώρους του νοσηλευτηρί~υ του. 
. " 

Από τη συζήτησή μας με τον κύριο Λυμπέρη βοηθηθήκαμε πάρα 

πολύ για την εργασία μας. Μας τόνισε ότι το βασικότερο απ~ όλα, είναι 

ότι ο ασθενής δε θα πρέπει να κυριεύεται από αισθήματ~ εγκλεισμού, 

αλλά να νιώθει ασφάλεια όπως και στο σπίτι του. Είναι σημαντικό τα 

πάντα να γίνουν βάση των κανονισμών και με ~εβασμό στον ασθενή . Ως 

προς αυτό χαρακτηριστικό είναι ότι το κτίριο με t(l ιατρεία στην κλινική 

του έχει κάγκελα στα παράθυρα, όπως καθοριζόταν από το Φ ΕΚ, ενώ 

όλα τα άλλα του κτίρια όχι αφού ο νέος κανονισμός τα απαγορεύει. 

Συζητήσαμε μαζί του για τις περιοχές που σκεφτόμαστε να 

κατασκευάσουμε τη μελέτη μας και τοv ρωτήσαμε την άποψη του. Τον 

συμβουλευτήκαμε για το πώς θα διαμορφώ<!ουμε τον.περιβάλλοντα χώρο 

μας και την άποψή του για το ποιους χώρους κρίνει απαραίτητους για την 

ψυχαγωγία των ασθενών (γήπεδα, θέατρο, πινγκ-πονγκ ... ). 

Στη συνέχεια μια νοσηλεύτρια μας ξενάγησε στην κυρίως μονάδα. 

Εδώ τα πράγματα ήταν διαφορετικά από το Δρομοκαίτειο, η στάση 

αδελφής ήταν τοποθετημένη κεντρικά έτσι ώστε να έχει άμεση εποπτεία 

σε όλα τα δωμάτια. Η μονάδα είναι οκταγωνικού σχήματος και βοηθάει 

έτσι καλύτερα την εποπτεία των δωματίων και τη διάταξή τους. Τα 

δωμάτια ήταν αρκετά περιποιημένα και πιο ευρύχωρα από αυτά του 

Δρομοκαϊτείου, με βασική τους διαφορά ότι όλα τα μπάνια έχουν 
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μπανιέρες αντί για ντουζιέρες. Εκτός από τα 2κλινα, τα 3κλινα και τα 

4κλινα δωμάτία υπάρχει και μια σουίτα, όπως προβλέπεται και από το 

νόμο που αποτελείται από δυο δωμάτια, στο ένα είναι το κρεβάτι με το 

μπάνιο και στο άλλο καθιστικό με τηλεόραση. 

Το άλλο κτίριο που υπάρχει είναι πολυόροφο και σε αυτό 

βρίσκονται τα ιατρεία και τα γραφεία του διευθυντή. Επίσης υπάρχει ένα 

ακόμη κτίριο το οποίο χαρακτηρίζεται κυρίως από το κυλικείο του, το 

οποίο έχει τζαμαρία εκεί που υπάρχουν τα τραπέζια, με θέα στον κήπο 

της κλινικής. 

Ο περιβάλλοντας χώρος του κτιρίου, αν και δεν είναι ιδιαίτερα 

μεγάλος, είναι καλαίσθητος και περιποιημένος και δημιουργεί στον 

ασθενή την αίσθηση της γειτονιάς. Υπάρχει πολύ πράσινο και λουλούδια 

καθώς και αντικείμενα που ομορφαίνουν το χώρο. Υπάρχουν ταμπέλες 

που βοηθούν τον ασθενή να προσανατολιστεί στο χώρο. 

Σε γενικές γραμμές η κλινική είναι πιο οργανωμένη, πιο 

περιποιημένη από το Δρομοκα'ίτειο, φυσικά αξίζει να αναφερθεί ότι η 

δυναμικότητά της είναι αρκετά μικρότερη και ότι δεν υπάρχουν αρκετές 

γωνιές και ασχολίες στον περιβάλλοντα χώρο για τον ασθενή . 

Φωτογραφίες δε λήφθηκαν γιατί δε μας επιτράπηκε με το φόβο μην 

ανησυχήσουμε ή τραβήξουμε κάποιον ασθενή. 

Από τις επισκέψεις μας στο Δρομοκαίτειο και στην κλινική 

Λυμπέρη αποκτήσαμε μια εικόνα για τα νο?11λευτήρια, πώς λειτουργούν 

και τι συνθήκες επικρατούν σε αυτά. Κρατήσαμε τα θετικά και 

χρησιμοποιήσαμε τα αρνητικά σαν οδηγούς μας, για να δημιουργήσουμε 

ένα ψυχιατρικό νοσηλευτήριο όσο το δυνατόν καλύτερο και με σεβασμό 

στον ασθενή. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

!)Νικόλαος Γ.Τσίκης:"Δρομοκαίτειο θεραπευτήριο 1887-1987 + 15 εκατό δεκαπέντε 

χρόνια κοινωνικής προσφοράς", Αθήν~ 2001. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ2 
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ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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«Ασθένεια» κατά τον A.Caπel, «είναι η προσαρμογή του 

οργανισμού πpος έναν παθογόνο παράγοντα ή η βαθμιαία καταστροφή 

του από τον παράγοντα αυτόν. Προσαρμογή και καταστροφή παίρνουν 

τη μορφή του ανθρώπου που τις υφίσταται.»Μέσα από τον παραπάνω 

ορισμό αντιλαμβανόμαστε καλύτερα και τον πραγματικό στόχο των 

νοσοκομείων, «τα νοσοκομεία είναι για να θεραπεύουν τους αρρώστους 

και όχι τις αρρώστιες». 

Η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης έχει ως φυσική της συνέπεια την 

ανάπτυξη των τεχνικών πλευρών της νοσηλείας, εφεύρεση-δημιουργία 

νέων ιατρικών οργάνων, εφαρμογή νέων μεθόδων θεραπείας, καινούργια 

φάρμακα .. . Η ανάπτυξη όμως του τεχνικού παράγοντα με τη βοήθεια της 

επιστήμης, αναπτύσσεται υπερβολικά και ίσως εις βάρος των ά'λJ...ιiJν 

παραγόντων, με άμεσο επακόλουθο να παραγκωνίζεται και να 

συνθλίβεται η προσωπικότητα του αρρώστου. 
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Η ανακάλυψη, λοιπόν, των οργανικών βλαβών και η προσπάθεια 

θεραπείας τους με ιατρικές μεθόδους και όργανα δεν επαρκούν για τη 

θεραπεία των ασθενών. Χρειάζεται και ο προσδιορισμός των διαταραχών 

που προκαλούν και συντηρούν την ασθένεια. Ο άρρωστος είναι και 

πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μια οντότητα με ειδική προσωπικότητα. 

Το νοσοκομείο πρέπει να λειτουργεί σαν προέκταση της κατοικίας του 

αρρώστου, όπου αυτός θα ζήσει τη διαφορετική ζωή που του επιβάλλει η 

ασθένειά του και ταυτόχρονα σαν μια μικρή κοινωνία, όπου θα νιώθει 

ασφάλεια και δε θα κυριεύεται από αισθήματα εγκλεισμού. 

Και εδώ έρχεται η δυσκολία της μελέτης μας. Ο άρρωστος δε 

χρησιμοποιεί τον αρχιτέκτονα και το μηχανικό άμεσα αλλά έμμεσα, 

ζητώντας του να τον βοηθήσει με την αρρώστια του. «Οι απαιτήσεις του 

αρρώστου δεν είναι συγκεκριμένες και εξειδικευμένες και αυτή είναι και 

η δυσκολία, πρέπει ο αρχιτέκτονας, ο μηχανικός και ο προγραμματιστής 

να κατανοήσει και να προβλέψει τη διάθεση και τις ανάγκες του 

ασθενή».Για να γίνει μια σωστή και πιο πλήρης μελέτη και να 

προσδιοριστούν όσο καλύτερα γίνεται τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά 

του νοσοκομείου, πρέπει πάντα να εξετάζονται, να εκτιμούνται και να 

οργανώνονται τα στοιχεία του περιβάλλοντος και η σχέση τους με τον 

άρρωστο. 

Για να το επιτύχουμε αυτό χρειάστηκε να δούμε από κοντά και να 

γνωρίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις καταστάσεις που επικρατούν 

σήμερα στα νοσηλευτήρια και τις σύγχρονες ανάγκες των ασθενών. 

Εκτός λοιπόν από τη μελέτη των νόμων και βιβλίων σχετικών με το 

αντικείμενο, επισκεφθήκαμε και εμείς ψυχιατρικά νοσηλευτήρια. Μας 

δόθηκε λοιπόν η δυνατότητα να δούμε από κοντά πως λειτουργούν, τι 

συνθήκες επικρατούν, με τι ασχολούνται οι ασθενείς αλλά και να 

συζητήσουμε με ειδικούς για τα προβλήματα και τις ελλείψεις που έχουν 

τα ψυχιατρεία και πως αυτά μπορούν να επιλυθούν. 
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Με αυτό τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να 

δημιουργήσουμε ένα χώρο που για τους ασθενείς θα είναι το σπίτι τους 

και όχι ένα απόμακρο νοσοκομείο, που θα τους βοηθήσει να 

θεραπευτούν και να βρουν την ψυχική τους υγεία και γαλήνη. 

Μια «φιλοξενούμενη» σε έναν από τους ξενώνες του Δρομοκα'tτειου 

που λειτουργούν σε διάφορες συνοικίες εκτός του νοσοκομείου, είχε πει 

για τη ζωή της εκεί: «Δεν μένω πια στο νοσοκομείο. Μένω σε δικό μου 

σπίτι. Οι γείτονες μας καλημερίζουν, οι συγγενείς μου με βλέπουν 

αλλιώς, με καλούν στα σπίτια τους και έρχονται και στο δικό 

μου ... ».Αυτός είναι και ο στόχος μας να δημιουργήσουμε ένα 

ψυχιατρικό νοσηλευτήριο που να μην είναι απρόσωπο και εχθρικό για 

τους ασθενείς αλλά να το βλέπουν σαν το καινούργιο τους σπίτι. Αυτό 

θέλει η νέα αντίληψη να δούμε τους ψυχικά ασθενείς αλλιώς, να τους 

αντιμετωπίσουμε σωστά! 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ι )Νικόλαος Γ.Τσίκης:"Δρομοκαίτειο θεραπευτήριο 1887-1987 + 15 εκατό δεκαπέντε 

χρόνια κοινωνικής προσφοράς", Αθήνα 2001. 

2)Πέτρος Μαρτινίδης: "Στοιχεία και μεγέθη περιβάλλοντος νευροψυχιατρικών 

νοσηλευτηρίων", Θεσσαλονίκη 1971 . . 
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ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΗΣ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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Μόλις παραλάβαμε το θέμα της πτυχιακής εργασίας μας, 

"κατασκευή Ψυχιατρικού Νοσηλευτηρίου", ξεκίνησε η συγκέντρωση 

στοιχείων που θα μας βοηθούσαν στην σχεδιαστική μας επιλογή. 

Αρχικά θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με την σχεδίαση 

ξενώνα, ο οποίος λειτουργεί αυτόνομα, όχι όμως ανεξάρτητα από άλλες 

μονάδες. Η πρόταση αυτή απορρίφτηκε λόγω του μικρού μεγέθους του 

και συνεπώς του περιορισμένου αριθμού ασθενών που μπορεί να 

φιλοξενήσει. Η σκέψη για δημιουργία προστατευμένων διαμερισμάτων 

δεν μας απασχόλησε ιδιαίτερα. Και τούτο διότι η στέγαση των λίγων ( 6) 

ασθενών γίνεται σε μονοκατοικίες ή πολυκατοικίες, κάτι το οποίο δεν 

μας ενδιέφερε. 

Καταλήξαμε, λοιπόν, στην επιλογή σχεδίασης ψυχιατρικής 

νοσηλευτικής μονάδας, που μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα μεγάλο 

οικοτροφείο (σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. που συντάχθηκε στις 23 Μαtου 

2000, με αρ.φύλλου 661 ), το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει το πολύ 25 

ασθενείς. Το θεραπευτήριο θα έχει την δυνατότητα να φιλοξενεί 80 

ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι δεν θα έχουν βαριάς μορφής ασθένεια. Πιο 

συγκεκριμένα, θα φιλοξενεί άτομα διαφόρων ψυχώσεων 

(μανιοκατάθλιψη, σχιζοφρένεια), τα οποία παίρνοντας τα φάρμακα τους 

έχουν καλό βαθμό λειτουργικότητας. Με την βοήθεια του προσωπικού 

αυτοεξυπηρετούνται και μπορούν να συμμετέχουν στις διάφορες 

λειτουργίες του οικοτροφείου, καθώς επίσης και να δουλεύουν στην 

πλησιέστερη πόλη. Στο οικοτροφείο αυτό, οι ασθενείς θα φιλοξενούνται 

για διάστημα 6 μηνών. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

l)Φ.Ε.Κ., 23 Μάιου 2000, αρ.φύλλου 661. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 
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Η φυσική απομάκρυνση των ψυχιατρείων από τους οικισμούς 

θεωρείται ως αντιθεραπευτική, αυξάνει την ανασφάλεια που 

δημιουργείται με τις μεγάλες αποστάσεις και τις δυσκολίες επίσκεψης 

και εισαγωγής ασθενών, χωρίς η αντίληψη αυτή να σημαίνει και ένταξή 

τους μέσα σε αστικά κέντρα. Το ψυχιατρείο θεωρήθηκε ένας 

μικρόκοσμος, που για να επιτευχθεί η εσωτερική του συνοχή, 

επιβάλλεται η τοποθέτησή του σε ένα περιβάλλον με ελάχιστη δόμηση. 

Αλλά η απομάκρυνση από τα οικιστικά κέντρα δεν είναι ανεξάρτητη από 

έναν αριθμό παραγόντων. Η εξεύρεση προσωπικού εξαρτάται από 

κάποια σχετική πληθυσμιακή πυκνότητα και η διατήρησή του συνδέεται 

με την ύπαρξη πολιτιστικών, επιμορφωτικών και εμπορικών κέντρων. 

Με μια τέτοια αντιμετώπιση του προβλήματος, προτείνουμε η επιλογή 

της θέσης να γίνεται στα περίχωρα των οικισμών και σε απόσταση που 

να καλύπτεται με ταξίδι μισής ως μιας ώρας. Έτσι θα καλύπτονται τόσο 

οι ανάγκες των γύρω περιοχών, όσο και των ίδιων των ασθενών. 

Με βάση αυτά τα κριτήρια, αναζητήσαμε κατάλληλο οικόπεδο για 

την ανέγερση του ιδρύματος στην περιοχή Μαρκοπούλου-Κορωπίου, 

κάτι το οποίο βρήκε σύμφωνους τον κ.Λυμπέρη και την κ.Ξενάκη . Έτσι 

πήγαμε στην περιοχή και με την βοήθεια τοπογραφικού σχεδίου που 

προμηθευτήκαμε από την πολεοδομία, βρήκαμε ένα οικόπεδο το οποίο 

πληρούσε τις προϋποθέσεις που επιθυμούσαμε ( επίπεδο, μεγάλο, 

ομοιόμορφο ). Γυρίζοντας στην Πολεοδομία είδαμε στο Φ.Ε .Κ., με 

αρ.φύλλου 125, το οποίο συντάχθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1998, ότι το 

συγκεκριμένο οικόπεδο βρίσκεται μέσα σε αρχαιολογική ζώνη και πολύ 

κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου . Έτσι αναγκαστήκαμε να το 

απορρίψουμε. 
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Φωτογραφίες του προαναφερθέντος οικοπέδου. 
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' 

Η πινακίδα αυτιj μας προcιδοποιεί 

για την ύπαρξη καλωδίων υψηλιjς 
τάσης ρεύματος στφι περιοχιί. 

Επόμενη επιλογή ήταy αυτή της Γλυφάδας, αλλά το πρόβλημα 

υπ1Ίρξε από την αρχή που πήραμε το Φ.Ε .Κ., με αρ.φύλλου 96 το οποίο 

συντάχθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1994. Οι περιοχές που είχαν 

ικανοποιητικό συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.) ήταν ιδιαίτερα 

πυκνοκατοικημένες, κάτι που έκανε απαγορευτική την εκτέλεση των 

σχεδίων μας. 

Καταλήξαμε λοιπόν στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην περιοχή 

Δρέπανο. Η περιοχή αυτή βρίσκεται κοντά στην πόλη (περίπου 15 km) 

και πρόκειται για ένα ήσυχο προάστιο. Το οικόπεδο που επιλέχθηκε είναι 

πολύ μεγάλο και ικανοποιεί τις q.παιτήσεις μας. Ο Σ.Δ. σε συνδυασμό με 
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την έκταση του οικοπέδου κάνει επαρκή τα τετραγωνικά του. Το 

τοπογραφικό ·διάγραμμα βρέθηκε με την βοήθεια του πολιτικού 

μηχανικού κ.Γ.Κωστόπουλου. 

Επισκεφτήκαμε το οικόπεδο από το οποίο ελήφθησαν οι παρακάτω 

φωτογραφίες. 
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Στις παραπάνω φωτογραφίες φαίνεται τόσο το οικόπεδο, όσο και ο 

δρόμος που οδηγεί στον κεντρικό, ο οποίος απέχει 1.Skm. από αυτό. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ 

1 )Φ.Ε.Κ., με αρ.φύλλου 125, το οποίο συντάχθηκε στις 27 Φεβρουαρίου l 998. 

2) Φ.Ε.Κ., με αρ.φύλλου 96 το οποίο .συντάχθηκε στις 3 Φεβρουαρίου J 994. 
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ΑΝΆΛΥΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΚΑΙ · 
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 
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ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΧΩΡΟΥ 

Για να αποφασίσουμε το πώς θα χωροθετηθούν τα κτίρια στο 

οικόπεδό μας, δουλέψαμε αρχικά με οργανογράμματα μέσω των οποίων 

καθορίσαμε τις σχέσεις που πρέπει να έχουν μεταξύ τους. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήσαμε σκαριφήματα για να εξετάσουμε το πώς θα 

τοποθετηθούν οι μονάδες στο χώρο. Ακολουθούν ορισμένα από αυτά. 

• Σχολιασμός των σχεδίων και λόγοι για τους οποίους 

απορρίφθηκαν. 

- Σχέδιο 1 : Σε αυτή την άποψη τοπογραφικού, έχουν προβλεφθεί δύο 

είσοδοι σε διαφορετικές όψεις του οικοπέδου. Μία κεντρική και μία για 

τα ασθενοφόρα, τα απορριμματοφόρα, τα οχήματα τροφοδοσίας κ.λ.π. Οι 

χώροι στάθμευσης που προβλέπονται είναι υπερβολικοί για τα 

αυτοκίνητα που θα σταθμεύουν στο χώρο. 

Το κτίριο Δ, το οποίο περιλαμβάνει τους βοηθητικούς χώρους 

και τα μαγειρεία του νοσηλευτηρίου έχει τοποθετηθεί σε μεγάλη 

απόσταση από το κτίριο Γ, στο .οποίο υπάρχει η τραπεζαρία και έτσι η 

μεταφορά του φαγητού από το ένα στο άλλο γίνεται δύσκολη έως και 

αδύνατη. 

Γενικότερα, η διαμόρφωση του χώρου με αυτή την προτεινόμενη 

λύση, δεν είναι λειτουργική και οργανωμένη και καθιστά αδύνατη την 

ύπαρξη δρόμου περιμετρικά του οικοπέδου, κάτι' το οποίο κρίνεται 

απαραίτητο, αφού σε περίπτωση ανάγκης μεταφοράς κάποιου ασθενή 

λόγω κάποιου ατυχήματος ή κρίσης, από απομακρυσμένα σημεία, όπως 

είναι το. γήπεδο, στα ιατρεία είναι υπερβολικά δύσκολη και χρονοβόρα. 
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-Σχέδιο 2: Έγινε μία προσπάθεια αναδιαμόρφωσης του χώρου. Τα 

νοσηλευτήρια .. και εδώ έχουν τοποθετηθεί κεντρικά , ώστε να 

χαρακτηρίζουν το χώρο και γύρω τους να απλώνονται οι υπόλοιπες 

λειτουργίες του νοσηλευτηρίου. Έγινε μια προσπάθεια αλλαγής θέσης 

του κτιρίου Δ, η νέα του θέση όμως δεν είν~ι και πάλι ικανοποιητική. 

Παρά την αναδιαμόρφωση του χώρου, οι ζώνες κίνησης και οι 

ζώνες των κτισμάτων δεν είναι ξεκάθαρες και μπλέκονται μεταξύ τους, 

κάτι που δεν επιθυμούμε γιατί θα δημιουργείται σύγχυση στους ασθενείς. 

-Σχέδιο 3: Αυτή η λύση δε διαφέρει ιδιαίτερα από την προηγούμενη, τα 

βασικά προβλήματα παραμένουν, απλά ο χώρος έχει οργανωθεί λίγο 

καλύτερα. 

-Σχέδιο 4: Ένα βήμα πριν από το τελικό. 

Ο χώρος έχει οργανωθεί και λειτουργεί αρκετά καλά, με 

ξεκάθαρες ζώνες κίνησης. Η συγκεκριμέ~ χωροθέτηση μας έδωσε τη 

δυνατότητα σχεδιασμού περιμετρικού δρόμου . Το κτίριο Δ τοποθετήθηκε 

σε θέση κοντινή στο Γ, αλλά και στη Β' είσοδο, ώστε να μπορεί να 

προσεγγίζεται εύκολα, τόσο από τα απορριμματοφόρα, όσο και από το 

οχήματα τροφοδοσίας και τα βυτιοφόρα (για τον ανεφοδιασμό 

πετρελαίου.) 

Σχολιασμός Σχεδίου 

Το νοσηλευτήριο έχει δύο εισόδους τοποθετημένες στην ίδια όψη 
' , , , , 

του οικοπέδου. Η μια ειναι η κεντρικη για τα οχηματα του προσωπικου, 

των επισκεπτών και των ασθενοφόρων. Ε~εί υπάρχει το θυρωρείο όπου 

ελέγχει την κίνηση στο νοσηλευτήριο. Τα ασθενοφόρα κατευθύνονται 

στο κτίριο Β των ιατρείων , -ενώ τα Ι.Χ. στο πάρκινγκ που υπάρχει 
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αμέσως μετά το θυρωρείο, για αυτά. Η άλλη είσοδος είναι για τα 

απορριμματοψόρα , τα βυτία πετρελαίου, τα οχήματα τροφοδοσίας και 

γενικότερα για οχήματα που αφορούν το κτίριο Δ βοηθητικών χρήσεων. 

Στο ύψος του κτιρίου Δ, ο δρόμος πλαταίνει για να μπορούν να 

σταθμεύουν τα προαναφερθέντα οχήματα. Οι δύο αυτοί δρόμοι 

συνδέονται και δημιουργούν τον περιμετρικό δρόμο του οικοπέδου, ο 

οποίος έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει και να 

εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες του νοσηλευτηρίου. 

Οι δύο νοσηλευτικές μονάδες έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικό 

σημείο του οικοπέδου κι αυτό γιατί αποτελούν τα βασικά κτίρια του 

νοσηλευτηρίου. Μπροστά και ανάμεσα από τις δύο μονάδες υπάρχει ένα 

κυλικείο, το οποίο λειτουργεί και ως χώρος υποδοχής-αναμονής των 

επισκεπτών των ασθενών. Ειδικός χώρος συνάντησης με τους ασθενείς 

υπάρχει και σε κάθε νοσηλευτική μονάδα. Η μονάδα εργασιοθεραπείας ( 

κτίριο Γ) έχει τοποθετηθεί αμέσως μετά τη νοσηλευτική μονάδα κι αυτό 

διότι είναι ο δεύτερος βασικότερος χώρος του νοσηλευτηρίου, αφού εκεί 

θα περνούν τις περισσότερες ώρες τους οι ασθενείς. 

Το κτίριο Δ, όπου · υπάρχουν τα μαγειρία έπρεπε να είναι σε 

άμεση επαφή με το κτίριο Γ, όπου βρίσκεται η τράπεζαρία με το οφίς 

φαγητού για την εύκολη και άμεση μεταφορά του. Έτσι εξηγείται ο 

τρόπος τοποθέτησης των κτιρίων στο χώρο ώστε τα μαγειρία να είναι 

κοντά στην τραπεζαρία. Συνάμα, το κτίριο Δ πρέπει να είναι και κοντά 

στη βοηθητική είσοδο ώστε, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, να πηγαίνουν 

εύκολα τα οχήματα βοηθητικών χρήσεων. 

Το κτίριο Β, στο οποίο βρίσκονται τα ιατρεία, έχει τοποθετηθεί 

κοντά στην κεντρική είσοδο, διότι εξυπηρετεί και εξωτερικούς ασθενείς. 
, , , 

Στην πλάγια όψη του, υπαρχει η πορτα του νεκροτομειου και 

παραπλεύρως της μια δεύτερη-βοηθητική είσοδος. Στον περιβάλλοντα 
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χώρο, μπροστά από αυτές υπάρχει ένας μικρός χώρος στάθμευσης των 

ασθενοφόρων και της νεκροφόρας. 

Η εκκλησία έχει τοποθετηθεί σε ένα μέρος απομονωμένο από τα 

υπόλοιπα κτίρια, με πολύ πράσινο τριγύρω της και παγκάκια τριγύρω 

ώστε ο ασθενής να ηρεμεί και να γαληνεύει. 

Για να ξεχωρίζουν οι ζώνες κίνησης και να μπορεί να 

προσανατολίζεται ο ασθενής, οι πεζόδρομοι είναι φτιαγμένοι με 

ξεχωριστή πλακόστρωση από τον υπόλοιπο περιβάλλοντα χώρο. Ακόμα 

υπάρχουν ταμπέλες που οδηγούν στο κάθε κτίριο. 

Ο χώρος μπροστά από το κυλικείο διαμορφώθηκε ως κεντρική 

πλατεία με πέργκολες και τραπεζάκια για να κάθονται οι ασθενείς και οι 

επισκέπτες τις ζεστές μέρες. Απέναντι από την πλατεία και μεταξύ των 

τμημάτων Α και Β έχει σχεδιαστεί ένα υπαίθριο θέατρο για να δίνουν 

παραστάσεις και να κάνουν διάφορες εκδηλώσεις οι ασθενείς ή να 

παίρνουν τη θέση του θεατή και να τις παρακολουθούν. Περιμετρικά του 

υπάρχει πράσινο και λουλούδια. 

Στο κτίριο Γ, στην αίθουσα ψυχαγωγίας υπάρχει πόρτα που 

οδηγεί στον περιβάλλοντα χώρο, όπου υπάρχουν τραπεζάκια γύρω από 

ένα σιντριβάνι. Λειτουργεί ως επέκταση της αίθουσας. 

Στο τοπογραφικό, διακρίνουμε και δύο γήπεδα καλαθοσφαίρισης 

καθώς και ένα χώρο κηπουρικής. Έτσι ο ασθενής, απασχολείται στον 

ελεύθερο χρόνο. Αυτές οι ασχολίες χαρακτηρίζονται ως μια μορφή 

εργασιοθεραπείας, αφού ωθούν τους ασθενείς να αναπτύξουν σχέσεις 

μεταξύ τους και να οξύνουν τόσο το σώμα όσο και το πνεύμα τους. Για 

να οδηγηθούν εκεί οι ψυχικά πάσχοντες διασχίζουν το δρόμο. Αυτό, δε 

θεωρείται επικίνδυνο αφού στο δρόμο δεν κυκλοφορούν οχήματα παρά 

μόνο ασθενοφόρα σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης. Δηλαδή αν υπάρχει 

κάποιος σοβαρός τραυματισμός στο γήπέδο, στην εκκλησία ... να μπορεί 

να μεταφερθεί άμεσα ο τραυματίας στα ιατρεία. 
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Γενικότερα ο περιβάλλοντας χώρος χαρακτηρίζεται από γωνιές 

πρασίνου και στοιχεία νερού ( σιντριβάνια. ) . Περιμετρικά του οικοπέδου 

και των χώρων στάθμευσης, υπάρχουν δέντρα, ώστε ο παράφρων να μην 

έρχεται σε άμεση οπτική επαφή με το δρόμο και με τα αυτοκίνητα. 

Κατ' αυτό τον τρόπο πιστεύουμε ότι δημιουργήσαμε ένα χώρο 

φιλικό για τον ασθενή, όπου θα περνάει ευχάριστα και δημιουργικά, 

παράλληλα με τη θεραπεία του! 

Το υπάρχον οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου 

πόλεως. Οι όροι δόμησης, του πάρθηκαν από τον τόμο Β Ι της Δομικής 

Ενημέρωσης. Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα. 
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α) Την ανίyιροιν 'ΙΙιpιοοοτίρων τοu ινός κτιρiων ε•ί τοu γηm&ου. 
6) Ταc; «'1tοcπάοιις των κtιρ{c.w ι.κ -των ορ(ων 'toU )Ιη1dδοu αι cmoiaι &ιν ι•ι· 

τρέπται νcι μιιώνονττn mpιοοόtερον tou •ρο6).ι'lτ0μ!wυ Uψοuς 'fO(.) κ-τιρ{ου κα• 
εν 1ιάση mριτrtώοιι οuχι ολιγώπ.ρον -ιωv 11ίνtε (') μί-τρων. • 

y) Το Uψoc; «σι τον αρteμόν ορόtων του κτιρtοu. 
l>) Τον σννtιλεατήν &ομήσιωc; 1W γη'tfί.&οu ο 01ιο{~ δεν δύναται να uιιτιρ6cιί· 

νη -τον Ο,δ. 
cι) Το 'ΤtΟΟΟσtό καλύψεως to pnoίo διν δύναται να umρ6αίνιι -το ~ yια to 

ιοόγιιο και τους ~ ιιm το '°" ΎUΖ τον ιmόyιιο χώρο, ό'Ι!ως αvτόc; ορίi.παι 
cmό την 'Ιτ'αpάγρ. 24 ~u-ά:ρθρου 2 του ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α}ι . 

· Η ιι~ μicrcι οι c ι ~. ι ixtι 1dn όιιnο~ 1~οιισσιοι~ μι 1• MqeιyQ. ι 
της Γ. &8!17 ) 81δt) 198Τ <•ΕΚ 78 Δ' } C8ιόφα.CJ'Ι\~· . 

σt) Την τοnοθiτηοιν κυρίων χώρων ιν ιmσyιίω οu~ν μι την λιιτοuργίcχν 
τοu ιmρlou, nροσμιτρουμίνων -τούτων ιις ΤΟΥ ~λιοτήν δομησιωc; του yηwt&ou. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1) John Βrοοkes,"Αρχιτεκτονική και σχεδιασμός κήπων". 

2)Πέτρος Μαρτινίδης: "Στοιχεία και μεγέθη περιβάλλοντος νευροψυχιατρικ:ών 

νοσηλευτηρίων", Θεσσαλονίκη 1971. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΉ 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟΥ 
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ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(Α ΚΤΙΡΙΟ) 

Μετά την συλλογή απαραίτητων στοιχείων, όσον αφορά την 

διαμόρφωση του χώρου της μονάδας για την καλύτερη διαβίωση των 

ασθενών, ξεκινήσαμε να εκθέτουμε σχεδιαστικές προτάσεις για την 

δημιουργία των κτιρίων της ψυχιατρικής μονάδας. Η διαδικασία αυτή 

ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Προσπαθήσαμε να βρούμε μία ξεχωριστή 

σχεδιαστική λύση από τις είδη υπάρχουσες. Εξάλλου ο χώρος της 

νοσηλευτικής μονάδας θεωρείται ο κυριότερος και βασικότερος για τους 

ασθενείς. 

Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε δύο νοσηλευτικές μονάδες, οι 

οποίες ως προς την διαμόρφωση χώρων θα είναι ίδιες και ως προς το 

σχήμα τους συμμετρικές. Η κάθε μία θα φιλοξενεί 39 ασθενείς. 

Επομένως η κάθε νοσηλευτική μονάδα θα αποτελείται από: 

1 ΣΟΥΙΤΑ - 1 ΑΣΘΕΝΗΣ 

2 ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ = 2 ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

3 ΔΙΚΛΙΝΑ - 6 ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

6 ΤΡΙΚΛΙΝΑ = 18 ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

3 ΤΕΤΡ ΑΚΛΙΝΑ = 12 ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 39 ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

Εξάλλου, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ., στο οποίο στηριχθήκαμε για τον 

σχεδιασμό της μονάδας ( αρ.φύλλου 202, στις 24 Δεκεμβρίου 1991 ), η 

μονάδα νοσηλείας περιλαμβάνει το ανώτερο 40 κλίνες, καθώς επίσης ο 

αριθμός των τρίκλινων και των τετράκλινων δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος του 1/5 του συνολικού αριθμού των κλινών της κάθε 

μονάδας. 
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Ακολουθούν οι σχεδιαστικές προτάσεις μας στις οποίες 

στηριχθήκαμε για την τελική διαμόρφωση του χώρου. 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 1 
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Ύστερα από διαφωνίες και πολλές ώρες συναντήσεων, καταφέραμε 

να επιλέξουμε"την σχεδιαστική λύση, η οποία ακολουθεί, που θεωρούμε 

ότι είναι η πιο κατάλληλη για την δημιουργία μιας νοσηλευτικής 

μονάδας. 

ΠΑΡ ΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 )οι διαστάσεις των θαλάμων νοσηλείας, που το καθένα διαθέτει 

ιδιαίτερο χώρο υγιεινής, των χώρων προσωπικού και των χώρων 

εξυπηρέτησης της μονάδας δίνονται από το Φ.Ε.Κ.(αρ.φύλλου 202, στις 

24 Δεκεμβρίου 1991). 

2)ο εξαερισμός των χώρων υγιεινής γίνεται με την βοήθεια 

αεραγωγού. 

3)ένα δίκλινο και ένα μονόκλινο δωμάτιο, φιλοξενούν άτομα με 

ειδικές ανάγκες. Οι διαστάσεις των δωματίων, των λουτρών, των 

κουφωμάτων, καθώς και εκείνες που αφορούν τους διαδρόμους και τις 

ράμπες για τις μετακινήσεις τους, δίνονται από τον κώδικα πολεοδομικής 

νομοθεσίας. 

4 )ένας μικρός χώρος τραπεζαρίας, καθιστικού και χώρος 

επισκεπτών συμπληρώνουν την μονάδα. Οι χώροι αυτοί σύμφωνα με το 

Φ.Ε.Κ. (αρ.φύλλου 202, στις 24 Δεκεμβρίου 1991), υπάρχουν σε άλλη 

λειτουργική ενότητα. Θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να προστεθούν για να 

καλύψουν τις ανάγκες ασθενών σε περιπτώσεις που ο καιρός δεν θα τους 

επιτρέπει να μετακινηθούν, αλλά και σε εκείνες όπου ο ασθενείς δεν θα 

μπορεί να μεταφερθεί λόγω ασθένειας. 

5)τα ιατρεία δίνουν την τελική εικόνα στην σχεδιαστική μας άποψη. 

Αν και το Φ.Ε.Κ. (αρ.φύλλου 202, στις 24 Δεκεμβρίου 1991), δεν κάνει 

αναφορά στην ύπαρξη τους μέσα στην μονάδα, θεωρήσαμε ότι είναι 

απαραίτητη, ώστε να μπορέσει να καλύψει τις περισσότερες ανάγκες των 

ασθενών της. 
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6)η ύπαρξη τριών εισόδων διευκολύνει τους ασθενείς στις 

μετακινήσεις τους, καθώς επίσης και το προσωπικό της μονάδας στις 

καθημερινές του εργασίες. 

112 



ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤ.ΟΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 

(ΚΤΙΡΙΟ Β) 

Για τον σχεδιασμό του κτιρίου Β, το οποίο περιλαμβάνει τα διάφορα 

εξεταστt)ρια και εργαστήρια για την εξυπηρέη1ση των ασθενών, 

ακολουθ1)σαμε τις προδιαγραφές σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. με αρ.φύλλου 

202 που συντάχθηκε στις 24 Δεκεμβρίου του 1991. 

Ακολουθούν σχεδιαστικές προτάσεις, στις οποίες στηριχθ1Ίκαμε, 

έτσι ώστε να οδηγηθούμε στο επιθυp,ητό αποτέλεσμα σχεδίασης. 

Σκαρίφημα 1 :στο σχέδιο αυτό~ φαίνεται ότι το γραφείο γραμματείας 

και του διευθυντt) βρίσκονται σε κεντριΚΊ) θέση , έτσι μπορεί να θεωρηθεί 

ότι υπάρχει μεγαλύτερη εποπτεία ση1ν μονάδα. Όμως η θέση αυτή δεν 

είναι ικανοποιητιΚΊΊ για τον ασθενή, ο οποίος έχει ανάγκη 

προσανατολισμού του χώρου. Είναι αντιληπτό ότι δεν πρέπει να 

περιπλέκονται οι λειτουργίες του τμήματος. 

Σκαρίφημα 2:για η1ν επιλογι) της αρχιτεκτονιΚΊ)ς διαμόρφωσης του 

κτιρίου, ση1ριχθ1)καμε σε αυτό το σκαρίφημα. Με λίγες J.ιετατροπές, 

προέκυψε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

l )Πιο συγκεκριμένα, θεωρ1)θηκε αναγκαία η ύπαρξη και δεύτερης 

εισόδου, για η1ν διευκόλυνση του προσωπικού και των ασθενών, αλλά 

και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

2)Επίσης, οι αναμονές μεταφέρθηκαν σε εξωτερική πλευρά του 

κτιρίου, έτσι ώστε οι ασθενείς να νοιώθουν ήρεμοι και χωρίς άγχος 

καθώς θα παρακολουθούν από τα παράθυρα το όμορφο περιβάλλον που 

τους περιβάλλει. 

3)Ακόμη, αν και δεν γίνεται αναφορά στο προαναφερθέντα Φ.Ε.Κ., 

θεωρ1)σαμε απαραίτt1τη η1ν ύπαρξη νεκροτομείου στο τμ1)μα αυτό, 

καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες του οικοτροφείου, σε ειδικές περιπτώσεις. 
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Τοποθετώντας, τελικά, τους χώρους όπου κρίναμε απαραίτητο και 

προβλέποντας ·-την ύπαρξη ατόμων με ειδικές ανάγκες (ράμπες, μεγάλοι 

διάδρομοι) προέκυψε το τελικό σχέδιο. 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 1 

1 ~ / l.---'1 
Μ) ΚΡο ~LΟ/\'ΟΓ 1Ι1ω 

-, • •• ο ο 1 ο ο c ο €-(~JιΟ~ ο ο c ο 
ϊ 4.JO -~- .-. J.00 - - 3.ΙΟ - - JJJO 

ο ο ο ο 1 

J.JO - .. - ._. J.JO - - J,JO ··- -

~ fi'fA).TιtfΙO 1 '(ηo~OJ(ft 
1 

-J.:_ 

<> 

~l't~-r. 
Φ-1~ ~!'#-~ 

8 ... 
f~.,~ 

.. 

.1 

' 8 ... 

1 
" 1 
" 

Π>~1f'(ο 
Π M-l~~Mif, J .. 

' ο ο 
-J.00\----

ai 

1 

8 
" 1 

'---J.δΟ+ 
ΑΝ~ 

1 

" 

" 

" 

co co ιο ιο οο ~ 
2.00 - 3.00 - ,_ 2.00 3.JO 3.'0 - - -- J.JO - - '-

114 



ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 2 

'( 

~1 

~Ι 
:r 

ό 

~ ~ - ~ ιΟ 
ο ο 1-Α- ~ 1 ~ c. - ι..: < t 

115 



ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓ ΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

(ΚΤΙΡΙΟ Γ) 

Το κτίριο Γ εξυπηρετεί αποκλειστικά τους εσωτερικούς ασθενείς 

του ψυχιατρικού νοσηλευτηρίου που παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα 

θεραπευτικής αγωγής (απασχόληση, εργασιοθεραπεία, συζήτηση κ .τ.λ.). 

Για το σχεδιασμό του λήφθηκαν υπόψη οι προδιαγραφές που ορίζει το 

Φ.Ε.Κ. με αρ. φύλλου 202, στις 24 Δεκεμβρίου 1991. 

Ακολουθούν σκίτσα και προτάσεις σχεδιασμού που κάναμε μέχρι να 

οδηγηθούμε στην τελική διαμόρφωση του χώρου. 

• Σκαρίφημα 1: Η διαμόρφωση αυτής της κάτοψης δεν είναι ιδιαίτερα 

λειτουργική, κυρίως για το προσωπικό. Η θέση του οφίς δεν είναι 

λειτουργική, αφού κόβει την τραπεζαρία, καθώς επίσης απέχει αρκετά 

από την είσοδο. Παράλληλα παραμένει αρκετός ανεκμετάλλευτος 

' ' . , 
χωρος στο κεντρο του κτιριου. 

• Σκαρίφημα 2: Στο κτίριο αυτό παρατηρείται βασική έλλειψη, αφού 

δεν υπάρχει τραπεζαρία και οφίς φαγητού. Η διαμόρφωση των χώρων 

με αυτό τον τρόπο έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας 

μακρόστενος διάδρομος μεταξύ τους. Επίσης οι ζώνες των χώρων δεν 

είναι ξεκάθαρες, αφού για παράδειγμα ο χώρος της ψυχαγωγίας και 

του καθιστικού είναι τοποθετημένοι μακριά ο ένας από τον άλλον. Οι 

τουαλέτες βρίσκονται διάσπαρτα στο κτίριο και όλες στην πρόσοψή 

του . Οι είσοδοι είναι τρεις και στην ίδια πλευρά κάτι το οποίο και 

στην ίδια πλευρά κάτι το οποίο κρίθηκε άσκοπο και υπερβολικό. 

Κρατώντας βασικά στοιχεία που μας άρεσαν από αυτά τα 

σκαριφήματα δουλέψαμε και διαμορφώσαμε την τελική κάτοψη του 

κτιρίου. Το καθιστικό έχει τοποθετηθεί κεντρικά κοντά στην αίθουσα 

και στην τραπεζαρία. Το οφίς είναι τοποθετημένο σε τέτοια θέση, ώστε 
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να μπορεί να παραλαμβάνει εύκολα τους δίσκους με τα φαγητά .. Με το 

ίδιο σκεπτικό 'λειτουργήσαμε και τοποθετήσαμε το αναψυκτήριο δίπλα 

στο οφίς. Στην αίθουσα ψυχαγωγίας υπάρχει ξεχωριστή έξοδος που 

οδηγεί στον περιβάλλοντα χώρο και συγκεκριμένα σε τραπεζάκια . Οι 

ζώνες μας είναι καθορισμένες και το κτίριο διακρίνεται για τη 

λειτουργικότητά του. 

Το Τρίτο σχέδιο δε διαφέρει ιδιαίτερα από το τελικό, έχουν γίνει 

μόνο ορισμένες μικροαλλαγές. 

1. Ο χώρος εργασιοθεραπείας χωρίστηκε σε δύο ίσα μέρη και 

τοποθετήθηκε στον τοίχο ενδιάμεσά τους υαλότουβλο για να 

φωτίζονται επαρκώς οι χώροι. 

2. Το ένα δωμάτιο εφημερεύοντος επειδή δε φωτιζόταν και δεν 

αεριζόταν, τοποθετήσαμε ένα παράθυρο στη στέγη του. 

3. Στο αναψυκτήριο δεν υπάρχει πόρτα αλλά πάσο, για λειτουργικούς 

λόγους. 

4. Η ράμπα είναι ευθεία χωρίς σπάσιμο για να είναι πιο εύχρηστη από 

τους αναπήρους. 

5. Στην τελική κάτοψη υπάρχουν δύο δωμάτια εφημερεύοντος και μία 

ανάπαυση προσωπικού, όπως το προαναφερόμενο Φ.Ε.Κ .. 
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ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ (Δ ΚΤΙΡΙΟ) 

Η ενότητα Δ της νοσηλευτικής μονάδας, περιλαμβάνει σύμφωνα 

με το Φ .Ε.Κ. με αρ. φύλλου 202 που συντάχθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 

του 1991, τα ακόλουθα τμήματα: 

-Αποδυτήρια - W.C. για το προσωπικό. 

-Αποθήκη γενικής χρήσεως. 

-Λεβητοστάσιο και αποθήκη καυσίμων (προβλέπεται χώρος 

Η/Ζ). 

-Μαγειρία και αποθήκη τροφίμων. 

-Πλυντήρια. 

Οι ελάχιστες διαστάσεις για κάθε χώρο δίνονται από τη 

νομοθεσία και με άξονα αυτές σχεδιάσαμε κάθε δωμάτιο. Για το 

σχεδιασμό του λεβητοστασίου, της αποθήκης καυσίμων και των χώρων 

Η!Ζ, όμως, επειδή δε δίνονται ελάχιστες διαστάσεις χρειαστήκαμε τη 

βοήθεια ενός μηχανολόγου μηχανικού . Για το λόγο αυτό ευχαριστούμε 

το μηχανολόγο μηχανικό της ΔΕΗ κύριο Ν.Γιακουμάκη, ο οποίος μας 

βοήθησε στο σχεδιασμό του ακόλουθου σκαριφήματος και μας έδωσε 

χρήσιμες πληροφορίες. Επειδή οι χώροι που θέλουμε να θερμάνουμε 

είναι μεγάλοι απαιτούνται 3 λέβητες, 3 αποθήκες καυσίμων και 3 

Ηλεκτρομηχανολογικά Ζεύγη διαστάσεων αυτών που φαίνονται στο 

ακόλουθο σκαρίφημα.(Σχ.1 ). 
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Ο αερισμός που απαιτείται στους δύο χώρους Η/Ζ θα γίνεται με 

περσίδες, αφού το υπόγειό μας είναι υπερυψωμένο. Καλό είναι αυτό το 

σύστημα να τοποθετηθεί στο υπόγειο ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη και 

να μην μπλέκεται με τις άλλες λειτουργίες του κτιρίου. Σε αυτούς τους 

χώρους προστέθηκε και ένα σύστημα πυρόσβεσης, γιατί έχουμε μεγάλες 

εγκαταστάσεις και είναι άκρως επικίνδυνο. 

Ας δούμε όμως αναλυτικότερα το σχεδιασμό του κτιρίου: 

Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει τα μαγειρία, τα πλυντήρια, τα 

αποδυτήρια και τις αποθήκες. Έχει δύο σκάλες σε αντιδιαμετρικές θέσεις 

στο χώρο, που οδηγούν στο υπόγειο, δηλαδή στο λεβητοστάσιο. Είναι 

δύο για λόγους ασφαλείας, δηλαδή σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχουν 

έξοδοι διαφυγής. Στις σκάλες έχουν τοποθετηθεί υαλότουβλα τόσο για 

μεγαλύτερο φωτισμό όσο και για αισθητικούς λόγους στην όψη του 

κτιρίου. 

Στην κάτοψη του κτιρίου υπάρχουν δύο είσοδοι, η μια είναι η 

κεντρική και η άλλη είναι στα μαγειρία και σε αυτή οδηγούμαστε από 

μια ράμπα. Η είσοδος αυτή είναι αποκλειστικά για το μαγειρίο έτσι ώστε 

να φεύγει το φαγητό με τρόλεϊ και να πηγαίνει στο οφίς. 

Στο υπόγειο, απλά αναδιαμορφώσαμε το σκαρίφημα που είχαμε 

σχεδιάσει με τη βοήθεια του μηχανικού, κυρίως για λειτουργικούς και 

σχεδιαστικούς λόγους και όπως φαίνεται προσθέσαμε και μια έξοδο. Και 

αυτή τοποθετήθηκε για λόγους ασφαλείας αλλά και για να είναι 

ευκολότερη η πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους τόσο για την 

τροφοδοσία τους με καύσιμα όσο και για την επισκευή τους σε 

περιπτώσεις βλαβών. 

Τέλος αυτό που επιθυμούσαμε να επιτύχουμε ήταν οι δύο όροφοί 

να έχουν το ίδιο εμβαδόν και την ίδια περίμετρο για λόγους αισθητικούς , 

λειτουργικούς και στατικούς. 

Ακολουθούν ορισμένα σκαριφήματα του κτιρίου. 
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• Σχ.2 Οι διαστάσεις στην κάτοψη του υπογείου καθορίστηκαν από 

το μηχανικό, για οποιαδήποτε αλλαγή κάναμε σε αυτές είχαμε τη 

σύμφωνη γνώμη του. Οι διαστάσεις στο ισόγειο είναι μεγαλύτερες 

από τις προβλεπόμενες για να υπάρχει μεγαλύτερη άνεση στους 

χώρους. 

• Σχ.3 Αρχικά είχαμε σκεφτεί να τοποθετηθεί περιμετρικά της 

στέγης μπετόν, όπως φαίνεται στο σχήμα, κυρίως για λόγους 

αισθητικούς. Κατόπιν από συζήτησή μας όμως με τον κύριο 

Γ.Βαρελίδη, αποφασίστηκε να μην το κάνουμε και να αλλάξουμε 

απλά το ύψος της στέγης από 2.50 μέτρα στα 2.00 μέτρα, αφού η 

κάτοψή μου είναι αρκετά μικρότερη. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1 )Φ .Ε.Κ. με αρ.φύλλου 202,που συντάχθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 1991 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η σχεδιαστική μας πρόταση για τη δημιουργία ψυχιατρικού 
νοσηλευτηρίου, προέκυψε από τη συμβουλή ειδικών βιβλίων, τις 

επισκέψεις που πραγματοποιήσαμε σε δύο ιδρύματα καθώς και από τις 
συζητήσεις μας με ανθρώπους που έχουν γνώση και εμπειρία πάνω στο 

αντικείμενο αυτό. Σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος 

καταλήξαμε στη σχεδιαστική μας λύση . Προσπαθήσαμε να 
δημιουργήσουμε ένα ψυχιατρικό νοσηλευτήριο με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των ασθενών και κύρια χαρακτηριστικά του την 
λειτουργικότητα των χώρων και την ύπαρξη φιλικού περιβάλλοντος, 
ώστε να αποφευχθεί ο ιδρυματικός χαρακτήρας που θα προκαλεί 
συναισθήματα εγκλεισμού και απομόνωσης στους ασθενείς. Έπειτα από 

τις προσπάθειες ενός χρόνου οπότε πήραμε το θέμα, πιστεύουμε ότι 

κάναμε τις καλύτερες επιλογές από όσες προτάθηκαν και ότι τελική μας 
πρόταση είναι πραγματοποιήσιμη και ένα βήμα μπροστά από τις ήδη 

υπάρχουσες. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά τους, στην ολοκλήρωση της 
πτυχιακής μας εργασίας, τους : 

-Γιακουμάκη Νικόλαο, Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. 
-Θωμοπούλου Σωτηρία, κοινωνική λειτουργό 
-Κοσμίδου Μαριάνθη, Αρχιτέκτων Μηχανικό 
-Κούστα Αγγελική, υπεύθυνη τμήματος εργασιοθεραπείας 
Δρο μοκαϊτειου . 
-Κωστόπουλο Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. 
-Λυμπέρη Πέτρο, ιδιοκτήτη ιδιωτικής ψυχιατρικής κλινικής 
-Ξηρού Αναστασία, Αρχιτέκτων Μηχανικό Ε.Μ.Π. 
-Ξενάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικό τεχνικής υπηρεσίας Δρομοκαϊτειου. 
-Πασαδέλλη Βασιλική, Αγρονόμο - Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1 )Νικόλαος Γ.Τσίκης: "Δρομοκαtτειο θεραπευτήριο 1887-1987 + 15 

εκατό δεκαπέντε χρόνια κοινωνικής προσφοράς", Αθήνα 2001. 

2)Ενημερωτικά δελτία Τ.Ε.Ε., τεύχη 1600,1603,1614,1615,1933,1936. 

3)Διαρκής ερμηνευτικός κώδιξ πολεοδομικής νομοθεσίας, έκδοσης 

τεχνικού ινστιτούτου Ελλάδος, τεύχος 279-Μάρτιος 2002. 

4 )Κανονισμός, άρσης αρχιτεκτονικών εμποδίων από τα κτίρια Υγείας και 

Πρόνοιας για τη διευκόλυνση της χρήσης τους από αναπήρους και άτομα 

μειωμένης κινητικότητας. (Αποφ. ΔΤΥ, β)1215)83 Υπ.Υγείας και 

Πρόνοιας). 

5)Κ τίριο, Νέα Υλικά, το πρωτοπόρο περιοδικό της Ελλάδος·, τεύχος 

Απρίλιος 2002. 

6)Συνέδριο για την ανάπτυξη της Ελλάδας, Ευγενίδειο Ίδρυμα 25-29 

Μαtου 1981, τόμος ΠΙ. 

7)John Βrοοkes,"Αρχιτεκτονική και σχεδιασμός κήπων". 
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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 

(ΕΙΔΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

... 
ΑθΗΝΑ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΑΡ\θΜΟΣ ΦVΜΟΥ 

24 ΑΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991 202 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' .ΑΡΙθ. 517 

ΤrχνWι; •pοδιr,ρcι~ίς. cιmιρcιiτη<rος ιcι1ριχΔ.; ιξοnλισμό.;. διcixpιaTj 
χ.cι: ο-iιν6ιοτ1 r.?00ω11:χοiι χcι: συμ7Ιλ+.;>ωcrr1 -ιοu 1r.: • cιριlι. 24 7 /91 
Π.Δ. •Op<x. r.potir.oβίnι..; και: δu:ιbυιιισί:ιt τι:ο τη .. iδ?uατ,. λ&ιτοvρ;i.eι 
:ιuιι μa~ί~aοτ1 Ιδιωrοιώ-. Κλι'ΛΧών• . 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕλλΗΝΙΚΗΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχον-:ιs.; ur.ό+η: 
1. Τ~ δc.ιn~ι..; .τη~ 11αφ. 2 -ιο11 cίpθροι: 53 το11 !'\όμο11 1892/ 199Q 

·Γισ 'tOf ιχοιr,vσ-ιομό χσιι ~ cr.ocitm.ιξτ, -ι iλλaς οι=ά~ιι.;- (ΦΕΚ 
1 01/31.ϊ .90 11iιχ°' Α). 

2. Τη δφτcιξτ, tO\I ~pou 18 tou Νόμου 1963/1 yQ} • Tρor.cmoi· 
ηοη :ιuιι cwμr.λip.ioη tωv 61.cιτ«Qων 'Π')ς ιpΙJpμαυιιuτιχ'χ ΥΟμο&ισίιs.; 
χιr. Wι.( διιΝξι.ι(• (ΦΕΚ 138/20.9.91 τιiιχος λ). 

3. Τ..,... uτ: • w.ριδ. 684 /91 ,...ωμοδό-τηcrτ: -:01. Σ11μβο11λiοιι της Ε'Λι· 
~ιpcί-πιο.ς, μ..&1tρόt:lιn; 'Ι'Οιι "ΤποuΡΤΟiι 'Τrιί~ Πpόvοιcι:; χ.ο.ι ΚοιΥωΥυtώοιο 
.'.Οf«λίοιων. cιr.09ιioi.;011μt : 

Άpθρο 1 
Ι\άθι Ι&ιc..r:ιχΤ1 Ι\ί,ινιχή emως ορί;ι~ι cno cί,ο6ρο ) r.cι~. J tο:ι Π.Δ . 

24ί/199) (ΦΕΚ 93/λ/21.6.91) ιφCnιι .,.. 11ληpοi: 
a. Τι.ς Γ ινυιLς Τ ιχνuιί( Προδιcrτρcιf4 'tΟ\ι Πι~ρcιpτήμα-ιο.; λ. ~ιcιι 

β. Τι.ς ΤrχνιΑ~ Προδιcrτpιιφ~ "tωv ιwιμipoll( Τ μ'}μάιtων tΟΙί 7t~ρcιp
τlμστος Β . 'fι.ς ~t~pιιφί.ι; τοu ιιι'fpμι01ί &tοτ.λι.ομοiι to11 ιtcιpcιρτήμ#· 
'fος f χιιι το J:f!OOIA/r.uιό tO\I ιιcιpιιpri-.μ.cnος Δ ~cι μι τα: Τ μήμ:ι-ιcι.. 
Ειδuιί.ι; μ.ονίιk;. Σ~ ιr.ιμ$άσιω'Υ. Δuι-r-ωcnιχά: Εncιr.ήριcι 
uι 'Ί'rηρι~ ~ιι~ής 11ιιοr.ήριξης ιτο11 cινcιr.nίοσ~ι. 

.... pepo 2 

Kitι Ι&ιωuή Μι..uςή ττνιχή ή •ιοιχή ή μum, trpί11ι1 να. δuιβiuι 
νιισχp.ωnύ ~ CΙΠΙΙό _.,μιι.mιςί.ς μο-ιόδις -: -ιcι ι~: 

1. ~ο Μ~ιιΜ.οyuιό - Βιοχημυιό - λψιι~rυtό Wr.011 
Ε1 ~ D ·.η ES-ή Ε4 .,.._..,.. ιιι wν ιιpιβμό χιιι -;cι ιiδη των ιξιτcί.οιωv 
(Π~Β.Γ.Δ). 

2.ΑJιm~~ιο(Π~Β', Γ'χaι Δ'). Δtν 
ιΜιι etκοροίτηw Τ'° 1'vx~puι~ ιαιι Πσιιδοψνχιιnρuιiς Κλινυιί.ς. 

3. ~ Χ..,Ο~φτιiων ό'f.σnι σινα:πτιiοοu Τμήμ.Δ~ Χ.φcι11Ρ'Τ'
-" Τομίa (Π~ lr, r aισι Δ'). 

4. 'ΜΜω Ενnιή θιpιι~ιιΙος (Μ.ε.e.) Ποluδwι~μη ή Μ!Μίδι.ς 
Eνw-rurής ~ cινti.ιmχχης ι~ (•«pςφτημcι'tοι Β. Γ ω~ 
Δ} ~ uc~ σιιιό w οινιnmιοσόμινσ ηιήμιιτcι, οι Mtvιxi.; 'Λόινω 
cnιό 80 xli~ .UX'~ δννιιμιχότητcaς 6 χλι~. 
~ 04 +vx141'f.puιi.c;. n..&ο+ι,ιχι.ιιτp~ Χ«ι οι ιιδ~ χλcvυι~ 
~ δ.pμ~ ι~φΥΟλσγiος.ς. Οf&σλμολοτ\aς. I.c 
ιW.ιιdς JUiiω _.., 80 χλινών, ιφ' botιtι αnιcι'"1iσοονν τμήμcι-ισι Χιιpο~· 
-τucoiι Τ ομω ή ψlμσπ ι'6υcότητcιι; χιιpδιολοτιχής χιι.~ 7t'φ&Ι.>JJΟνολοyι
ιιής 1σ11 ΠοfοΜτυιοiι Τομiιι, at1t«!'ttl'tσιι "ι &ημ.ιοupτίι~ Μ.Ε.θ. 

n οluιννσμ "!' ή τη.; ΜΟ'10ΙΧ"\( ι ιδ<χότη'tcι.ς τow.«r. ισtοv 4 χλινών. 

S. Τον cι11cιιτοiιμιvο nιpι~ά.λλοvtcι χώρ<' uτillηλιι διι~μορφωμίveι, 
χιιθώ; :υι χώροuς ιιοόδων ιιιιι ΙΙ'ΙΙοδοr.ής ιισβιvών χcι1 t1t1οχιπτώlι (11a- · 
p2F'")μcι λ. Τ ιχνιwί:; Προδιιrτριι.φί; χ-~φίο:ι χ2: 7ιι pιβιiλλοντa χώpοiί/. 

6. Τ oui.iiχιcnoν iνα ιξω-~ιρuιό ι:ιτριίο - ιξrτιιιπήριο. οwσιpτημ!νο 
μι tov~ χώροvς ΙΙ'ΛοΟοχής -:ης Κλινυιής. Cr.cι... διν cιvιι~iιοοιι [ξωτι. 
ρuιό lcr:pιiσ. 

ί. Ύr.ηpιοiσ &~-;ρο~ lΠσρcιpο:ήμι~~cι Β. Γ χcι~ Δ\. 

8. ΚιvτρυcΤ1 λιrocrtιipωoη ότcι~ cινcιπn.σcn ι ·:μήμ:ncι Χιφοupγιχοιi 
Τ ομicι. Μιχρό -:μήμcι χrντριχή; cιr.0<ττιίpωση; ό-ιιιν cιν:tttύοσιι μόνο 
Πσθώ.οyuιό Τομicι (Π~11 Β. Γ χιι: Δ). 

9. Φςιιρμ.cιιΨο οι xλ.1vuci( δiιΥςιιμ11ς <Μι, 'tω\ι 150 χλ.ιvών (Πιι~ 
μι~τcι Β χcιι Γ). 

1 Ο. Χώpο 9\.λςφ~:; νuφών (Πιιρcιyτήμιιτα Β χcι: ΔJ. 
11. Ε ;-xcιtcιιnci~u; ιξvιtηρίτησης χροσω'ΙUJΙοi.. cιχοδuτήρUJ ιτροσω

r.ιχο~ χώροι ντιιινής (Παφcιp'Ιήμιιtcι Β χcι: Δι. 
12. J.:οιτώνι.:; &l#Vuxτi.ptllCl'η( ιιpημιp&uόντων (Πcιpcίpτημιιw Β κιι: 

Δ). 

13. Διaυιη~ί.ι; 'Τ'ΙΜ'\Ρι.οίι.; (Πσιρcιρτήμcι'τα Β χι~: Δ). 

14. Τι.:; cιr.cιι'fΟiιμaνι:; "Μ ιrχcι'fCJ(ΠcίΩιι.ς (Πcι?~pτημcι Β) 
15. ~ιvtpucό χώρο οu;~ιίντρωcη; ~ ςιιr.οχομ.ιο.;, cιr.ορριμιiι"tω-ν 

(Πιιpάιpnu.ι« Β J. 

.... ;ι&pο 3 

1. Ο μί'fισtος ι~ρι&μό:; χλιvών cιvcι Τ μήμcι ιιδιχότητιις &tν δύνCJtcιι ΥCΙ 
uιτφβιιi"'ι τι.ς 40 (σcιpάrντο:Ι xli11ι:; r.λην -:ων φuχια:τριχών χιι: των χcιι
δοι/ιvχιcrιριιιώ" "tων 01tοίων ο cιpιθμός δcν δiινα:τcιι va: ,,.-ιιιpf:>οιiνιι ~ 
\ O"f~όvtσ:) Μiνι.ς. 

2 . (}. ~uιιtpιχ&; χσι1 nα:ιδοψuχιcnρuιί; ιιλινιχί:; δι11 δiΝ:ινte&ι ΙΙCΙ 
ίχονν δWeιμη χλινώlι όινω -ιωv τpιcιχοσiων (300). 

Άpθpο 4 

J.:ciθt Τμ.ήμιι ιιδucότητος. όιιως op~'Qlll ιnο ~po 5 -ιοu χcι~. 
ω~ λιι~ μίpος της Μινurής. J:Ρίιιιι νcι ιξ\Ιιtημttίτaι ιnό τu 
~~ιaό ~ rro άιp&ρο 2 ΤΟ\Ι 'Λ~. οiιμ~νσι ιu 1v; Τι
ιwιk Πpo&uιjp«fί.; tlιlV ιnιμ.ίpοvς τμημά'fωΥ. (T)cιpQ;mv.uι Β ). χ•· 
6ώ; ιuιι Υcι διdίnι: 

a) WY nopo.iτηto ιξΟtώσμό. criι~ μι n.ς npοδ\crτρcιφίι; τοu 'ΛΙι· 
~Γ. 

β) το .-ρcιiτητο 'Λpooω1tucό. σύμφωνα μι -ιι.:; nροδιηρaφίι; 'fΟΙί ΙtCΙ• 
~Δ. 

Άρ6ρο S 

Ki6c Ιδιωτυιή Κ>.&\/\χή &Weιτσιι ΥΙΙ «ΙΙ«'Ιftiιοοιι ,;α: ιrcιpa.ιιόnω Τμή· 
μιιτιrι~: 

λ. ΠλθΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕ . .\.Σ 

1. Ωdο>.ογuιό Τ μ.ήμοι 
Εiνσιι το η.ιiμοι 11011 ncιρCχιι tιι μioa "':"ΙΙ Οι~. 11~1 χιι: 

θιpιι~ui.ιι 11ιitίjcnω.,. της tοω'tι!)\Χήι; ncι&ολcτί~ χιιι ιι.διχής νοοοί..ο°(iιs.; 
Χ\111 'Τ'fΥΙΧό etνnμιtωιtίζιι M&'Ϊ)Clt~ 111011 U!lόTO""'CΙI OT'i'J" ιι0υιότη-ιcι Της 
ιtcιθοΜ>~. 
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ΠΙΙ'iλΚ.'-! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩ."i 

Π.υ>ΑΡΊΉΜΑΤΟ!\ λ, Β. Γ. /. 

ΓlλΡλΡΤΗΜλ λ 

Γ!:.\1ΚΕ! ΤΕΧΝΙΙ\Ε! ΠΡΟΔlλΓΡλΦΕΣ 

λ} , Π~η~ ιumλληλότη1ος ουι01ιίlιο~ uι οιιι01tίlιοu μι \111~ 
XrN~ ...••••..... .•. ••. ••••• ..• .....•. λ- 2 

λ!l. . n~ ιιφW..._οe χώρο11 • . .. ••....• •• Α- s 
JιJ. π~ ιmρiοΙι •.•...•.••••.......•..•• Α- 6 
λ4 . ~ ΙΙΟ"t1ΙσΧt~:; CΠΙCΙLτήnl( •,. • • , • •• • • • • • λ- 13 

ΠλΡλJ'ΤΗΜλ Β 

ΠΧΝΙΙ\ΕΣ ΠΡΟtιlλΓΡλΦΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΠ TMH~L~TOI\ 

81 ΝΟΣ:ΗΛΕΠΙΚ~ ΜΟ~λΔ~ 
BJ .1 ΓΜΧf, _,.μνnχτ, μιΜιlιι .... • .... . ......... Β- 4 
81.2 Π.ιδtnpuri, _,μ.uiui;, μ~ ............... Β- 11 
81.3 Μι1ο1111υιt, _,-,;.ινωιτ, μΜδο .. . ........ . ... . Β- 17 
81.4 '!fuxι.rιpixi, - Ποαδ~117.ιιnpι~ ΥΟCΠιλιν:υιi, μ6-..ibσ 

lfux~. Μιννci1 tνηί.ίaω-.. Πιιiόω• χαc: ιφ+ι>ω- Β- 24 

Β~ ΕJΔΙΚΕΙ MO~.UE! 

Β2.1 Μ~ ... ~ωp:ι .. ω--+.- ...................... Β- 32 
&2.2 ΜΜω ~οiι·~vιιο~ ........... ... ...... : Β- 36 
82.3 ΜΜΝ Σwιχ~ Φορr,t4,- Πιp:~ονιυcή; 

Κ•~ (ΣΦΠΙ\1 ....... .. •...... . ..... . . . . Β- 39 
82.4 ΜΜ!ι Αι&!r.p;ψι~ ............ . .......... .. ιι- 41 
82.S ΜCΙ'Ιιάδιι Πι~cr:'\'Ιή; O?uMr:-1.o.;.. ' 

(ή ~i«.;) ....................... . . Β- 43 
82.6 ΜΜω λΙΔt ....... . ..........•.......... Β- 44 
Β~.ί Νονiδσ tν:~ θφιτ.~ ... ............. Β- 4ί 

82 .ί . Ι Μ .t.θ . Πολυδiιν«μτ1 ............. . .... Β- 4ί 
82. ί .2 Μ.t.θ. Mιητr.uP'J'llriι ............... Β- 55 
82.ϊ.3 Μ.L.θ. ~ρcήμιnωw ................ Β- 55 
Β2.7.4 Μ.ε.θ. λ-~ λνι11~~ιι.; ..... . Β- SS 
82.7.5 Μ.Ε.θ. Π&ιδιιr.pιχi1 .................. Β- 55 

~.8 ΝιΟ"('Μi; Μ~ .. . ..... . .... ...... . .. ... D- 57 

BS ΣΤΓΧΡΟΤΗΜλ Η ΕΠΕΜΒ.1,ΣΕΩr\ 
83.1 t~ Χιφο11pτ~ί""" ................... Β- 6ί 

83.lι Τμίμιι ioηmlι.l't χιφοvpτuιώlο ιτ.ιμ~ων . Β- 6ϊ 
83.1~ Τμίμιι crηr.tιιιών χuροuιττιχών ιr.ιμβ&οιων . Β- 84 
83.11 Τμίμιι t*nor.ipιwν ................ Β- 8ί 

83.2 ~ tιlaiιllCl'T); .................... .. Β- 96 
Β3 .2ι Τμψ Μ&ιιιmΧών Ε.r.ιμ/sόσιων (Mouιr.iνiιo) • Β- 96 
Β3.2β ~ό ΓΙΛΨΧ~ Χιφοvr:-ιiο ....... Β-102 

84 ΠΓΚΡΟ'JΉΜΑΤΑ t.:.ϊΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΕΞΩΠΡΙΚDt\ AΣθtNOti 

R4.1 ~ompucj ιnpιia . . ...... . ........ . . . .. . ... Β-104 
84.2 t~ιιJτι-a r.φ~ ....................... Β-109 
B4.S ~ 1cr_,...t1 υ: cιaoxcr.άo-~or, ..... • .••.... • Β-1 IS 

BS ΔlλΓΝΩ..,.,,Κλ ΕΡΓλ..~Ρlλ ..... . ..... ...... Β-1:!1 

BS.l Μ~Βιcrχ!J&ΙΧ~λι~ ..... •• . B·l26 
BS.2 Π~~Κιmιφο).οτιιιό . , ..•...•..• Β-126 
BS.3 λ~ .............................• Β·127 
Β5 .40pμ~(Ε~) . • ...... .. ..... Β-12ϊ 
BS.S ~ Μιιucοολιιων (λrtι~) .... Β-132 

BS.5cι ~uιό-Μσα-το-rριφiσ-ΤιdΡ'ΙΧοι . Β-132 
85 .Sβ λ~λ~uιό ............ Β-141 
BS.Sτ Αι!ΜΧή-Μηvιι1\Χή 10μοτρσφίa .••...••. Β-145 

BS.6 Πllp!JW!ή ιιrτpιχή (ιn νίνο-in ,;ιrο) ............. Β-14ϊ 
BS.7 λχ~ίa ••• •••••• •••••••• •• • •••••••• Β-157 

86 TnKPE!JE! Ί"ΠΟΙίΗΡt!ΗΙ 

·86.1 Tinpoia~~ .••....... . ............. Β-163 
86.2 αι~κινφχ+, ΛιΙΟΟ&ήιιη •• ••••.•• ••• . •••• Β-165 
86.3 λ~ ...•...•...•...... . ..•....• ... Β-)66 
86.4 Φιρμσιuiο ..•.•.....•....... . •••.....•.... Β-167 
B6.S Φ~ \Ο&Ιφών •••••••••••••••.•••••••••••• Β-168 
86.6 Σντχίντρωrη-λιιοήpωοη-λΙΙΟΙΙομιbΤ; cικοpρψάτων Β-168 
86.7 Ετ-~ φιιιφτηςιης r~ΙJtoiι . 

( λ~ιοδιmp. ιφοιωtΙUΙΟ~ -Χ· ν:uι'Ιί);) ...... Β-ΙίΟ 
86.8 Η/Μ ΙfΜuιmοιις ...... ...... . .. ' ........ Β-173 
Β6. 9 Διιχχη'!Uιi< Τ '"JΙΜ\.ις • . . • . . • • . . . . . . . . . . . • • . . Β-190 

ΠλΡΛΡΠiΜλ Γ 

]~ό< ~οιWομός lδιωτuιών Ι\λιΥ!Jtώ,. .......• , ....... Γ -2 
' ΠλΡλΡΤΗΜλ Δ 

Δι&ιφιοη ΙΙΟΙ eiινβιοη r.ροοωmιιοiι ..................... Δ-2 

flλΡλΡΤΗΜλ λ 

rtNJl\U ΠΧΝΙΚC: nΡΟΔl.\ΓΡΑΦΕΙ 
λ) . ΠpοδLΟjιηi; χιπW.τ,λότιι~ οucοιςiόο11 ιcοι ουιοrJδοlι μι 111\ip. 
, Χ" • 

λ2. . Προδωιτpσφίς "'~ r.ώ?ο1ι 
λ3. Προδlqρσφk ~ 
λ4. Ειδιaί< ΙΙn80ΜιιΝτι1Ιί( cιuιτησ"( 

λl. ΠΡΟΔΙλΓΡλΦΕ! Ι\ΑΤ.ι.ΛΛΗλΟn!Τ.'-! ΟΙΚΟΠΕ:ΔΟΤ 
ΚλJ ΟΙJ\ΟΠΕ:ΔΟΤ ΜΙ: ΤnλΡΧΟ~ ΚΠΣλlλ. 

1.1 XPH:Ell: 
- Δtν V.ίΊΎ.ιτa: rιι~ iιώpηcrr1 X4tcW.τ,i.όo:ηta.:; ουιόιιι&ο +1 οιχόtlιδο 

μι 111\Qpxoν χtίρ~<.. crnι cmoio οιν tχι: ι.ξcιο9ώ.ιR&! Τι &νν~σ χωpο
&ιτηfΤ); TrJ' χ.οήcιη; ,W~ οiιμφωΥΟ μι TIJY ιοχίιοuοο w~μοδωίcι. 

- Δrν ιiνσ: ,-τννιώς σιιοδι.χ'Ιή τ, iιιτcφ~ wη; y.,Ρήσι.ω~ cno ()ιΙΙόRιδο 
ιι.; 10 or.oio ιφόχιιτcι: ~ οwτιρθι! ,., ιδ<ω":tΙCr, !WYUC1/' 

- Οι χρήσιlζ 'ΙΟΙι ψσοv :w ιvρimροιι χφβιW.ονt°' w~ ouιodδou 
;ιιι την illρllCΠj !Wνιιιώlι uθώ; 11141 το ι!δο; τη; 'f&Ι'ΙΥiιιοη:; -.φτpcίφι· 
'fll1 lm\IC σοcόλοu~ m\ΙΟ.ΙΙ&ς } 11141 ~ 'flll ':CI ουtόΙΙιδc 'τσ CftOl4 Ιl!pi• 
οΙΙΟΥtaι σι ιντός ή ιΧ'!ό; cιχιδiοv r.όΛιw; κ&ι οικισι-ιών wιpwχίς. 

- Τι uΜpχσνιιι χτ!σμιmι ~ το~ o:xorιίbo;i ΙΙ?i11ι1 .,,_ vφiσwντ111 
νομϊμω;. 

Γιa ΤΙ1" iιώpηοτ, χοτοΜηί.όοnr-~-.. χτιομ4των cιιιtώlο 1111οβ«).ί.ι· 
= 11pομιΑitτ1 σVμ.φωνΙJ '\'Ι; ιφοδΙΟjΡΩφ4 οiινrιιξης μW1ώο.. 

1.2 λΟΠlλ ΣΤΟJ'ΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΤ. 

-Το ~ 11ρόοωιιο οιιιοr.ίbοv r.~rιι1 νcι ιίνaι ~ιnο 

15.ΟΜ imιν ~"Ι χλινυιή bι~ διcιβiτι: η.ι~ 11111.,.σ.ι- mpι· 
cnnυιώιο u: 0.00 imιν ~1οθίπι. 

- Η ~1 το • uτά οr.01σνδή!Ιcm χ~ιiι6ΙΜ7Τ1 ~1φί11ι1 νa 
~l 'fD '11: . 

- Η ~n; w~ oιaodδou r.J1ir.ι1 ~ ιξcιοφcιΑςιτΩ.Ι αο δρόμο 
ρvμιmμριο~ ιχι~~ισμίνο (ιαpr.ι..ό -χοι'ιΙΟtΙΙ!ό) -.,.Α• 
-τιιιrφωμίνο ~~ι--. .. 

- Οι διaιniοιιc 'ΙΟ ~ ιccιι 'Ι\ ιr.~ τοv οιχΟΙΙ!δοv •pial ,_ 
tΜι tm.M')Uς ώm w ~80fCIΪ.lζO'i'fCll Μό; ιυιι ιχ~ ΟΙΙΙΟΙd&οιι: 

• Κιντpυιή ~ - ιlοοδο ~ ιιcιι οχημιnω.. 
• ~ 'fCr/W ιιαι,-Μwν ιιιpι.cn~. 
• ι\ιl>.ι""J των ~ ~· 
"λ~wιιιροV. · 
οι~ μι~~ nιιιτο~ 51.sμopt~ (Χώpιι +"r 

>.ιV χιμη).οV iφulΙΙOU, δt\ιδpοφimΙΙΙΠ)ς. PARl\INC). 
- λν w ~ iχιι ιφοηiλιιοη no Ε&νuιό. Ε11&ρχ1Dό η Ji:iιpco 

ΚDΙ~ δρόμο βι •pί•ιι wι iχιι '!Ο σιισιτοiιμι"° ιφόοωιιο ώcm wι 
μιιοριl wι -llU8ιt ο ιιόμβος ιιιικλ.οφορlιuι~ σW&ιιιης eίι~ 
μι το - 5.11.84 Π.Δ. ΦΕ\.; 181o/1S.ll.84. 
Η ιιώρηοιj της ιcιι~η~ 'ΙΟ\Ι '!")1\ίδον XOP'Jrύwι μι ΤΙ1" 

κρονιιCιωη im 'fD τήu6ο 6a τVχιι της tτφcrη; χιW.ο.οοιaχ+ις ιiι\&. 



t 
J:,1111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ f!ΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟ) 

ΠΙΝΑΧ.\Σ 1. 
k.ΛΙ:ιΙΚΠ Σε ΟΙΚΟΠΕΔλ ΕΝΤΟΣ :ΧF.ΔΙΟ'Γ ΠΟλtWΙ 

Κ.\Ι OIKltMQN ΠΕΡΙΟ~ 

ειι ιτrr.cw:ιι 
!:JtλfH εnιmπο.. 
tΟΙΙΟΙ'Ο 'tlΠIΉ.UJOt. IW.\ n!ΡΙΙ!Σ!Σ 
οικ~ Τ.ι.:Ιi =.Ε :ι 
ΠΕ.!ΟΙ 

:ΙUM.\4DO OXJ > :.so ~ <i• ιιd-.v~ Μι ιa' 

ΓΡΙ• Π.\Cm\- OXJ 
'""\ c.in 

> 100 λιιι:ιώιοir-
tΙΠΠ'ΟΟΟΙΣΙλ ;..,.. ... ..,. 
ΟΧ.101"'.λ βΙΟΙΟΟλ.'1λ OXJ > 250 OTλli ΠΙλ11Ι.Ι ΟΙΠ1ΙΙΙ 

m1tt1 οι .uioπ.um 
~ιt~.u 

• ΟΧ.ΙΟΤ'f...\ UX..11.\. 
:-rwι· Ι)ΧJ > :.ΙΟ '!Ολl"Dλ. .U.ι..ΙΤΠΤΟΙ 

.ΙΓΟΓΟΙ Ι Ί'~~.ΙΤQ~ 
\λι. 

W"JΔPOWJO Ι.W'O~LI· 
:ΙΡΟΙΙΟ!Ι vXI >1000 

6 !3ΔΗl'Οιl.ΡΟΜ. Γ1.WC: /)Χ) > 100 
LΙοι- aιοτοοο! OXJ > 500 
ιlλΤΌΙΙDλ ΟΧΙ > 300 
ΣΠλΤΑ..'ί.crr: 81(). 
.ΙΟΙ'. Ι:λθλtt:)ΙΟΊ' !1(). 
.\!.Ο.'Ι ΙJ.υ . > 300 

ΠΙΝΑαι 2. 

~\Ι:tΙΚΠ :::ε Ο!ΚΟΠΕ.1λ ΕΧΤΟΣ ΣΧΣ.1ΙΟΤ 
ΠΟΛΙΩ:-1 ΚΑΙ O!KJΣ:'>tQti ΠΕΡΙΟΧΕΣ. 

ι:LΔΟΣ~ 
τοτ .~τιυ 
εmmοτ 1trP18".1· 
.ΙΟ!t'ΓΟΣ ΧΩΡΟΤ 

1 :ιωσr.1f{Jο 

! ΟΧιΙΟΤ:Σ! [Π.ι,. 
Τ.Ι.."Τλ.!.ΣΠ' 

ΟΧλσr..Ι ΙkJΜ!!Χλ.'ΙΙΑ 

3 D1λ Tλ.tr λIDt ΙΠΗΝ. 
ιr rnooπo.ιm 

• wαιrοιοο ιλ!J'Ο. 
~ 

5 ΣΙ4ΙσΟ6ΙΟΙΟUΙ 
ΓΡ.uοαΙ 

6 Γ?.\tαι Πλ.ΕΤU,_ 

tι:Ρι"ΠΟΟΟΟ κ .UJO
MJI -«J'm'al 

r ΠΤ.ΙΩ'Ιt! mιua 
ΤλΣΚΣ 

ι !'.\ΟΙ - ιιοτοοοι 
9 ·~ΤΟΙΙΣΙλ 

rιmω:Η 
UIΠJ'tΠO~t
.~H .\110rΤ.\ΣΜ 

f)I) 

OXJ >ι 500 '-'-~.,;q,. 

'~~ 
οχι > .ι ,;οο • ttλΠ1Α. .αιΑΤΠΤΟΙ 

ΟΧΙ >/3!11J 

ΟΧΙ >lr11J 

οχι > 100 

ννοι .1 nοοται 
ι.Ι.Π. 
η..ι .»-1 \114 ιtα 
)4J/5.6.U) 

ΟΧΙ > 300 ΟΤιUΙ 'ΠΙλΙΧD 
omwι U\λtll Η ΑΟΟ
Π Α11Ι &lllM:WI'rAI 

.\.'Ι BPlnotιTAI »W ΠΟ ιnonr&I 11 UΤλλ
,\ΙΙλΟΤ!!Τλ &111Πλl IDIO λll ΙΊΙ'ΙΙΧΟΘΙD 

ΒεJλΙQΣΚ λΙΙΟ ΠΙ ίDΙ σn 8Α ΑΙΧ'*λUΠΙθΟ1'1' 
οχι > 500 
οχι > 500 

OXJ > 500 

λ3. ΠΡΟΔΙΑΓΡ:\ΦΕΣ ΚΤΙΡΙΟΤ 

3.1. Κιr-βος • 
Κιmiτηο<~ της~ομιλιτητή( 8α ιφiσι.,. ~· 

ήσιι Μ.σβο ~ 1'4 xιnuu~ uι ;...~ ~ 
~ο ib; ~ 8cι ιφίtιι.t ~ ΧΡ'jΟΙμο~ιοt'!βιi a81τl( !'fΙ'Ϊ< Jllfn\" 
~ μι).nών. 

3.2. Είσοδοι~ 
Η uν1purή ιiοο6ος wv ιιτφίο<ι ~ ιιρ«nι ...σ μ...., opnή uό τηy ιι. 

οοόο q'ς'1Ι ιιι~ χώρο. 
& 111~1 ~ μό).οιι&ιι; λι~ 
-t~ χώpο ιφο της ~ 
~ 
-χώρο.>.~(~ 
-χώρο~ ·-.Μ 
-χώρο τη4fώ- "'° '111 xQhό 
~11'!"~(~~1· 
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'νUι4 ~ή CΜWΠίnuτι ~W'ι 6ιν ιιn~ιm.ι νσ tο
Μiπτr.ίντιsι ΟΙ χώ/>οlι( δim~ ιιωdtψ.οlι( l•·X.• 4-~). 
~. Γ1σ 6).ις t1.ς ~Ni( ~ (ηί.ι.npι.τή; ι~"ΙpΟίι.υι 

ΙΖtpυιώ. .ψω..) .,-~, .. ~ ·~ υιΜι .. ιι-.,w.ι.""" 
οωο-.;, UΙf°"PTla τη: ΙW"ΙΧής οι tapi~woη ~ 1"1( ..,οχής. 

β3. ο. ~ Nλaiιotl( (•ιιό όρΟfΟ " ~) ό),ω. i-&. 
"1\ιω. ~ uι •ιιορpοήc h τi- οι ~llf" ~ 
SΚArrS ι-.i+Ψο 11 υt. όροφο. Η ιnίσa.ιfιιι tωο -~ U· 

~ /ιr, llC\~IU\'81-.0 τtmσι μ1σσ σιj ΧWρο\ις 11~ ~ 

λ4.Ε/Δf~ ΚΑΤλΣΚεΤλΠ!ΚΕΣ λΠλΠΗΣΕΙΣ rrn; lΔJ.O. 
ηκι:: ΙWΝΥΚΕΙ. 

---~----. 

ο.~ ΙfΤUΪις t\JY 1&c.ω1W1W. ~ utnio--. .. 2 
βnυι~~ t 

~ .) Ι~~φτσιΝ{-W-CΠΙΟ'n(~ 
6ιat~c~ tw Jmf"o&ofiιJtOu U\ΙΟ'ιΙομοΪι ΜΙ tr110 - ~ θιιιμο
μ~, 

.J,2 ~ οιdομιά( ιpτσιο1ι< ΙΙΟΙΙ w- ! 

. lιrla~-~~~-·~τo 
~&ρο ..φ ·Ν~νt\Χών Ε~ωι>">. 

(β) ml tσr. ~ ΙUΜΜσμh ιcrtl"°"~· Χ. 

' · 
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1 

ΠλΡΑΡ'Ι'ΗJιΙΑ Β 
π::χΝlΚΕΣ ΠΡΟΑΙΑΓΡΑΦΕΙ 
ΕmΜΕΡΟ1Ί ΤΜΉΜΑ ΤΩΝ 

ΠΕΡΠ:ΧΟtιΙΕΝλ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑtΕΙ ΕΠΙΜΕΡΟΠ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Bl Νο.tΗλ.ΕΠΙΚΕΣ ΝΟΝλΔΕΣ 
Bl.l Γt~ _,γ.ινΜ'ι μΜω .................... Β- 4 
81.2 η~ -γ.awaή μΜδa ..••••..... ' .... Β- 11 
Bl.S Μιιιιιmχή ~ΙΙΜή μΜι&. ................. Β- 17 
Bl.4 φvχιnpυιή - Πcιι&ο+vzιιrτpχή -ιλallturii μΜΔσ 

'Vvχωιφχή Κ>.ιwχή t~. Πιιίδωοι .. ι ~. Β- 24 
Β2 EJΔIXD: ΜΟΝλΑΕΣ 
Β2.1 ΜΜ&.~ ...................... Β-32 
82.2 ΜΜΙ. ~ "''ρο.ί .......... ............ Β- 36 
82.3 ΜΜδ. ΣΙΜΧοiιc Φορη'"~ς Πιρc~ 

Κ~(ΣΦΠΚ) ...•.................•.... Β-39 
Β2.4 MMk ).ιβοtΡ'~ ••••• , • , •.•..••• , ••. , , ..•• Β- 41 
82.5 Μοοό&σ Πcι~ ΟτχοΜyία.ς (~ nuιD6φπςιiσ.ς) Β- 43 
Β2.6 ΜΟ'ιόlι8 AJDS •••••..•••... , ..••...•..••..•• Β- 44 
82. 7 Μ~ Eνmvrήc θφπιιίa; .................. Β- 4 7 

Β2.7.1 Μ.ε.e. ηω.u&w.μ11 ......... . ......... Β- 47 
82.7.2 Μ.Ε.θ. Mn~ ................ Β- SS 
R2.7.! Μ.Ε.θ. ~ ..... ............ Β- SS 
Β2.7.4ΜL.θ. λ-~λ~ωιc ...•..• Β-55 
82.7.5 Μ.t.θ. Π~ ..................... Β- 55 

82.8 1i~ Μ~ ..•.••...•.......••....•.. Β- 57 

Β3 ΙΠ'ΚΡΟΤΗΜΑΤλ ΕΠΕΜΒλΣF.ΩΝ 
83.J ~ Χιφοuρτιiωο. .•• ' •.... . ...•.•..... Β- 67 

83.la Τμiιιa Wηιπωο ~ ιιιιμβύιων .. Β- 67 
83.lρ Τμφι ~ ~ ~ .• Β- 84 
83.ly ΤμΥμι ~ ......... . ....... Β- 87 

83.2 ~ Μιι!ι~ ....•...........•...•.. Β- 96 
Β3.2cι Τμiμ& ΜcιιιΙΙ'tUΙών Εια~"""' (Moiιtmpo) Β- 96 
Β3.2β ~ ΓwcιυιοΑαyuιό Xιuiovvrdo .......• Β-102 

84 ΠΓΚΡοrΗΜΑΤΑ r...η-ηΗ?ΕΤΗΣkΙΊ~.!.ΩΤΕΡlΚDΝ λΣθΕ
ΝΩΝ 
84.1 ~ ICl'tpti. • ' .•••••.•••....•.•••••. ' . Β-104 
84.2 Ειιι!τοm ~ ..... , ..... , ........... Β-109 
.84.S tllOIX'i) 18'ιριχή uι ι:ιιοχnUτσοη .............. Β-115 

BS WJ'ΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΤ'λΠΗΡlλ .................. Β-121 
BS.l ~Βιοrιιιιιχό-~ •..••... Β-126 
85.2 ~~Ίιn~ ............. Β-126 
BS.S Α~ ....•.......•....•... .......... Β-127 
BS.• ~ (Ε~) .. ... ......•. .. Β-127 
BS.5 ε,,.~ AmuιoYi.._ (Αχ~) ••••• Β-132 

BS.S. λχ1ι~Μ·~-Τwίpηιοι • Β-132 
Β5.5β Απιιοτ~Αιμοδ~ ............ Β-1•1 
Β5.Sτ λξσwrή-Μ~ ~ .......... Β-145 

BS.6 Π~ ιιnpuς;, (in νlνο-iιι νbro) •...•...• •••• Β-147 
BS.i λχτι..,._α\4 .... , .................•...•.. Β-157 

86 mHPEΣltt mommΞHt 
86.1 Ttnpιiι~ .........•••.....•••.••.• Β-163 
86.2 l'Dwτlpo-Kιντpuciι λ~ •••••••.• , , , , •••. Β-165 
86.3 λιuιοτιiρωιη .. '.'. '. ' ...•.... .• .•••....•.• 8-166 
86.4~ ........................ . ....... S..167 
86.S~~ ............................ S..168 
86.6 ~λ•Ο'fiφρωιη-λτοιισμι&ή "~ Β-168 
86.7 ε~ φιοιςηρι~ ~~· 

(λtιo&νnpa ttpooωirUΦV -Χώροι "Τ'&Ινήι;) ••••• , • • Β-170 
86.8 Η/Μ ~ .......•....••. • .•.•....• Β-17! 
86.9 Δlοιχητυd( Τwηρι~ ... , ....•.....• ,.,., •... Β-190 

.. 
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Π/ΝλΚλΙ ΙifΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧ!1QΝ 
n:ΝΙΙCΗ ΝΟtΗΑεrτιιιrι ΜΟΝΑΔλ 

ι 3,30 
\11'( """' .. 11 , Ζ.70 ι.c. 

'z,.i 

ιs 
IS • 3,30 ~~vrw-, ί,SΟ 

""" -ιUΟ * 21 • 3)0 ΜΙ< - ιίιφο ..,,... 
'6.JO ~ ...... 
• ιιο .,.... 

Η ι S,30 ~-χ.-...,.. 
, ιsο ~-
1 ι.ιο ...... 

ι.sο ιιl 

•ιΜιι 

15 
ι~...,. •·•· ιw•tt ιlί"Ι .. .,,..ι.ς .r. . ...... ιιίJΙΙ20.ι.~ 

ιίτιι 1.Νιι ...-12,.2 

• 6 
11 

6φj Ι 

.ιι., """ 
ιιt ιu.. ) ,i ι.ι • 
OOUCllE J"l 1·2 ~ 
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ΠΙΝλΧλΙ ΜΕΠ'ΙΚΟΝ troOO:WN 
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟtΚΛΕΠΙΚΗ lιΙΟΝλ.ΑΑ 

. .......,.. ωmnι ωmτtΙ Ι'ΙΑΡλΠΙΡΗΣm 
/ Ίfφ. OtfλJ.1111 Dtfλlm 

• DDtANΣIA Alλtl'λmt 
Μ2 Μ 

mmιu 
Σ:!11ΙΙΙΠΩΙDΙ 

l liφιc ... • 3.30 .... 12 
,~ ..... ι· 12 ι LSO 
SΟιιi<~' 10 Γa...ιΜιιiιιι 

.. 40 ι.t/15μ2 

·~ 6 ~ r.<1&~ .. a 
-ι'Ι• μι,... 

~-
..0.60 Ρ 

5~-
t..,.-

• Μι,ας ...... .. 4 
7 λιιΙWfιιι. 8 ι-..,.;....n-

Λ-.ιιj"' ...... 
XDf'a DmmJTQfι 

1 ΑΙΙιιι. ... 0,75 μ2 
~ 

2 f.C.-;,-
Mdi\'I 

Τ.ιιιιιίι,α.. 

ΙΗΜΣJαιε!!: a•a.lniς. ιι·~·-~ Η.·~ φοn .. 

81.2 Ι1λlΔΙλΤΡΙJQ{ ΝΟΣΗλΣΠΙ.-Η ΜΟΝΑΔ.'ι 
1. λλίΙΚΕΙΜ:εΝΟ-:ΣΚΟΠΟΣ 

n~ι, "°"')λιιmχή μ.D'lik. 
1. n- ιιδιχή μΙΜίδο _,γ.ιϊο( ,ων '"ημdιτw.. ._ η.&ιΜιηuιομ ή 
~ 1ομί. O'ta oιroio \ΙΟΟ'Ι)λιίιονtaι ιdιί ~ ί~ 14 
ι~ι.:ι-.. 

2. ~ N.M.ι111τpewι1a1" ~ιι μΜ 81 aAιlllxή της ιι&
ιtή; υτηyορiοις tWΙr ntιι&ΙCΙ"tpuιώ• (Π.Δ. 247/91 8p8ρ<ι 16). 

β.3 Χώpοι ~~της f-811eςi 
· l. Μιpοι ψ188η(-ιι,.11ι!a< β.!.1 "Ι)Ιί Γ.Ν.Μ. 

2. λΙΝΤpό ~: Γιa ύΙι 40 χ>.i~ιις 1 λο11tρό ~ • · 
δ.ών όιΙως "'1" Ωf.β.S.2. της Γ.Ν.Μ. 

'Οιιινfτ1ς40~~-w~~ 
h ~φοn\~Ι 1181 ίΙΙις~ ~"°' 'Τ'8,. ~ 11111• 
w. 
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Β l.4.1fYXJATPIKH ΝΟΣΗΛΕΠΙΚΗ ΜΟΝΛΑΑ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑJΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΟΝ 

·~ Ι Ί!ιfιι 

ΠΙΝΑ.αι fι!ΕΠ'ΙΚΩΝ ITOIXILQN 
t'YXlATPIKH ΝΟΣΚΛΕΠΙΚΗ ΜΟΝΛΑΑ 
ΕΝΗΛΙΚΟΝ-ΠλJΑΙΟΝ Κλ/ UHBON 

ωχιrnι WXl1TEI ΙWλπσια.m 
οιε.ωικ οιωm 
EllltλlWA &ΙΑΙΙ'λΣm 

112 11 

11 ι•3.30 ~wιιιiιι-
~ι-3.30 r.c. 
.. uo 

..s 
r.c.Μιί\ιωr ιιι,.,. 

IS ... 1.30 ;:: ιίfι rιιι-
,-4.50 ~-.. uo ... 

21 rJ,30 J:ilfiς•Mι.,... 
,-4,JO ~-.-ιιο w 

24 ι•SJO 1"fΪς •Νι-~-
,-4.5ι ~ ...... -.. uo w 

' 1•28~ 

o.s ν1/ ΙΜιΙ•20ι.ΙΜ( 
.i;., 

..... •.•. .,,. .ι'fι 
15 ιΙίΙΙ(.., ,,,... ... 

.φ.ΙJΟ 

6 
6 

χαιοι ι:!J1ΙΗΡ['ΓΗ!Jα 
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19f.r...--t 
20 ........ 

, : 

" 16 
12 
1.1 

JO 
15 
1, 

~ 

50 

11 

Ι• 

2Ω 
IJfιl 
U /ιί. 
1 /ι1 

,. 
Ι• 

6 
6/ι)ίι\ .... 

s ιι.ιι.ιι. 

ι z'φ( • : ιuι. 
1 ιt.ις ιι.ΚJΙ. 

11i9ιtιιίU 

2ziιι-ιιί α 

3.ΟΟΧΙΟ.00 ! ~ v \UL 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

___________________ __:ΤΕ~Υ~Χ~Ο~Σ~ΤΕ~Τ~Α~Ρ~Τ~Ο~--------~Α~ρ~.Φ~u~·λλ~ο~υ~9~6 
3 Φεβρουαρίου 1 994 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΔIΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Ιρ~ΓΙοrιοιηση των (1) 
δQou Ρuμοτομι )(~ήσεων γης στην εντός του εγκεκριμέ
ς (Ν. Αττι~~)~ σχεδiου περιοχή του Δήμου Γλυφό-

σε κλlμακα 1 :5.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο 
της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 63286/ 
1993 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση 
δημοσιεύεται με το παρόν διόταγμα. 

1. Στα οικόπεδα που txow πρόσωπο: 
- επί της Λεωφόρου Βουλιαγμtνης, 

ΤΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
·ε11 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑΣ 
,.οντa,, 

1. 'Γιι; δ ,. UΠόψη: 

- επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος (στο τμήμα της από 
την οδό Πανδώρας μtχρι την οδό Πρίγκηπος Πέτρου), 

- επί της οδού Γούναρη (στο τμήμα της από την οδό 
Υμηπού μtχρι την οδό Ανθέων - Μετσόβου) 

Ν όJ ιaτάξει 
V~t tοι; •rτερίσχ~~~ν όρθρων 9κα11 του από 17.7.1923 

2 
otεPa Τι>οπ ιων Πόλεων κ.λπ ... (Α' 228) όπως μετα-

- επί της οδού Λαμπράκη (στο τμήμα της οπό τη Λεω
φόρο Βουλιαγμένης μtχρι την οδό Κύπρου) 

- επl της οδού Αθηνών (στο τμι')μα της από τη Λεωφόρο 
Βουλιαγμένης μtχρι την οδό Γούναρη) 

ΤS • Ιιι; διaτόξε~nοιήθηκαν και συμπληρώθηκαν. 
τ3~11985 •l<υβ~ του όρθρου 23 παρ. 1 (εδ. ιδ) του Ν. 
3 Τ ρνηοη και Κυβερνητικό Όργανα• (Α' 

1Θ90 ις διaτόξε 
aι016 •rιa τον ιξ της nap. 3 του όρθρου 99 του Ν. 1892/ 
Ιοu 

6 
ξεις,. (Α · 10~UΥ)(ρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες ηιση Ρθροu 7 τοu ~· όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 

4 ;ou Vέφοu · 2052/ 1992 •Μέτρα για την αντιμετώ-
Vου · n ην 51031~;~~;ολεοδομικtς ρuθμlσεις .. (Α' 94). 
•tγ εΡιβόλλοντ 113. 7.1989 απόφαση του Υπουρ
ΙΙοu ~οη r ενικού~ Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
θηl(ε Uφ<ιδQς {Ν ~λεο~ομικού Σχεδlου (Γ. n . Σ.) του Δή
Υη0u 11ε 111ν 95271Ί6 rrικης) .. (Δ' 474) όπως τροποποιή-

S. fιΥ0ύ (Δ' 
13021 

989118. 11 . 1992 απόφαση του ιδ!οu 
!Ιiaει ς 1Οισuν 7 ι. 
'Ος ς 'fης ειqελ_ η 1992 και 59/συν. 7η/1992 γνωμοδο-
s: 

1 
εστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθή-

•tι ις διaτόξ 

- επί της οδού Ανθέων (στο τμήμα της ανατολικά της 

Γούναρη) 
- επl της οδού Μυστρά (στο τμήμα της από την οδό 

Αθηνών μtχρι την οδό Γούναρη) 
- εnl των οδών Μουσών, Υμηπού, Ελευθtρου Ανθρώ

που, Κωνσταντlνου Αθανάτου, επι της Ανατολικής πλευ
ράς της οδού Ζέnπου (στο τμήμα οπό την οδό Κύπρου μέ
χρι την οδό Αγίου Νικολάου) και 

- επ! της οδού Κύπρου (στο τμήμα της από την οδό Κα-
ράγιωργα μtχρι την οδό Αθηνών. . 
Καθορίζεται χρήση γενικής κατοικlας, όπως προσδιοpl~ 

ζεται οπό το όρθρο 3 του οπό 23.2. 1987 Π.Δ/τος (Δ · 166) 
με εξαίρεση τα ξενοδοχεlσ και τους ξενώνες. Ειδικότερα 
στο επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος και επ! του τμήματος 
αυτής οπό την οδό Πανδώρας μtχρι την οδό Πρ!γκηπος 
Πέτρου, οικόπεδα από τη χρήση γενικής κατοικίας εξαι
ρούνται και το καταστήματα. 

2. Καθορίζεται χρήση πολεοδομικού κέντρου όπως 

~·;; 0uτό 11ρ00~~ς του όρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 
111οι; 4) Ι<aι το Υεγ θηκε με το όρθρο 27 του Ν. 2081 / 1992 
)Qtιιc: 1?ΙJ Διτος δ°:νός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις 
?. 

1 
ou Ιlροσnολο πρ~καλείται δαπάνη σε βάρος του 

1Ιι(ρ ηγ 264; 1
99 

Υισμου και του οικείου Ο. Τ.Α. 
)ρ01~τ:,ιaς με π ~ γνωμοδότηση του Συμβουλiου της 

ς•C!ς '<οι Δ ρ ταση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
ημοοfων Έργων, αποφασίζουμε: 

Ρο1'1οrιο . Άρθρο 1 

προσδιορίζεται από το όρθρο 4 του ιδίου ως όνω Π.Δ/τος 
με αξοίρεση τα ξενοδοχείο και τους ξενώνες, στο οικοδο
μικό τετράγωνο και στο τμήματα οικοδομικών τετραγώ
νων, που φαίνονται στο ίδιο ως άνω διάγραμμα. 
Γιο τις παραπάνω καθοριζόμενες χρήσεις των παραγρά

φων 1 και 2 δεν επηρέπονται συνενώσεις μετά τη δημο
σίευση του παρόντος Π.Δ/τος. Εξαιρείται συνένωση που 
αυξάνει το πρόσωπο των οικοπέδων επl των αξόνων ή 
εκείνη που καθιστό οικόπεδα με πρόσωπο στους άξονες 

'οιι ιοuντaι οι 
ΑtίUΙJοτομιιςού )(ρήσεις γης στην εντός του εγκεκρι-
1i>ο~Ι(~ς) κaι κaeοΧ~δiου περιοχή του Δήμου Γλυφάδας 

ς Ι<aι Ψaίνοv Οριζονται όπως στις επόμενες πορα
τaι στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα 

άρτια. 
·οπου οι χρήσεις αυτές εφαρμόζονται σε τμήματα ΟΤ 

αφορούν μόνο το οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στους 
αντίστοιχους άξονες του βασικού οδικού δικτύου. 

3. ο) Στο οικοδομικά τετράγωνο που βρίσκονται επί των 
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λοι · 
Γλ nων (){όνων του βασικού οδικού δικτύου του Δήμου 
n~δος καθορίζεται χρήση αμιγούς κατοικίας όπως 
ι.ιε εξ ιορίζετaι από το όρθρο 2 του ίδιου ως άνω Π.Δ/τος 

αίρεση τους ξενώνες 
β) Ε . 

ντaι ft<Ότερα γιο τα οικοδομικό τετράγωνα που βρίσκο
~ εn των αξόνων του βασικού οδικού δικτύου της πολε
Κοι:ι ~~ς ~νότητaς 11, καθώς και εni των αξόνων του βασι
τοu 1κοu δικτύου στο τμήμα που περιλαμβάνεται μεταξύ Οδο .0~ ου των Δήμων Γλυφάδας και Ελληνικού και της 
Ι(iaςυ · Καράγιωργα καθορίζονται χρήσεις αμιγούς κατοι
ΟΤιςό ~1• ειδικότερο κατοικία, θρησκευτικοl χώροι, πολιτι-

φιο και κτίρια κοινωνικής nρόνοιαc . 

·Αρθρο 2 

0~~ Χρήσεις nου λειτουργούν νόμιμα μέχρι τη δημο
Ιδιr,.. οηθ τοu ΤJαρόντος Δ/τος δύνονται να πaραμεiνουν στις 

---. έσεις. 
2. Οιιςοδο t . 

Οtην μικ ς άδειες για τις οποίες tχει uποβληθει 
αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία πλήρης φάκελλος 

με το αnαρalτητο γιο την έκδοσή τους στοιχείο μέχρι τη 
δημοοlευση του παρόντος εκδlδονται ή αναθεωρούνται 
με τtς προϊσχύουσες διατάξεις, βάσει των υποβληθέντων 
στοιχεlων. 

Άρθρο 3 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει οπό τη δημο
σlευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροτaξlας και Δημο
σlων Έργων αναθέτουμε τη δημοοlευση και εκτέλεση του 
παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 21 /aνουαρlου 1994 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙλΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝηΝΟΣΓ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ο mov'Proι 

nεΡιΒΜΛΟΝΤΟΣ. ΧΟΡΟΤλΞΙλΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. f PΓQN 

ΚΩΠΑΣ ΜΛΙΩΤΗΣ 
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., 

'· 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Αnροίστλορικ~ν κ~ι Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Τμήμα 

ρχαιο ογικων χωρων τοu. Υποuργεfοu Πολιτισμοι'ι . 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Kae0 . :.σ , 
. δό~ μος χρήσεων γης και όρων και περιορισμών 
rτρι Ιοης στην εκτός σχεδ(ου και εκτός ορίων οικισμών 
Λau(.<:ου ~τους 1923 περιοχή της χερσονήσου 

·:ωτικης (Ν. Απικής). 

9. Το ~319/27.6 . ~994 έγγραφο της 1ης ίΞφορείας 
Βuζανηνων Αρχαιοτητωντοu Υπουργείου Πολιτισμού . 

10. Τι~ 179/1993, 49/1994 γνωμοδοτήσε:ς ·τοu 
Δημοτικοu Συμβουλlου Λαυρεωηκής. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΜΗΝ/ΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

11. Τις 1/ 1994, και 10/1994 γνωμοδοτήσεις του 
Κοινστικού Συμβουλlου Αγfου Κωνσταντίνου. 

12. Την 97 /1993, γνωμοδότηση της Κοινότητας Παλαιάς 
Φωκαιας. 

1. Τις δ . 
13371

1983 
ιατάξ~ις του άρθρου 29 (παρ. 1) του Ν. 

οιιςισττ «Επεκταση των πολεοδομικών σχεδίων, 
Ιροπό~ ~~άrπυ·ξη και σχεnκές ρυθμίσεις» (Α'33), όπως 
1S121198i ηκε με την παρ. 14 του άρθρου 8. του Ν. 
Τ'tολεοδο , «Τροποποfηση και συμπλήρωση 
θεμ&rων ~κωv διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και 

13. Την 91/1994 γνωμοδότηση και το 3425/19.12.1995 
έγγραφο του Κοινοηκού Συμβουλfου Αvαβύσσου. 

14. Την 214/1993 γνωμοδότηση του Δημοτικού 
Συμβουλlου Κερατέας. . ... 

2. Τι 
15 

αμε(ου Νομικών .. (Α' 4). 
"'<ΙJβέ~vη ιατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 
rtροσrέθ οη και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137) που 
Ο\frικστa:~ με το άρθρο 27του Ν. 2081/1992(Α'154) και 
24691

1997 
α~ηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 

3 Τ (Α 38j. 

15. Τα 1459/21.4.1994, 3789/24.8.1994, 4025Π.9. 1994 
4121/13.3.1994 και 798/21.2:1995 και 110717.3.96 και 

. 3140/28.6.1995 (απ6φαση 109/95) έγγραφα του 
Δημοτικού Συμβουλlου Κερατέtις. 

16. Τα 2969/18.8.1994 32,39/9.9.19;=>4 3553/11.10.1994 
και 4276/25.11.1994 έγγραφα 1ης Κcινότητας Καλιιβίων 
θορικού και το ί!i7ί21.?.. 1995 ~γγραφο rou Δή,.ίοί.ι . ,; 
Καλυβίων · θορικοJ. Γ' 

17. Τα 683/26.8.19!:1'1 ι-:cι 1!56:·::~~ 2.1996 έγγραφα της f 
r.οινότητας i.<ουβαρά. 

18. Τα 463/30.5.1995 και 483/f>.β. 'ι995 tyypαφa της ·r 
· ις δι 'ξ 16sοι 1986ατa εις του άρθρου 21 (παρ. 1 και 2) του Ν. 

(Α(16Ο). «Για· την πpοστασfα του περιβάλλοντος». 
κοινότητας Αγίου Κι;;•ισra .. 'fίνοu. . 4. Τιςδ 

Γtpόγρ ΙΟΤάξεις του Ν. 1515/85 .. Ρυθμιστικό σχέδιο και 
rtερ10~μμα 'ΊΡ?στασίας περιβάλλοντος στην ευρύτερη 
20s2192 τη( .ςΑθηvας .. (Α'18) όπωςτροποποιήθηκεμετοΝ. 

19. Το 144S/2.1:.1993 έγγραφο της Κοινότητας 
Σαρωνίδος. 

5 Τ Α 94) . 

39s.115~ 5277122.7.1993 s109/14.9.1993 6195/2ό.9.93 
ιοu Οργ. · 1994 3952/5.8.1994 και 3953/5.8.1994 έγγραφα 

6 Τ avισμού Αθη'νας 
. ο 87 . , 

rεUJΡγί 151/22.12.1993 έγγραφο του Υπουργειου 
nεΡιβά~ Δ/νσης Χωροταξίας και Προστασίας 
Τ'!ρa"ιιις .0νrος με το συvημμέ\•ο σ' αυτό από 21.9.93 
nεΡιβό:;._υ Της Νομαρχιακής Επιτοοπής Χωροταξίας και 

7. Τ 0ΥΤος Αvαrολικής Απικής. 
ηΡοϊοτο 2•1?1/30.5. 1994 έγγραφο της Β' Εφορείας 
ηΟλ.ιιιοορι~ω·.ι Και Κλασσικών Αρχαιστήτων Υ:ωuργείοιι 

8 
μου 

· Ta Α . 
<ι~44/ 10 

1/ΦΟ2/23833/1340/ 10.6.1994 Α 1/Φ02/ 46463; 
Φι:,<ι 592

· 1°; 1994 Α 1/ΦΟ2.'5169ί'/2732/2..1 r.94 και Α 11 
ο9, 3115/ 20. 12. 1994, έγγpuψα .:1ης Δίνσrις 

20. Τα 3362/29.5.1995 r.αι 4312/29.6.1995 cyγροφο του 
Δήμου Λαυρεωnκής. 

21. Το γεγονός ότι yια 10 Δr'ιμο Καλυβίι.ι:ν θορικοι: ι~αι 
την Κοινότητα Κουβαρό, πέρασε άπρακτη η προθεσμία 
του άρθρου 31 παρ. 3 του Π.Δ/τυς 323/ 1989 
.. κωδικοποίηση σε ενιaίο κείμενο νόμου.. μc τίτλο 
.. Δηιιοτικός και Κοινοτικός Κώδικας .. των ισχυοuσύ>ν 
διατάξεων του Δημοτ1κού κω Κοινοτικού ΚrJ)δικο όπως 
τροποποιήθηκαν και σuμnληpώΟη:<αν" (Α ' 146). 

22. Το 20011/3564/ 12.12.1995 έγγραφο Π: LJ ΕΚΘΕ. 
23. Την 1/συν. 48η/9.3.195 γνωμοδότηση της 

Εκτελεστικής Επιτροπι1ς του Οργανισμού Αθήνας . 
24 . Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις οι:τού 

του διατάγμοτος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κpατιιωύ r:φοϋrιολογισμού και ΠιΝ οικε(ων Ο. Τ.Α. 

25. ~ην 26.5/1997 γνωμοδότηση του συμβουλίου της 
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Εrιικρaτεία , 
Χωροτaξ' ς, με προτοση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

ιας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε: 
κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους και παιδικές κατα
σκηνώσεις χωρίς οικίσκους (κτισματα απαραίτητα γιο τη 
λειτουργία τους): 

Στην , Άρθρο 1 
· εκτος rτvεδι'ου · · · εrοuς 19 - " • και εκτος οριων οικισμων προ του 

/\auρεωτ 2
.3 ευρυτερη περιοχή της Χερσονήσου 

Ι<aλuβι' ικης (Ν. Απικής) και ειδικότερο των Δήμων 

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης. επτά τοις εκατό (7%). 
-Συντελεστής δόμησης 0,05 

ων θορικ . Κ • . 
Ι<οινοΤήτ . ου. εροτεος, Λαυρεωτικης και των 
Π<Jλaιός ω; ~γιου Κωνσταντίνου, Ανοβύσσου, Κουβοpά, 
εμrιίrττει ε ~καιaς ~οι Σορωνίδος, η οποίο περιοχή 
Αττικής, π:ος της ~ωνης Οικιστικού Ελέγχου του νομού 
(Δ'2a4) υ εγκριθηκε με το από 22.6.1983 Π.Δ/γμα 

Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια· 
τετρακόσια (400) τετραγωνικό μέτρο. 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: τέσσερα (4) 
μέτρα . 

· καθο 'ζ Περιοριομ . . ρι ονται χρήσεις γης και όροι και 
Ε, z, Η οι ~ομησης κατά περιοχές Α , Β 1, 82, 83, Γ, Δ , 
εγ'<aτaστό Θ , 11, 12, και περιοχές τουριστικών 
ιςένιρου π οεω~ Ε.0.Τ., οποσχολησιοθεραπευτικού 
οvaψυΧής ~ιδ ιων μ; ειδικές ανάγκες και τουρισμού -
(1 4) οΧετ · ~γοvησιου, που φο(νονται στο δέκα τέσσερα 
1:10.000 ι κa Πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 
4Ινσης Τ που θεωρήθηκαν οπό τον Προϊστάμενο της 
Ιlρόξη τοοπογραφικών Εφαρμογών με την 20874/1997 
~ηΙJοοιεύ~ και που αντίτυπό τους σε φωτοσμίκρυνση 
Ορθρα. vτaι με το παρόν διάταγμα, όπως στο επόμενα 

γ. Για τις εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέρ
γειας και εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και 
γεωδυναμικών σταθμών οι όροι και περιορισμοί δόμησης 
καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Περιβόλ· 
λοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και δεν μπορεί 

Α. Περιο . ;t~..ρθρο 2 
1. Σ 1ις π Χες με στοιχείο Α. 
· Ανaψω~~~aπάνω περιοχές επιτρέπονται οι χρήσεις: 
· Εyιςaτ~ · ·' ι~ια και καθιστικά 
· Υπaίθρι~ασεις nολmσnκών εκδηλώσεων 

11~ Ιa aπa ς ~θληnκές εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας 
Ιqιοι.ιaτa c/αιτη:a για τη λειτουργία του βοηθητικά 
1( • Κaτa~αφει.α, αποδυτήρια, ντους, W.C) 
Ο\αοιτηvώσ Ι<ηνωσεις, οργανωμένες τουριστικές 
'<οιaοιςηvώσ εις carnρings) χωρίς οικίσκους και παιδικές 
,._ f<Qτ· εξa· εις Χωρίς οικ(σκοuς 
Q"· ιρε · 
δ 110 ηΡοέy οη στην περιοχή αυτή επιτρέπονται ύστερα 
6 
ιaδιιςaοίa κριοη χωροθέτησης σύμφωνα με τη 
9269/s38712ιης παρ. 2 του άρθρου Β της Κ.Υ.Α 
· εvκaτ 4·10.90(8'678) 
. aοτά · · 

οι Εvκαιαστ .σεις naραγωγής αιολικής ενέργειας. 
·~~μώv. ασεις μετεωρολογικών κα ι γεωδυναμικών 

έy ες οι naρa 
δa ~Ρι~ ιωv Πά~ω χρήσεις είναι επιτρεπτές μετά οπό 
ε ~ιςa Ιμήμ αρμοδιων δασικών αρχών μόνο στα μη 
Q~~οεις τωναια Των _nεριοχών Α καθώς και στις δασικές 
ιςq 0 Ιις διaτάξεριοχω.ν αυτών εφόσον αυτό προβλέπεται 
?ε Ιις Τtρο .. εις τ?υ Εκτου Κεφαλαίου του Ν. 998/1979 

rιuνΊ'ι·ςπaρ0nάυnοeεσεις που αυτός ορίζει. 

να είναι μεγαλύτερι αnό αυτούς που ισχύουν κατά την 
ημέρα δημοσίευσής του παρόντος δ/τος. 
δ . Επιτρέπεται επί του αυτού γηπέδου η ανέγr Jη 

αναψυκτηρίων, εγκαταστάσεων, πολιτιστικών εκc λώ· 
σεων και αθλητικών εγκαταστάσεων μ ικρής κλί~· ι<ος, 
των οποίων η συνολική δομήσιμη επιφάνεια δεν c ναται 
να υπερβαίνει τα 200 τετραγωνικό μέτρα. 

3. Στα τμήματα των περιοχών με στοιχείο Α τα ο :bία δεν 
χαρακτηρίζονται δόση ή δασικές εκτάσεις από τ ·δασικό 
κτηματολόγιο επιτρέπεται η ανέγερση κατοικία·, ·j_ιε τους 
εξής όρους δόμησης: 

-Μέγιστη συνολική κάλυψη και επιτρεπόμενr1·επιφόνειa 
ορόφων κτιρίου διακόσια (200) τ.μ. 

-Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρ(ου 7,50 μ. 
- Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός 

κτφ(ου εντός του γηπέδου. 
@Περιοχές μεστοιχεfο 81. 
Περιοχές απολύτου προστασίας τοπf ου και 

αρχαιολογικών χώρων. 
Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται κάθε δόμηση. 
Γ. Περιοχές με στοιχείο 82. 
Περιοχές μέσης προστασlας τοποίου και 

αρχαιολογικών χώρων. . 
1. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέποντα ι οι χρησεις: 

- κατοικία 
- αγροτικές αποθr1κες 
_δημόσια και δημοτικά καθιστικά και αναψυκΊήρια. 
2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων 

χρήσεων κα~ορίζοντοι ~ς εξής: 
α . Για τα κτφια κατοικιας: ,· . 
_Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη ~~υψη και εnιφανεια 

του κτιρίου εκατό (100) τετραγωνικα μετρο . 
• • w Μέγιστος αριθμός ?ρόφων τ.ων Κ:ιρίων: ένας .(1) με 
μέγιστο επιτρεπόμενο υ~ος αυτων: τεσο :ρο (4) μετρα: 

_ Απαγορεύεται η ανεγερση περισσοτερων του ενος 
κτιρίου εντός του γηπέδου. ϊοι 0Ρθρων 28νω Περιοχές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις 

2 Οι διaτάξε και 29 του Ν. 194 7 /91 (Α' 70) καθώς επίσης 
Ρ~ Οι όροι κ ις του Π.Δ/τος 93/87 (Α'52). 
0 °ε<ιJν ις08~ι ~εριορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων -ςδ. rιa ιa ριζοντaι ως εξής: 

β . Για τις αγροτικές αποθήκες· . . 
_ Μέγιστη συνολική επιτρε~ομ.ενη επιφανεια του 

κτιρίου: τριάντα (30) τετραγωνικa μετρα. 
_ Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: δύο και μισό 

ηλ · aνaψυ · . . Μ. <ύοεων κ κτηρια, εγκαταστάσεις πολιτιστικων 
. ~ εγιοι0 n αι τις αθλητικές εγκαταστάσεις: 
<.lJ1,.. οσοαι · . 

_ Μ ', 1 ελεCΤh-'. • ο καλυψης: τρίο τοις εκατό (3%). 
.εvιοι - "ις δομησης: 0.02. 

:J1<00 η Ουνολ · . 
111 . ιa (2ΟΟ) ικη επιτρεπόμενη επιφάνεια αυτων: 

C'fιοι0 Τετραγωνικά μέτρο . 
ιp0 ε11ιιρε · 
, r· nομενο ύψος των κτιρίων: τέσσερα (4) 

IQ 'Γι 
ς ιςaτασ · 

κηvωσεις, οργανωμένες τουριστικε:ς 

(2,50) μέτρα. . . 
γ. Για το δημόσια και δημοτικα καθιστικα και 

αναψυκτήρια: 
_ Μέγιστο ποσοστό κάλυψης : τρίο το ις εκατό (3%) . 

- Συντελεστής δόμησης: Ο,Ο2 
_ Μέγιστη συνολική επιτρ~πόf ενη επιφάνεια του κτιρίου 

διακόσια (200) τετραγωνικα μετρα . . . 
_ Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιριων· ενας ( 1) μι: 

... 
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μέγιστο επιτ • . 
. Arιa 

0 
~επομενο υψος αυτών: τέσσερα (4) μέτρα. 

/\rιρίου ivf.ευετcι η ανέγερση περισσοτέρων του ενός 
- Το θερμοκήπιο κοτσσκευάζοντοι μόνο σε γήrιεδο 

των οποίων ο ιδιοκτήτης είναι κοτά κύριο επάγγελμα 
αγρότης και μετά οπό βεβαίωση του Υπουργείου 
Γεωργ(ας. 

δ η . ος του γηπέδου. 
· aνω 0 • • εrιιβάλλετ rιο το μεγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 

βυζαντινο ?ι. η κατασκευή στέγης με κεραμίδια 
δεν υrιερβυ .η ελληνορωμαϊκού τύπου το ύψος της οποίας 

- Κατά το λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ 
2 του από οπό 24.5.1985 n. Δ/Τος . 

3. Στι αινει τα ,δύο (2) μέτρο. 
διατάξεις παρ?πονω περιοχές δεν εφαρμόζονται οι 
Καθώς ε~·των αρθρων 28 και 29 του Ν. 1947/1991 (Α' 70) 
Δ. Περι~σryς και οι διατάξεις του Π.Δ/rος 93/87 (Α' 52). 
1. Σ χες με στοιχείο 83. 

δ . Για κατοικ{α : 
·Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη κάλυψη και επιφάνεια 

ορόφων των κτιρίων: διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα . 
- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7,50 μέτρα . 
. Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός 

κτιρίου εντός του γηπέδου. 
διαμορ ~ς παραπάνω rιεριοχές επιτρέπονται 
ΙJrtaίθρι~ς σεις εδ?φους και κατασκευές εξοπλισμού 
Ε. nεριο αyaψυχης και χώροι υγιεινής. 
1 ~ Χ11 με στοιχείο r. 

ε. Για τις κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές 
κατασκηνώσεις (campings) χωρiς οικίσκους και παιδικές 
κατασκηνώσεις χωρ(ς οκίσκους. 

. ~:την πα . 
• ayροτικ . ραπαν~ περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις: , 

Πaρaγωγή.ες αποθηκες που εξυπηρετούντηνπρωτογεvη . Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: επτά τοις εκατό (7%) . 
- Συντελεστής δόμησης: 0,05. ·κτηνοτρ0 · 

· θερμο . φικες και σταυλικές εγκαταστάσεις. 
. κηπια . 
κατοικία 

- Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια : 
τετρακόσια (400) τ.μ . 

· tςατaσκη • 
κaτaσκην • νωσεις, οργανωμένες τουριστικές 
κατaΟΙ<ην ~σεις (campings) χωρfς οικίσκους και παιδικές 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: τέσσερα (4) 
μέτρο. 

Κατ• ωσεις χωρίς οικίσκους. 
rtροέγκ~~ασηfρεση στην περιοχή επιτρέπονται ύστερα οπό 
Τηςπ0 χωροθέτησης, σύμφωνα με τη διαδικασία 
678). ρ. 2 Του άρθρου 8 της ΚΥ Α 69269/5387 /24. 1 Ο.90 (Β' 

στ. Γιο τις εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής 
ενέργειας και εγκαταστάσεις μετωρολογικών και 
γεωδυναμικών σταθμών οι όροι και περιορισμο{ δόμησης 
καθορίζονται με τηνοπόφοση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροτοξ{ος και Δημοσίων Έργων που 

·εyκαταστά 
• εγκατα • σεις υδατοκαλλιεργειών. 
· εγκaταο:raσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας 

σταθμών στάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών 
ΣΊηνπ~ρ ά 

δεν μπορε( να ε{ναι μεγαλύτεροι από αυτούς που ισχύουν 
κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος δ/rος. 

3. Γιο τις αγροτικές, κτnνοτροφικές και στουλικές 
εγκαταστάσεις και υδατοκαλλιέργειες, εκτός των 
αγροτικών αποθηκών επιφανε(ας τριάντα (30) 
τετραγωνικά μέτρα απαιτεfτοι έγκριση της αρμόδιας 
Δ/νσης του Υπουργείου Γεωργ(ας. 

:ων άρθ απ νω π~ριοχή δεν εφαρμόζονται οι ~ιοτάξεις 
aρθρων ρων περιοχη δεν εφαρμόζονται οι διατοξεις των 
Και οι δι~~ξκαι 29 του Ν. 1947/ 1991 (Α' 70) καθώς επίσης 

2. Οι ό εις του n. Δ/τος 93/1987 (Α' 52) . 
Χ.Οήσεω~οι tςαι περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων 

a . .Δγ κα~ορ{ζονται ως εξής: · 
. Μέ:ιοτικες αποθήκες: 

(30) τετ στη συνολικη επιτρεπόμενη επιφάνεια: τριάντα 
• Μέ Ραγωνικά μέτρα. . 

μέτρα:ιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: τέσσερα (4) 

Arιayoρ . . 
ΙQ"ιρίου ευετaι η ανέγερση περισσοτέρων· του ενός 
Κατά ~';;6.ςτου γηπέδου . · 

να ορίζε Ρεκκλ_ιση των προηγουμένων εδαφίων δύναται 
iou arιό ~~ι κατα τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 2 

. συ .5 . 1985 n. Δ/τος· . 
νολι • · . Ιετρaγω ιςry ε~ιτρεπόμενη επιφάνεια μέχρι εκατο (100) 

. μέγ νικα μετρα. 
β_ rι~';0 επιτρεπόμενο ύψος μέχρι πέντε (5) μέτρα. 

Τις εyκaτ~ κtτ;~νοτροφικές ή στα υλικές εγκαταστάσεις και 
· Μέγιστ στασεις υδατοκολλιεργιών: • 

(14%). 0 Ποσοστό κάλυψης: δέκα τέσσερα τοις εκατο 

· Συνιελε · . . Μ. στης δομησης· ο τ 
· εyιστο · · ~ · · (5) !Jετρ0 _ επιτρι=:πομενο υψος των κηριων: πεντε 

Κατά~ . . . 
va οpίζετ Ρεκ!<λιση του προηγουμένου εδαφίου δυνατ~ι 

ΣΤ. Περιοχή με στοιχεlα Δ. (Περιοχή Παραθεριστικής 
Κατοικ(ος) . 

1. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις : 

- κατοικlο 
• εστιατόρια · αναψυκτήρια 
. υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με τα απαραίτητο 

γιο τη λειτουργία τους βοηθητικό κτίσματα (γραφεία 
αποδυτήρια , ντους , W.C.) 

. εγκαταστάσεις λουομένων (αποδυτήριο . ντους, ν.ι.c . 
αναψυκτήρια, υπαίθρια καθιστικό . εγκαταστάσεις για 
Θαλάσσια παιχνίδια) . 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων 
χρήσεων καθορίζοντα ι ως εξής: 
ο. Γιο κατοικία : 
_ Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός 

κτιρίου εντός του γηπέδου. 
_ Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του από 
24.5.1985 ιl . Δ/τος (Δ' 270), πλην της παρ. 4, όπως 
ισχύουν και χωρίς ης αντίστοιχες παρεκκλ(σεις. 

β. Γιο εστιατόρια -.αν?ψυκτήριο : . , 
0 _Μέγιστο ποσοστο καλυψης: επτα τοις εκατο (7 Υο) 

_Συντελεστής δόμησης: 0,05 iης η0ρ ~ι με~ιστο ύψος 7,5 μέτρο κατά τη διοδικασισ 
Εηιιρtn του ορθρου 2 του οπό 24.5. 1985 Π. Δtτος. . 

ΙQ"ιρίου ε ε:rσι η ανέγερση περισσοτέρων του ενος 
Υ. rιa θ~ος Του γηπέδου. . 

_ Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια : 

τετρακόσια (400) τε:ρσγ~vικό μtτρο. . . ,,. 
_Μέγιστος οριθμος ?ροφων τ~ν κ:φιων: ενος. (1 ) μv 

. 0 Ρμοκήπιο: ' 
ι αποστ. . , 

'r'ΙΊrtέδου . ασεις των θερμοκηπίων 011ό τα οριο το~ 
Jo;aτa0 οριζονται σε 2 s μέτρο ανεξαρτήτως υλικου 

κεuής. · 

ε'γιστο επιτρεπόμενο υψος αυτων: πεντε (5,00) μετρα. 
μ . . . 

_ Απαγορεύεται η ανεγερση περισσοτερων του ενος 
κτιρίου εντός ;rου γηπέδου. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

---------------~~~~ΤΕ~ΥΧ~Ο~Σ~Δ~ΕΥΤ~ΕΡ~Ο~~~~~~Α~ρ.~Φ~ύλλ~ο~u~6~61 
23 Maiou 2000 

Α ιθΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
l<qe~ρι30/οικ.875 

Μον~μός του τρόnο (1) 
φείq ~ων Ψυχοκοιν υ ο~γάνωσης και λειτουργ(ας των 
vωv 4 :::ενωνες) και τωνιnς Αποκατάστασης (Οικοτρο-

ιaμερισμάτω ων ρογραμμάτων Προστaτευμέ
ν του άρθρου 9του Ν. 2716/99. 

γράμματα Προστaτευμtνων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 
του Ν. 2716/99 διέπονται και εφαρμόζουν τις ακόλουθες αρ· 
χές: 
α. Τις αρχές που ορ(ζονται στην παρ. 2, του άρθρου 1 του 

Ν. 2716/99. 
β. Την προστaσfα των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχι

κές διαταραχές όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 
3του Ν. 2716/99 καθώς και κάθε άλλου συνταγματικού τους 
δικαιώματος-ως πολπών. ε οικοΝο οι vnovProι 

1 χ~ντες υrτόψ . ΜΙΙ<ΩΝ "ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
'Α · ις διατάξε η. 
ιιγ~~~ξη και ε~~~%, Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α'/17.5.99) 

2. iιςκδaι άλλες διατάξ ο~ισμός των υπηρεσιών ψυχικής 
YQVι ιατάξει εις . 
Ί'Ροrτ~ός Του Υπ~~ου Π.Δ. 138/92 (ΦΕΚ 68/Α'/22.4.92) •ορ-

3, iι rιgιrieει και ι~~:;ου Υγε(ας και Πρόνοιας• όπως έχει 
Νοοο ς ιaτάξειςτ σήμερα. 

4. j~Ομε(ων Ι<αι Τ~~ rγa~σμώντων ειδικών Ψυχιατρικών 
Ί'οι.ι η ν aρ.103938 ενικων Νοσοκομεfων. 
ΙΙοιο:ωθυnοuργου 61441/ΑΟ06/21.4.2ΟΟΟ κοινή Απόφαση 
Οι11ονο 0"0~ικων "Ανά~αι του Υπουργοu Εθνικής Οικονομfας 

5. iηι.tι1<ων rεώργι ~Ο'!).αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
1'1Jν 0rι~ UΤt'aριθμ Δ~Jυ (Φ.Ε.Κ.571/Β'/21.4.2000). 
0Ιιόtων 0 οVγκρ0~θ οικ. 11443/7.6.99 απόφασή μας με 
Ί'οι.ιρyc ΠροΟιτοθέ ηκε ομάδα εργασfας για τον κaθορι· 
ΙΙο-rι>ο aς των αρχJεων και του τρόπου οργάνωσης καιλει-

( 
6. iι~~ων Ι<aι Ι1ρο~~ της στελέχωσης των ξενώνων, οι· 

Φ.ε.Ι( ιατάξεις ευμένων διαμερισμάτων. 
Qιin,._ · 38/ΑΊ97) Της πaρ.2 του άρθρου 1 του Ν 2469/97 
'ΎQοης Και ΤΟ γ ός . αυτής δεν εγον . ότι από τις διατάξεις της 

γ. Τις αρχές και τους στόχους της Συναινετικής Διακήρυ
ξης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγε(ας και της Παγκόσμιας Εταιρεfας Ψυχο
κοινωνικής Αποκατάστασης, όπως αυτή δημοσιεύθηκε 
στην WHO/MNH/MND/ 96.2 έκδοση του Παγκόσμιου Οργα
νισμοu Υγε(ας. 

Άρθρο2 

Προϋποθέσεις 

Απαρα(τητες προϋποθέσεις για τη λειτουργfα των Μονά
δων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφε(α, Ξενώ
νες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμά
των. ε(ναι οι ακόλουθες: 
Α. Για τις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που 

συνιστώνται σUμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ
θρου 9του Ν. 2716/99 και τα προγράμματα Προστατευμέ
νων Διαμερισμάτων που υλοποιούνται σύμφωνα με τις δια
τάξεις της παρ. 4 του ιδCου όρθρου. 
α)Σύστασητηςμονάδας 
β)Σuστασητωνθέσεωνπροσωπικοu 

Προκαλειται πρόσθετη δαπάνη. 

toν/(oeoρ~ou ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
γ) Εξασφάλιση της κτιριακής υποδομής και του απαραl-

τητου εξοπλισμοu 
δ) Ορισμός του επιστημονικοu υπευθύνου Ί'Ρόrι ι.ιε τις αρ "" ΙΟινι,j .ο οργάγ χ...,, τις προϋποθέσεις, τη στελέχωση, 

'tιι1ιtv~ς Ατιο1<~ς και λειτουργ(ας των Μονάδων Ψuχcr 
lt'oμq ΙJε l1ι0/Jερισμ%ασης και των Προγραμμάτων Πpοστα
~ς ~~ διατα~ν :~υ άρθρου 9 του Ν. 2719/99 για 

UΧικές διατ αχ..., και νοητική υστέρηση με δευτ& 
apaχές ως κατωτέρω, αποφασ(ζουμε: 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Άρθρο 1 

Ιι~ 
ονόδες ψ Αρχές 

υχοl(οινων • 
ικης Αποκατάστασης και τα ΠρQ·. 

ε) Διορισμός του προσωπικού ή εξασφάλιση της πολυ
κλαδικής θεραπευτικής ομάδας από το προσωπικό που ήδη 
uπηρετε( στον φορέα, για τον οποfο συστήνεται ο ξενώνας 
ή το οικστρο<Ρεlο, ή εγκρ(νεται το πρόγραμμα προστατευ
μένων διαμερισμάτων. 

στ) Λειτουργική διασUνδεση της μονάδας ή των προστα· 
τευμένων διαμερισμάτων με άλλες υπηρεσlες του Τομέα. 

8. Για τις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και 
τα Προγράμματα Προστατευμένων Διαμερισμάτων, που 
ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 11 του νόμου 2716/1999, οι προϋποθέσεις και τα δι
καιολογητικά για την άδεια λειτουργ(ας τους ορfζονται ειδι
κότερα στην από τη διάταξη της παρ. 4 του ιδ(ου άρθρου 
προβλεπόμενη υπουργική απόφαση. 
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ΚΕΦΜΑ/08 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΨVχΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

:Α.ρθρο3 

τά<;'1Όσης υψηλού βαθμού προστασlας, στο οποίο ιλοξε
νουνται για διαβ(ωση , θεραπεία και υποστήριξη άτ~ α ε 
ψυχικές διαταραχές με σκοπό να διασφαλισθεί η παρ6μομ • 
τους στη.ν κοινότητα και η συνtχιση των σχέσεων των ατ~ 
μων αυτων με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινων(ας 
Ο αριθμός των ατόμων που φιλοξενεί το Οικοτροφε(ο δ~ν 

ξεπερνά τους 25. Δεν υπάρχει περιορισμός στο χρόνο πα
ραμονής τους σε αυτό. 

1. 0 ξ • Ξενώνες 
ενωνας ω Μ σης Φtλοξενε{ άτ ς ονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστα-

:χοκοινωνικά π~~~:ήε Ψυχικές διαταραχές και σοβαρά 
Υν ~στήριξη ύστερα tατα για διαβ{ωση, θεραπεfα και 

Ειδικότερα τα άτομα που διαμένουν στο Οικστροφε(ο ε(ναι. 
α) άτομα που χρειάζονται ψυχογηριατρική φροντίδα · 
β) άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενε(ς ψυχικές 

διαταραχές, 

ωμη Του θεράπο απ αCτησή τους και με τη σύμφωνη 
Χιcrrρικής ομάδ νrος ψυχιάτρου ή της θεραπευτικής ψυ
βαθμού ανεξάρ ας με σκοπό την επtτευξη ικανοποιητικού 
κ/ιδικότερα στ~της λε!τουργ(ας τους στην κοινότητα. 
άτ ς διαταραχές π ς ~ενωνες φιλοξενούνται άτομα με ψυχι
ΙJά 0ΙJα Που κρ(νεΤ~~ ε~ έχουν οικογενειακό περιβάλλον, ή 
rι κpυνσή τους από τι ε ναι θεραπευτική η προσωρινή απο
δ ou ΧΙ'ειάζονται το περιβάλλον της οικογένε{ας τους ή 

γ) άτομα που μπορούν να ζουν στην κοινότητα αλλά επει
δή έχουν χαμηλό βαθμό αuτοδυναμ(ας tχουν ανάγκη στε
γαστικής δομής υψηλής εποπτεlας. 

2. Διαφ.οροποιήσεις των Οικοτροφε(ων, ανάλογα με την 
ηλικ!α1 δυνανται να γ(νουν στην περlπτωση που αναπτυ
χθουν πολλά Οικοτροφε(α σε έναν Τομtα Ψυχικής Υγεlας 
μετά από εισήγηση του Επιστημονικά Υπευθύνου και της δι~ 
οCκησης του φορέα που ανήκουν και γνώμη της τ ομεακής 
Επιf ροπής Ψυχικής γγεlaς και με απόφαση του Υrτουργού 
Υγείας-Πρόνοιας. Οι διαφοροποιήσεις των οικοτροφε(ων 
ανάλογα με την ηλικ(α των ατόμων που διαμένουν σ' αυτά 
εlναι: 

~~~για την ζ~ήια περ(οδο προσαρμογής και επανεκπα(-
~Τουργ( στην κοινότητα. 

rιροοομ0ιάζει α του ξενώνα ε(ναι ανοικτή στην κοινωνία και 
1 
Η δυναμικ~ οικογενειακό περιβάλλον. 

5 άτομα, α του ξενώνα δεν μπορε( να υπερβα(νει τα 
α. Οικοτροφεlο νtων από 19 -30 ετών 
β. Οικοτροφε(ο ενηλ(κων από 31 -55 ετών και 
γ. Οικοτροφε(ο από 56 ετών και άνω 2.Οιξε • 

ΙJοιnς νωνες διαβαθ ( ιιn · · ις Των aτόμ μ ζονrαι ανάλογα με το χρόνο παρα-
• ~ΟΤήpι~ης αuτ':~~~υχικές διαταραχές και του βαθμού 

Άρθρο5 

Προγράμματα Προστατευμένων Διαμερισμάτων 
ξεw Ρaχειας διά κ · 
βαe α ΙJ_έΧρι θ μή~ ειας παραμονής: όπου παρέχεται φιλο· 

. ~~υ υnοσ:n'ιριξ~ς~αι εφαρμόζεται πρόγραμμα υψηλού 
νια ΙJέ σης διάρκεια 

1. Το προστατευμένο διαμέρισμα ε(ναι χώρος στέγασης 
σε πολυκατοικ(ες ή μονοκατοικ(ες, ατόμων με ψυχικές δια· 
ταραχές ή νοητική υστtρηση με δειιτερογενε(ς ψυχικές 
διαταραχές τα οποlα έχουν αυξημένες αλλά όχι πλήρεις 
ικανότητες αuτοφροντ(δας και αυτοεξυπηρέτησης. ο αριθ· 
μός των ατόμων που διαμένουν στα προστατευμένα διαμε
ρ(σματα δεν uπερβα(νει τα έξι. 

έ<ι> ΧΙ'ι 20 μήνε ς παραμονής : όπου παρέχεται φιλοξε· 
• ~έοου βαθμούςυ καιστήεφαρμόζεται πρόγραμμα υψηλού 

Vία ΙJtΚράς διάρκεια πο ριξης. 
Χαμ ~ι 36 μήνε κ; παραμονής : όπου παρέχεται φιλοξε-
~λοu βαθμού ~πο~αρμόζεται πρόγραμμα μέσου έως 2. Η Ψυχοκοινωνική φροντ(δα που παρέχεται στα άτομα 

που διαμένουν στα προστατευμένα διαμερlσματα έχει σκο
πό την επ(τευξη της μεyaλιίτερης δυνατής αν~ξαρτησ(ας, 
αυτονομ(ας και αποτελεσματικότητάς τους, ωστε να λει
τουργήσουν στην κοινότητα με επιτυχ(α και στόχο την πλή
ρη αυτόνομη διαβ(ωση. 

ΙJηρι ΟΥή της ανωτt ριξης. 
διο(Ι(~JJένη εισήγηστiΤω δ~βάθμισης μπορε( να γ(νει με τεκ
κοιvωνοης Του φορέα ου πιστημονικού Υπευθύνου και της 
Ι\ής vvεt'1ς Αποκατάστ στην οπο(α ανήκει η Μονάδα Ψυχο-

3. Οιξ ας, και έγκριση α,ς στην Τομεακή Επιτροπή Ψυχι
Ρ(ζοντ ενωνες ανάλο απ την ~ση Ψυχικής Υγε(ας. 
Οι e~ι σε ενδονοσο γα JJεTo χωρο εγκατάστασήςτουςχω· 

Ρο 'tου δονοσοκομεια~οrξειακ.ούς και εξωνοσοκομειακούς 
l'lapα ν~σοκοι.ιείου 0 ενωνες βρ(σκονται μέσα στο χώ
σε 0~0':'71ς. έχουν υψη~~~ι βραχείας και μέσης διάρκειας 
ΙJωv με οψυς Υlνεται η πρ ως μέσο βαθμό υποστήριξης και 
Κά ΤΙJή UΧ!Κές διaταρ ο~οιμασ(α για τη μετάβαση των ατό
εξωνο JJcrrα Ψυχιaτ α~ ς που νοσηλεύονται σε ψuχιατρι
νeς β 0οκοι.ιειαl(ού ρικω~ ή Γενικών Νοσοκομε(ων στους 
J.ιaκ ~(ΟΙ(ονται ς ξενωνες. Οι εξωνοσοκομειακο( ξενώ
J.ιηλ~ς διάρκε1~ν κοινότητα , ε(ναι βραχε(ας, μέσης και 

Άρθρο6 

Ξενώνες και Οικοτροφεlα Παιδιών ή Εφήβων 

Οι ξενώνες και τα οικοτροφε(α Παιδιών ή Εφήβων με ψυ
χικές διαταραχές ή νοητική υστέρηση με δευτερογενείς 
ψυχικές διαταραχές προσφέρουν θεραπευτικό περιβάλλον 
μακριά από την οικογένεια, όταν αυτό επιβάλλεται από τις 
συνθήκες θεραnε(ας τους και εφόσον δεν υπάρχει δυνατό
τητα, κατά την περ(οδο εκε(νη, τα άτομα αυτά να ενταχθούν 

4. Η αθμό υποστη α~ξαμονής και έχουν υψηλό ή μέσο ή χα
Τηv rια UΤtοΟ'tήριξ / ης .• 
Υψη~ουσcα Τουηπ:ν ξενωνων διαβαθμίζεται ανάλογα με 

tιpοσω ς βαθμό υπ οσωπικού στον ξενώνα ως εξής: 
Μέσ l'tll(oύ ς Οστήριξης: εικοσιτετράωρη παρουσία 

<ό Οςβ Ρου rr αθμός υπο..-.( 
Χaμη~6Ροuσcα Του π w '. ,ριξης: ~ατώτερη του εικοσιτετρα-

δι/\ή τι ς βαθμό ροσωnικου και 
Ι(aι ιιrι~Ροuσ(α Το~ υποστήριξης: η κατά περ(πτωση περιο· 

Ο'tήριξη 'tων ~οσωnικού για την παρακολούθηση 
μων. 

σε Φιλοξενούσες Οικογένειες της παρ. 5 του άρθρου 9 του 
Ν.2716/99, όπως αυτό βεβαιώνεται από τον Επιστημονικό 
Υπεύθυνο στην αντ(στοιχη Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής 
Υγείας η οπο(α λαμβάνει και την τελική απόφαση. 
Οι ξενώνες και τα οικοτροφε(α φιλοξενούν τα παιδιά και 

τους εφήβους για βραχύ ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
που προσδιορ(ζεται εκάστοτε από τον Επιστημονικό Υπεύ
θυνο σε συνεργασ(α με την αντ(στοιχη Τομεακή Επιτροπή 
Ψυχικής Υγε(ας και μέχρις ότου ενηλικιωθούν. Μετά την 
ενηλικ(ωση η συνέχεια της φροντ(δας παρέχεται σε κατάλ
ληλη Μονάδα Ψυχικής Υγε(aς μετά από απόφαση της Το
μεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγε(ας. 
Οι ξενώνες και τα οικοτροφε(α φιλοξενούν ενδεικτικά: 
•παιδιά προσχολικής ηλικ(ας με προβλήματα σωματικής 

κακοπο(ησης ή συναισθηματικής παραμέλησης. Ο αριθμός 
των πάιδιών δεν υπερβα(νει τα 8-1 Ο. 

Άρθρο4 

1 · i ο 011( Οικοτροφε(α 
Ο'tροφε(ο εf Μ • ναι ονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκα-
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'Παιδιά λaνθάν • 
Χονraι arιo· δ ουσaς η προεφηβικής ηλικίας που προέρ-
ρ · ιοτaρσγ · οuν νa 0 ,,.. μενες οικογένειες οι οποίες δεν μπο-

σης και Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα για κάθε φιλοξε
νούμενο άτομο στο οποίο αποτυπώνονται το ανωτέρω, και 
κοτaγράφοντοι λεπτομερώς και συστηματικά με την ενερ
γό συμμετοχή του ενδιαφερομένου στον ατομικό του φάκε
λο. Το Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα αναθεωρείται 
τουλάχιστον κάθε εξάμηνο. 

. ·•anοκρ e · · /Jος Των rιαιδ . ι ουν στις ανάγκες των παιδιών. Ο aριθ-
0Έφηβοι ιων δεν υπερβαίνει το 15. 

~ιστaραχές ~~ πα~aπτωμ~ική συμπεριφορά, με ψυχικές 
Ορά διαταρα ω~ις σοβαρη ψυχική διαταραχή αλλά με σο

vrτερβaίνει τ γμενους γονεfς. Ο αριθμός των εφήβων δεν 
Λλν ους 10-12 
<.lt; εrιιΤ · · 

στους οnοfοεnετσι η λειτ?υργία Ξενώνων ή Οικοτροφείων 
υς Ψιλοξενουνται παιδιά και έφηβοι μαζί. 

Ανά εβδομάδα καταχωρείται στο φάκελο του κάθε ατό
μου κάθε είδους δραστηριότητά του μέσα και έξω από το 
χώρο κατοικίας είτε αυτή προβλέπεται στο Ατομικό Θερα
πευτικό Πρόγραμμα είτε όχι. 

Άρθρο 7 

1. Η ψ Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση 
f.Jε ,,., uχοκοινωνικηΆ . . , 
Χ ",ν Οtιοίa π έ ποκαταστοση ειναι μια διαδικασια, 

Τα προγράμματα αυτά κοτοτrθεντοι στο Δ/ντή Ιατρικής 
Υπηρεσίας και στο Δ/ντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του φο
ρέα στον οποίο ανήκει η Μονάδα Ψυχικής Υγείας και το 
Πρόγραμμο Προστατευμένου Διαμερίσματος οι οποίο ι 
έχουν και την αρμοδιότητα ελέγχου οπό κοινού της rιλή
ρους και ακριβούς εφαρμογής τους. ιιςές διaΤαρα αf ~οντaι οι δυνατότητες στα άτομα με ψυ

~~Χιl\ές διaτα; ς η νοητική υστέρηση με δευτερογενείς 
UΤεpοεnίnεδ οχές να επιτύχουν ένα όσο το δυνατόν κα· ΚΕΦΑΛΑΙΟΓ 

lηta. 0 ανεξάρτητης λειτουργίας τους στην κοινό-
οφΟ~ εργαζόμενο 

ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Άρθρο9 

Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα 

τ:· είλοuν να δ ι στην Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση 
ερ<ιJ βασικών ρaστηριοποιούντοι στην επfτευξη των κατω-
a. θελτ· στόχων της · 

ψι,,, · ιωση τω · • 
ξι~"~ΙΙεςδιατaρa ~ κοινωνικων ικανοτήτων των ατόμων με 
βΊ"tfrων τοuς κ χες μέσω της αύξησης των κοινωνικών δε

~ · t~ιaρκής β οι ;ης απασχόλησης. 
1. Το σύνολο των εργαζομένων σε κόθε Μονόδa Ψυχο

κοινωνικής Αποκaτόστασης και στα Προγράμματα Προ
στατευμένων Διαμερισμάτων που ανήκουν σε αυτήν αποτε
λεί την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα. Η Πολυκλαδική 
Θεραπευτική Ομάδα ορίζεται με απόφαση του διοικούντος 
οργάνου του φορέα στον οποfο ανήκει η Μονάδα Ψυχοκοι
νωνικής Αποκατάστασης μετά οπό εισήγηση του Επιστημο
νικό Υπεύθυνου. Η σύνθεση του προσωπικού που απαρτ!ζει 
την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομόδα περιλαμβόνει ενδει
κτικό ψυχίατρο ή παιδοψυχfατρο (στις Μονάδες Ψυχοκοι
νωνικής Αποκατάστασης παιδιών και εφήβων), ψυχολόγο, 
κοινωνικό/ή λειτουργό, νοσηλευτή/τριa, επισκέπτη/τριa 
υγείας, εργοθεραπευ~ή/τρια: διοικ~τικό/ή υπάλληλο" Η Πο-

aιελαχιστοπο~τιωση της λειτουργικότητας των ατόμων 
δι~· ~ιaσφάλι ιηση των aνικονοτήτων και μειονεξιών τους. 

.Βιωσης Ch'h ση της ~οιότητος της ζωής και της αυτόνομης 
δ. Μείω - ",ν κοινοτητο . 
ε ti ση του στ · 

f.Jε · ιaσφάλι ιγμaτος και των διακρίσεων. 
Ψuχι11ές δ ση της ποιότητος της φροντίδας γιο το ότομο 

2. Κύρι ιατaραχές. 
Αtιο . ο εργaλ.ε( • 
όrι 11σταστ0 •0 για την εφαρμογή της Ψυχοκοινωνικης 

<ιJς aνaφέ~ς εινaι οι στεγαστικές δομές στην κοινότητα 
νrαι στο άρθρο 9τοu Ν.2716/99. 

Άρθροa 

δ 1. Οι un Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

λυκλαδική Θεραπευτική Ομaδο δυναται να πλοισιωνεται 
και με άλλες ειδικότητες κατά περfπτωση ή ανάλογα με το 
επιτελούμενο έργο, μετά οπό εισήγηση του Επιστημονικό 

ιaδιις . ηρεσίες n . 
"ou . 00ία ψu 

0 
ou nαρεχοντaι κατά περ{πτωση στην 

vιις .f.Jενων οτόμΧ κοινωνικής αποκατάστασης των φιλοξε
Ί'ο ~ς Αnοκατa;ν nou διαμένουν σε Μονάδες Ψυχοκοινω
"ονι~ι ~ις οnο(ες ~ση~ και σε nροστατευμένα Διομερίσμα-

Υπεύθυνου. 
2. 'Εργο της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομά~ας είναι ο 

1 :ος Λειτοuρ ιpείλει να εξασφαλίζει ο Εσωτερικός Ka· 
2· aρι..ιaκεUi1 yιaς, είναι: 

οε . ε1111aίδεu κη αγωγή 

3~~νωνιιςές ~ξι~ δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης και 
1οιις UΧολογικ • ~ες 

4. εtι η στήριξη στους ίδιους και τις οικογένειές 
'lλ.ι11ιa ογγελμοτικη· s Ί'οuς το ~κπalδευση και απασχόληση εφόσον η 
6. Ο\Jμι.ιετοw.εnιτρεπει 
·ου '"'σε δ' 7. rι IJΙJετοΧή ιιπυο κοινωνικής υποστήριξης 

s. ~Ο'fράμμ~~ δραο:π~ριότητες ελεύθερου χρόνου 
'rες εp νεΧΙ')ς αξιολ εκπaιδεuσης γιο το προσωπικό 

9. 0ξ.uvηΤι11ές δρ όγηση Των δραστηριοτήτων και ανόλο
)φά.\ Οtιτuξη Υ 0ο;τ~ριότητες 

10. ~οη Της rιοι~αrττων προτύπων και δεικτών γιο τη διο
arι0λ Ρ0ΥΡάμμ0τΤητaς της φροντ(δος ψυχικής υγείας. 

σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων των ενεργειων γιο την 
επ(τευξη των στόχων της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 
όπως αναφέρονται στη Συναινετική Δια~ήρυξη μέσω των 
εθόδων που περιγράφοντα ι στην πaρουσα απόφαση. s.α-

~ική αρχή λειτουργ(ας της Πολυκλαδικής Θεραπεuτικης 
Ομάδας είναι η αμοιβα(α , ισότιμη συνεργασ(α με σκοπό τη 
συμβολή της κάθε ειδικότητας στη σύνθ~ση του πολύπλευ-
ρου έργου της Ψυχοκοινωνικής Αποκaτ~στασης , 

3. Με απόφαση της διο(κησηςτου φορεα στον οποιο υπά,
γεται η μονάδα και μετά οπό εισήγηση του Επιστημονικα 
Υπευθύνου ορfζεται εξωτερικός επόπτης με εξειδlκευσ;~ 
και εμπεφ(α σε θέματα δυναμικής της ομάδας για την ετη
σια εποπτε(α του έργου της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής 

Ομάδας. ή ο 'δ 
4. Η σύνθεση της Πολυκλαδικής Θερaπευτικ ς ~α ας 

δεν μεταβάλλεται παρά μόνο ~ε αιτι.ολογημένη εισηγηση 
του Επιστημονικού Υπεύθυ~ου η με aιτημα το~ ενδιοφερό-

'ε<ιJγ εμηοη Του α ενημέρωσης της κοινότητος γιο την κο· 
Ο t;ou Ο-Χετίζο~ινωνικού στίγματος και των προκοτaλή
~~ 0 ιΟ'!ημονικά y οι ~ε τις ψυχικές διαταραχές. 

ενου μέλους ή αποχώρηση του από το ~ορεa .. Η σταθ.ε
μ , της σύνθεσης της Πολuκλαδικης Θερaπευτικης 
ροτητα , , . 
Ομάδας στις ειδικότητες και στα ατομα που εχουν ~ριστει 
αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης του φορέα στον οποιο αvry-ο Qrι~άδa Ι<αta ~ζεuθυνος και η Πολυκλαδική Θερaπευ

ο Ί'ις aνωτfτι οuν εξαμηνιαίο πρόγραμμα για κάθε 
ρω Παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς εnί·· 

Μονα' δα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ή το Προ-κει η , • Α λο' τη 
n στατεuμενοu Διαμερισμοτος. ναιτιο γη 

γραμμα ρο 
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:~σηαnοτελε( παράβαση των διατάξεων της παρούσας 
ς αττό τη Διοfκηση. 

2. Με εuθύνη τοu Επιστημονικό Υπεύθυνου διaσφaλ(ζετοι 
όn οι ρόλοι των εργαζομένων εκτός των καθηκόντων ποu 
απορρέουν από την ειδικότητά τους συνδυάζονται και προ
σαρμόζονται στους αποκαταστασιακούς στόχους καθώς 
και στο χρόνο απασχόλησης ( μερική ή πλήρης ) στη Μονά
δα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ή στο Πρόγραμμα 
Προστατευμένου Διαμερ(σματος. 

Άρθρο 10 

1 
Επιστημονικός Υπεύθυνος 

·Με αnό 
στονοπ • φaση του διοικούντος οργάνου του φορέα, 
σης ή το ~ο ~νήκει η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατ6στα
ζετaι En ρ γραμμα nροστατευμένου Διαμερίσματος, ορί
νωνιtςής ι:τ~μονικός Υπεύθυνος σε κάθε Μονάδα Ψυχοκοι
lιιaμερι nοκατάστασης ή Πρόγραμμα Προστατευμένων 
llΡΙΤήριaσμάτω~. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ορίζεται με 
Χών Που i vvωσ:i και εμπειρ(α του και την αποδοχή των αρ
anοδεικν ιατuπωνονται στο Κεφάλαιο Α' της παρούσας, 
σε aντί uομένων κυρ(ως από την ενεργό συμμετοχή του 
Ο ΙΞπι στοιχες δράσεις Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. 
Τες πο~μονικός Υπεύθυνος προέρχεται από τις ειδικότη
Ρanειιτικ σuή 6'έτουν και στελεχώνουν την Πολυκλαδική Θε-

2. ΟΕ μάδα. 

3. Το μέλος της nολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας 
που αναλαμβάνει να οργανώσει και να συντονίσει την φρο
ντ{δα για τον ασθενή, όπως έχει σχεδιασθε( κατά την κα
τάρτιση του Ατομικού Θεραπευτικού nρογράμματος σύμ
φωνα με το όρθρο 8 της παρούσας, κολεlτaι •nρόσωπο-
αναφοράς" για τον ασθενή αυτό. 
οι εργαζόμενοι σε Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατά

στασης και Πρόγραμμα Προστατευμένου Διαμερίσματος 
οφε(λουν να υπηρετούν το ρόλο του "προσώπου · αναφο
ράς• για τους διαβιούντες στις ανωτέρω Μονάδες και Προ
γράμματα. Ο Επιστημονικό Υπεύθυνος ορfζει από το σύνο
λο των εργαζομένων κάθε έναν, ανεξαρτήτως ειδικότητος, 
για ποιους συγκεκριμένους ασθενε(ς αναλαμβάνει το ρόλο 
του "Προσώπου • αναφοράς" γι αυτούς. 

4. κανένας εργαζόμενος δενμπορε( να αναλαμβάνει το ρό
λο τοu "Προσώπου -αναφοράς" για περισσότερους από έξι 
(6) ενο(κους των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 
ή του Προγράμματος Πρ~στατευμένου Διαμερ(σματος. 

5. Σύνθεση προσωπικου: 

α) Στον ξενώνα: , , • 

C!J.ιou κa πι~μονικός Υπεύθυνος έχει την ευθύνη συντονι
nειιτιl<ή~ ~ ~Πο(ησης του έργου της Πολυκλαδικής Θερα
επιστημονι: δας; όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω, την 
κοιvωνική ~ ευθυνη για τη λειτουργCα της Μονάδας Ψuχο
στοτευμέ ς Ποκατάστασης και του Προγράμματος Προ
Της με τι νου Διαμερίσματος γενικότερα και τη διασύνδεσή 
tρ0~ ψ ς Μονάδες Ψυχικής Υγε(ας και την Τομεακή Επι
Χοκοινων~~κής Υγεfαςτου Τομέα ποu ανήκει η Μονάδα Ψυ
Τευμένοu Δ ς Αποκατάστασης ή το Πρόγραμμα nροστα-
Τ ο aιιτό ιαμερ(σματος. 

Υrιεueυνο Πρόσωπο μπορε( να ορ(ζεται Επιστημονικός 
ν!Ι(ής Απ ς σε Περισσότερες οπό μfα Μονάδες Ψuχοκοινω· 
4ιaμερι~~ατάστασης ή nρογράμματα Προστατευμένων 

ο αριθμός και η σuνθεση τοu προσωπικου ποικCλει ανα-
λσγα με τις εξειδικευμένε~ ανόγκε5 των ενού<ων και τ~ βαθ
μό υποστήριξης τοu ξενωνα καθως και τοu αριθμου των 
Προγραμμάτων nροστaτευμένων Διαμερισμάτων που uλο-

ωντου ιδ(ου φορέα . 

Άρθρο 11 

1 ο nροσωπικό 
· ιθέσει 

Ί'Ροψείων σu ς του Προσωπικού των Ξενώνων και των Οικο-
ΙJεl'ις διaτά νιστώνται με nροεδρικό Διάταγμα σύμφωνα 
11Ροσωnικό ξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.2716/99. Το 
C!J.ιάtων n των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερι-
0rιοcο αVή Ροέρχεται από το προσωπικό του φορέα στον 
Ο εβδομ~οuν τα προγράμματα αυτό. 

ποιεl. αλ' 
Οι ειδυςότητες των εργαζομένων που κ υπτοuν την εικο-

σιτετράωρη λειτουργ(α του ξενώνα ε(ναι ενδεικτικό οι εξής: 
Ψυχ(ατρος 

Ψυχολόγος 
Οικονόμος 
Νοσηλεuτής/τρια 
κοινωνικός Λειτουργός 
Εργοθεραπειιτήςtrρια 
Διοικητικός 
Βοηθητικό προσωπικό 
Ειδικός Παιδαγωγός 
Άλλες ειδικότητες όπως ενδεικτικό λοyοθεραπευτές, .γυ-

έ φuσιοθεραπεuτές απασχολουνται στον ξενωνα μναστ ς, ό • ετ 
ό όσο νnόνο και για κάθε φορ που αναπτυσσ αι 

μ νογια ιv- , 
αντ(στοιχο πρόγραμμα σ αυτόν. 
β) Στο οικστροφε(ο: 
Τ ροσωπικό ποικlλει ανάλογα με τις εξειδικευμένες 

ΙΙaι η κcnα διafος Χ.Οόνος απασχόλησης (μερική ή πλήρης) 
Ρο Κάθε μ;:μή του Χ.Οόνου αuτού μέσα στο εικοσπετρόω· 
~ς Απο1< ο~ς του προσωπικού στη Μονάδα Ψuχοκοινω
lιιaμερίσμ αταστασης ή το Πρόγραμμα Προστατευμένου 
νο σύμφων°;ος καθορ(ζεται από τον Επιστημονικό Υπεύθ~
ιιrιοΟ'Τήρι με τις ανάγκες που σuσχεήζονται με το βαθμό 
Vouv σ·a~dς και λειτουργικότητας των ατόμων που διαμέ-

0 aριθμό. 

0 π των ατόμων που διαμένουν σ' αυτό. Οι ειδικό.τητες 
~=~nτουντην 24ωρη λειτουργ(α του Οικοτροφειου ε(-
ναι ενδεικτικά οι εξής: 

ΙΙής Αrtο1<α~Jων εργαζομένων στις Μονάδες Ψuχοκοινωνι-
4ιaμεριομά στασης ή ΤΟ nρόγραμμα nροστατευμένων 
Υπευeuνο των Προσδιορ(ζεται από τον Επιστημονικά 
Ί'οuς, το β~;άλογa με τη χρονική φάση της λειτουργf ας 
01-όμcuν Ποu μό UΠοστήριξης και τη λειτουργικότητα των 
'-'CUVιl(ης Αrτο διαμένουν σ' αυτά. rια τις Μονάδες Ψuχοκοι· 
'-'cuν 4ιaμε Κατάστασης ή τα Προγράμματα nροστατευμέ
~Οδιa(ος f;,~ότωv του άρθρου 11 του Ν.2716/99 ο εβδο· 
~uς -rou rι νος απασχόλησης (μερική ή πλήρης) κάθε μέ

~~σa σrο ε~~σωπικού τους η κατανομή του χρόνου αuτού 
~ 01.Jtές εγκ ?ΙΤ&τράωρο και ο αριθμός των εργαζομένων 
~ς'fγε·ρινεται aπό την αντίστοιχη Τομεακή Επιτροπή 

ιαςστη • • ν οποία ανήκει η Μονάδα Ψυχικής Υ.yειας. 

Ψuχ(ατρος 
Ψυχολόγος 
Οικονόμος 
Νοσηλειιτής/τρια 
Κοινωνικός Λειτουργός 
Εργοθεραπειιτήςtrρια 
Διοικrιτικός 
Βοηθητικό προσωπικό 

;~~ικός g~~:~~~~ως ενδεικτικά λοyοθεραπεuτές, .γυ
/'V\f\ες ει οθε απευτές απασχολουνται στον ,ξενωνα 

μναστές, 6φuσι όJ'ο και για κάθε φορά που αναπτυσσεται 
μόνο για σο ΧΡ . σ' ό 

ι πρόγραμμα αuτ . 
ο~ ~~ι~~οστατευμένα διαμερίσματα: 



Η λειτουρ · · 
της aντίστο για της ~ολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδος 
της οrτοίος ι~ς ~ονaδaς Ψυχικής Υγε(aς, στην φρονriδa 
Προστaτευμ . ατι εντ.αι τα άτομα που εγκαθίστανται στο 
Τουρyίa του ενο Δια_μερισμα, έχει την ευθύνη την καλή λει
Των. Αυτή η π~ογραμμaτος προστατευμένων διaμεριομά-

*Στις Μονάδες που φιλοξενούν παιδιά προσχολικής ηλι
κ(ας στο προσωπικό περιλαμβάνονται νηπιαγωγοί και βοη
θητικό προσωπικό πλέον του προσωπικού που έχει περι
γραφεί ανωτέρω. 

Ψυχίaτρο ομαδα στελεχώνεται ενδεικτικά από: 

ΚΨυχολόγο Οινωνι" · Λ ε "ο ειτουργό 
ΕΡΥοθε.οαπευτη 
nισκέrrτη υγείa 

Διοικητικ . γ . ς 
'Δ1, Ο Πάλληλο 
Γ\Ι\ι\Ους εna\Λ, λμ 

•Σnς Μονάδες που φιλοξενούν παιδιά λανθάνουσας και 
προεφηβικής ηλικίας στο προσωπικό περιλαμβάνονται 
απαραίτητα ειδικοί παιδαγωγοί. 
•Στις Μονάδες που φιλοξενούν εφήβους στο προσωπικό 

περιλαμβάνονται ειδικοί παιδαγωγο( και άλλοι επαγγελμα
τ(ες ψυχικής υγεlας. 

Ο aριθμ · ',ε ατ(ες ψυχικής υγείας 
Τ<ιJν nρογ~~ το~ προσωπικού που στηρ{ζει την υλοποίηση 
~0Ρiζεται αrτ~~~ν Προστατευμένων δ ιαμερισμάτων κα-
υχικής Υγε · ιοΙ~ηοη του φορέα που ανήκει η Μονάδα 

6. Η ένταξη σε πρόγραμμα προστατευμένου διαμερίσμα
τος ενός ασθενούς γ(νεται με αίτηση του ιδ(ου ατόμου και 
με πρόταση του θεράποντα ψυχιάτρου ή άλλου επογγελ
ματ(α ψυχικής υγε(ας ή οποιασδήποτε κοινοτικής ή πανεπ ι· 
στημιακής ψυχιατρικής υπηρεσ(ας που είχε την ευθύνη πα

ρακολούθησης αυτού του ατόμου πριν την παραπομπή του 

προς τη Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα που υλοποιεί το 
Πρόγραμμd του Προστατευμένου Διαμερ(σματος. Μαζί με 

0Τημονι11ού υι~ς.μετα ~πό εισήγηση του αντίστοιχου επι
Υ~aμμa nροοτ~υθυνου της στην οποία ανατίθεται το πρό
~ο. Των Προστaτ τευ~ένου διαμερίσματος με βάση τον αριθ-
ει στη Μον. δ ευμεν~ν διαμερισμάτων που έχουν ανατε

Τwν aτόμων~ε 0 Ψυχ!κης Υγε(ας και το βαθμό αυτονομίας 
Ο αριθμός Ψuχικες διαταραχές που διαμένουν σε αυτό. 

~Ιίό rι~ντε (S) ~~ν με~ών της Θεραπ~υτικής Ομάδας είναι 
ωνtκη υη0 . ΧΡι δεκα {10) και παρεχουνπλήρη ψυχοκοι

~a με Ψυχικ~ιξη σε, κ?τ ' ανώτατο όριο πενήντα (50) άτο-
01~μεΡίσματ~ ιοταρα~ες που διαβιούν σε προστατευμένα 
U::μ!fωνα με το και .παρεχοuν τις υπηρεσίες τους σ' αυτά 
aν εueuνος τη ~ογ~αμμα που συντάσσει ο επιστημονικός 
τ ΟΊ'εθεί 10 η;. οναδας Ψυχικής Υγείας στην οποία έχει 
ος. ογραμμα του προστατευμένου διαμερίσμα-
δ) l:1 

δι<ίJ . ις Μονόδε ψ 
~ ν η Εφήβων · ς υχοκοινωνικής Αποκατάστασης nαι-
<Τις Μ · 

ηε · 0νάδες ψ 
'rί φηβων το η υχοκοινωνικής Αποκατάστασης Παιδιών 
~ς ίοuς απa:~σωπικό που καλύπτει την 24ωρη λειτουρ-

~εu aιδοψuχίοτ;ιζετ?ι ενδ7ικτικά από τις εξής ειδικότητες: 
\/J οη στη θερα;~ η Ψ~χιατρος με εμπειρία ή και εξειδί-
Οι~Χο~όvος εια εφηβων με ψυχικές διαταραχές. 
~. ονοJJος 
•vοσηλε 

Κοιν<ιJνι~ςtrρια 
~ΡΥοθερος Λειτουργός 
tlιo απευτη· tr 
θ ι11η1ι11ό ς ρια 

την πρόταση κατατίθεται ιστορικό του ασθενούς στο οποίο 
καταχωρούνται τα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργικό
τητα του ατόμου, τη συμμετοχή του σε κοινωνικές δραστη
ριότητες, το κοινωνικό του δίκτυο (συχνότητα και ένταση 
σχέσεων με οικογένεια, φlλους) το εργασιακό του ιστορικό 
και όποια άλλα στοιχεία κρίνει απαραίτητα η πολυκλαδική 

θεραπευτική ομάδα. 
7. Οι ξενώνες και τα οικοτροφεία των παιδιών και των εφή

βων διασυνδέονται λειτουργικά με τις παιδοψυχιατρικές 

υπηρεσίες του Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και.Εφήβων 
στον οπο(ο υπάγονται. Επίσης μετέχουν στο προγραμμα 
εφημεριών του Τομέα Ψυχικής Υγεfας Παι~ιών και Εφήβω~ 
μετά οπό εισήγηση της Τομεακής Επιτροπης Ψυχικής Υγει
ος Παιδιών και Εφήβων ή της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής 
Υγείας όπου δεν έχει συσταθε( ή δεν έχει λειτουργήσει η 
αντίστοιχη Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγε(ας Παιδιών και 

Εφήβων. . 
Η προετοιμασ(α του ενο(κου που βαίνε~ προς ενηλικιωση 

και θα χρειασθεί να παραμείνει για μεγaλυτερο χρονικό διά
στημα σε προστατευμένη στεγαστική δομή, για τη μεταφο-

, στην αντίστοιχη μονάδα ενηλίκων του Τομέα Ψυχι-
ρα του . Ε . 

• Υγεfας που ανήκει, ε(ναι ευθυνη του πιστημονικα 
κης · • Ο όδ 

~ οηeηrικ _ς 
.cιδι11ός η~ι~ροσωπικό 

,, Α.λ.λες ειδ . ογωγός 
.. vaσr. ικοτητε 6 

Υπεύθυνου και της nολυκλaδικης Θεραπευτικης . μ ας 
και της Μονάδας Ψυχικής Υγείας που τον φιλοξενει και της 
Μονάδας Ψυχικής Υγείας που θα τον υποδεχθε!. 

Ι!όv0 ες, φυσιοeε ς πως.ενδεικτικό λογοθεραπευτές, γυ-
a"Τί Υιa όσο Χρ , ροπευτες απασχολούνται στον ξενώνα 

f.ι :οιχο ΠΡόγ~νο και για κάθε φορά που οναπτύσσετοι 
οφε~Ολοyίοτο ομμα σ' αυτό . 
μεvΟι) ι 11Q εiνQι ~οπ~~σωπικού προς τους φιλοξενούμενους 
bJ οε ΙΙQι η πορου υ . αχιστον 3: Ι (εργαζόμενοι / φιλοξενού-
ιτ0~ιΙΙοσιrετρόωσια Τ~υ σε κάθε Μονάδα είναι απaροίτη

'yρQμ ς ξενώνες Ρη βαση . 
δι<ιJν ~~ ΙΙαι τις 11;~ιδιώ~ ή εφήβων ανάλογα με το πρό· 
~~ιηΡό~ ίων εφήβων nερι~ωση ειδικές ανάγκες των ποι
λt~CιJοη 0ιαςπρόσθ εγκρινεται οπό τον Υπουργό Υγεfας 
~ ... 1 · JJtrό από ε~ εξειδικευμένη κατά περ(πτωση στε
Β<uν tοομεaιςή Επι εισηyηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου 
~ΥιjΙΙει uξrομέα ψ~ο~η Ψυχικής Υγεfος Παιδιών και Εφή-
ΟΙJεa1ς~ ενώνας καιικης. Υγείας Παιδιών και Εφήβων που 
~νι ομ η Επιτροπή ψ αντιc;rοιχη πρόταση από την αρμόδιο 
~ Ομε011 7°κή Επιrροπ ~Χικης Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή 
\ιδειl\1' η ~Πιτρ0Πή Ψ η Ψυ~ικής Υγείας όπου δεν υφίσταται 

ικa; υχικης Υγείας Παιδιών και Εφήβων. 

Άρθρο 12 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

Καταρτίζεται Εσωτερικός Καν~νισ~ός Λειτου~γίας οπό 
δ . ση του φορέα στον οποιο ανηκει η Μοναδα Ψυχο-

τη ιοικη . Π . π ατε 
ής Αποκατάστασης η το ρογραμμο ροστ υ-

κοινωνικ . . ) · · 
. ου Διαμερίσματος, σε διαστημα εξι (6 μηνων απο την 

~εν ρξη λειτουργlας τους, όπου θα περιγράφονται ανaλ~τι
ε~a ερόμενα στα προηγούμενα κεφάλαια, υποβόλ· 
κa τα αναφ ( • 

Δ/ ση Ψυχικής γγε(aς και εγκρ νεται απο τον λεται στη ν 
Υπουργό Υγε(ας και Πρόνοιας. 

Άρθρο 13 

Τρόπος παραπομπής 

Μ 'δες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και τα 
Στις ονο • • , Προστατευμένων Διαμερισματων παραπε-

Προγρα~ματa ψυχικές διαταραχές ή νοητική υστέρηση 
μnοvται ατομα μ~ ψυχικές διαταραχές από τις Μονάδες 
με δευτερογενεις 
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Ψuχικης Υγεία 
ζόμενa στη ς του άρθρου 4 του Ν. 2716/99 κατά τα ορι-

ν παρ. 2 του άρθρου 9 του ιδίου νόμου. 
χειριστής μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργ(ο του ξενώνα 
σε ότι αφορά τα υλικά, τις προμήθειες και την οικονομική 
οργάνωση των δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικό οι εκπαι· 
δευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες του ξενώνα, η 
αντικατάσταση του φθαρέντος εξοπλισμού, οι πληρωμές 
των παγ(ων (Ενο(κιο, Ο.Τ.Ε , Δ.Ε.Η, νερό κ.λ.π), η καταβολή 
των επιδομάτων, όπου αυτό χορηγούνται, και αποδίδει λο· 
γαριασμό στον υπόλογο που έχει ορίσει ο φορέας στον 
οπο(ο ανήκει ο ξενώνας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΔ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Άρθρο 14 

Η Διοικητικό-οικονομική διαχείριση 
διοικητικό 

κοινωνικη Α ·οικονομική διαχε(ριση κάθε Μονάδας Ψυχο-
ι.ιένοu Διa~ε ~οκατόστασης και nρογρόμματος Προστατευ-

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του ξενώνα ορίζει εκ περι· 
τροπής έναν ασθενή-χρήστη των υπηρεσιών του ξενώνα ως 
βοηθό του διαχειριστή με δ(μηνη θητε(α έτσι ώστε κάθε 
ασθενής νi:ι εκπαιδευτεί στην οικονομική διαχε(ριση του ξε

νώνα. 

Η οικονομ~ σματος είναι αυτοτελής και αυτόνομη. 
Αποκaτόοτ ή διαχείριση κάθε Μονάδας Ψυχοκοινωνικής 
μερίσμaτο ασης και nρογρόμματος Προστατευμένου Δια
κaι ελέγχε;~ καταγράφεται, εγκρίνεται, παρακολουθε(ται 
λογισμού π ι χωριστά στο πλα{σιο του δικού της προϋπο
Ψορέ0 στον~~ ενσωμ.ατώνεται στον προϋπολογισμό του 
Του. οίο ανηκει και απεικονlζεται ως παράρτημά 

Στον ξενώνα ο διαχειριστής τηρεί βιβλ(ο δαπανών και 
ενεργειών στο οπο(ο καταγράφονται οι δραστηριότητες 
από οικονομικής άποψης και περιγράφονται οι ανάγκες που 
ικανοποιήθηκαν. 
Η οικονομική διαχε(ριση στον ξενώνα γίνεται με πάγια 

προκαταβολή που εκδ(δει η οικονομική υπηρεσία του φο
ρέα στον οποίο ανήκει ο ξενώνας το ύψος της οποίας καλύ
πτει πλήρως το 1 /12 του προϋπολογισμού του ξενώνα. 

Ηauτοτελ · 
ΧΡηστων π ης διαχείριση αφορά τις ατομικές δαπάνες των 
μιιq:ς aγορ~υ ~νδεικτικά είναι: η ένδυση, η διατροφή, οι ατο
δεuτικης δια6ικ οι τα ατομικό έξοδα, στο πλαίσιο της εκπαι-

ασfας κοινωνικής τους επανένταξης. 

Άρθρο 15 

1. Η Η διαχείριση στους ξενώνες 
υπ nρομήθε 
όδησης ειδ _ια τροφ(μων και ποτών, ενδυμάτων, ειδών 

~~6 Τον a~θε;ν καθαριότητας και υγιεινής, διενεργείται 
έλος της Πολ που συνοδεύεται από τον εκπαιδευτή του, 

νικό διάστημα υκλαδικής θεραπευτικής ομάδας, για το χρο-
0οeεVής δεν ε~ου ο επιστημονικός υπεύθυνος εκτιμά όττ ο 
~όν~ς του. 0 ~~αι έτοιμος να διενεργε( τις προμήθειές του ν lrtή δραοτηριό παιδευτής ενημερώνει για την οικονομική 
a. Μετά την Ολ τητα κάθε φορά τον διαχειριστή του ξενώ
~μονικός υπ ~κλήρωση της εκπαίδευσης και όποτε ο επι
ε 0 διενεργε( τ ευθυνος εκτιμήσει ότι ο ασθενής ε(ναι ικανός 
ΙΙδίδει οΧετικ~ Προμήθειες των ανωτέρω ειδών μόνος του, 
~ Πράξη την οπο(α κοινοποιε{ στον διαχειρι-

11 • aνοι Προ ή 
θ Cιλιιψη των μ θε~ες των ανωτέρω ειδών γίνονται για την 
~ια διενεργ~·ναγκων του συνόλου των ασθενών, η προμή-
;aι anό δU~ται ~πό 1:ριμελή επιτροπή. Η επιτροπή αποτε-

1\. Τaκaθήκοντ ασ ενεις και έναν εκπαιδευτή . 
.,,~ς ~εραnεuτ 0 κάθε εκπαιδευτού μέλους της nολυκλαδι
ξ~ .εινaι η άσι:κής Ομάδας και του επιστημονικού υπευθύ· 
Οίτ <uνα στην έ ηση του ασθενή-χρήστη των υπηρεσιών του 
Τηνε~ων nροτι~7υνα της αγοράς και στην ανάδειξη των ιδι
Ο't εξιότητα ν ησεων του ασθενή, έτσι ώστε να αποκτήσει 
rJί~ rιλaίσιο Του a ανα_ζητά την άριστη σχέση τψής-οφέλους 

2 
11οιι nρστίθ προυπολογισμού για κάθε αγαθό ή υπηρε· 

δ · Στις ι. εται να καταναλώσει 
ι116τ · •νιονάδε ψ · 

Όλες οι άλλες δαπάνες του ξενώνα που αφορούν την μι
σθοδοσ(α του προσωπικού , την συντήρηση του κτιρίου· 
εφόσον διενεργείται από το προσωπικό του φορέα στον 
οπο(ο ανήκει ο ξενώνας· και τις έκτακτες και απρόβλεπτες 
ανάγκες διενεργούνται από τον φορέα που ανήκει ο ξενώ-

νας. 
Άρθρο 16 

Η διαχε(ριση στο Οικοτροφείο 

Η διοικητικο-οικονομική διαχεfριση των οικοτροφείων 
ακολουθε(τις διατάξεις της παρούσας απόφασης που αφο· 
ρούν την διαχε(ριση των ξενώνων. Ειδικότερα, εφόσον οι 
ασθενε(ς-χρήστες των υπηρεσιών του οικοτροφε(ου κατά 
την εκτ(μηση του επιστημονικού υπευθύνου δεν μπορούν 
να πραγματοποιούν τις ατομικές οικονομικές τους δραστη· 
ριότητες μόνοι τους, τότε οι αντ(στοιχες πράξεις γ(νονται με 
την εποπτεία του εκπαιδευτή τους, ο οπο(ος αποδ(δει λο· 
γαριασμό στον διαχειριστή του οικοτροφε(ου και αυτός 
στον υπόλογο. 
Σε περfπτωση που η πλειοψηφ(α των ασθενών-ενοίκων 

του οικοτροφε(ου δεν είναι σε κατάσταση να πραγματοποι
ήσουν αυτόνομα τις οικονομικές τους δραστηριότητες, για 
προμήθειες που αφορούν τις ανάγκες το.υ σuνόλ.ου των 
ενο(κων του οικοτροφε(ου αυτές διενεργουνται απ~ τριμε
λή επιτροπή στην οποία το.ένα μέλος είναι ασθενής-ενο~κος 
ου οικοτροφείου εξ αυτων που ο επιστημονικός υπευθυ
~ος έχει βεβαιώσει ότι ~ύνανται να ασκούν οικονομικές δρα-
στηριότητες αυτοτελως. 

Άρθρο 17 

Η διaχε(ριση στα Προγράμμ?Τα Προστατευμένων 
Διαμερισματων ΟΙtό ερa σε auτi υχοκοινωνικής Αποκατάστασης και ει-

ΙΙοu Τις διaτάξε ς που ανήκουν σε φορε(ς που διέπονται 
ξει ~ ε~οu τ~ς του Ν. ~362/95 ''nερ( Δημόσιου Λογιστι-
1\ρ ς η Χ.Οηματοδν δα~ανων του κράτους και άλλες διατά· 
χε:ικό nροϋπ λ οτουνται τουλάχιστον κατά 50% από τον 
O'ta ιοη σε ότι α 0 

0°γ!σμό, η διοικητικό-οικονομική τους δια· Η δι ~aίσιa ενόφ ρα τις λειτουργικές δαπάνες διενεργείται 
ιιl'tό~ιιςηοη του ς εγ~εκριμένου κλειστού προϋπολογισμού. 
'tεί O't 0Υο 0116 τ φορεa στον οπο(ο ανήκει ο ξενώνας ορίζει 
rιιις0 . 0v ξεvωνaο Προσωπικό του, εκτός εκε(νου που υπηρε· 
°'1 ~ rτου anadχ και ~ιaχειριστή από το σύνολο του προσω· 

Η διοCκηση του φορέα στον οποίο ανήκει η Μονάδα Ψυχι
κή Υγε(ας που αναπτύσει προγράμματα Προστατευ~ένων 
Δι;μερισμάτων ορ(ζει υπόλογο από το προσωπικο του, 
εκτός εκε(νου που εργάζεται στο Πρόγραμμα Π~οστατευ· 
ένου Διαμερίσματος, και διαχειριστή α~ό το συνολο του 

~ροσωπικού που απασχολε(ται στο Προγραμμα Προστα-

ΟIJΤόν '<οι 0λειτaι στον ξενώνα με πλήρη απασχόλη· 
0ΟJ<ε( τα καθήκοντά του επ( εξάμηνο. Ο δια· 

τευμένων Διαμερισμάτων. 
0 

"πολογισμός που αφορά το προστατευμένο διαμέ· 
r;;~~ντ(θετaι από δύο μέρη. Το ένα μέρος αφορά τις 

f ισμ ικτικές' δαπάνες που πραγματοποιεf απευθε(ας ο 
υποέστηρ ον οποίο ανήκει το διαμέρισμα και περιλαμβάνει 
φορ οςστ 
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ΤΟ μέρος 
tού, που ~ς μισθοδ?σίος των εργαζομένων του φορέα ου
οποιοδήn οσχολουνται με οποιονδήποτε τρόπο και για 
Ριομa Καθ:ε ΧΡονικό δι~στημα στο προστατευμένο διομέ
Των aσeε . ς και :ις δαπανες για την προμήθεια φαρμάκων 
ηοu είναι νων-εν~ικων του προστατευμένου διαμερίσματος 
Τ 0 άλλ αν?σφάλιοτοι. 

οφείλει να εξυπηρετεί την εκπαίδευση των aσθενών-ενοi
κων στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και να 
διασφαλίζει τη λειτουργ(a της Μονάδος στο πρότυπο της 
λειτουργίας οικογενειακού nεριβάλλονrος 

ΚΕΦΑΜΙΟΕ 

Yiωv (Εν~ μερος αφορά τις δαπάνες "λειτουργίας•, των πα
Υωyίaς. rι~ιο, ΟΤΕ. ~ΕΗ, νερό κ.λ.π .) και τις δαπάνες ψυχα
Πολοyιομού ;;1 διαμορφ~ση του μέρους αυτού του προϋ
flοu έχει Κόθ uνυπολογιζεται και το 80% των εισοδημάτων 
ΙJaτος. Η ε ένοικος από οποιαδήποτε ιδία πηγή εισοδή -
120.000 δ ουνεισφ~ρά αυτή δεν μπορεί να ξεπερνά τις 
tou μέρουρ~~μ~νιοιως. Το _σύνολο του προϋπολογισμού 
νου διaμε~f ν λειτοuργικων" δαπανών του προστατευμέ
•οu ιοόποσ οματος αναλογίζεται σε κάθε δωδεκaτημόριό 
σμaτος 

0 
α σε κάθε ένοικο του προστατευμένου διαμερί· 

δοηavών κ οποίος συμμετέχει ισομερώς στην κάλυψη των 
~ΡιοΤήτωαι την πραγματοποίηση των οικονομικών δρα-
Εvaς εκ τ ντου προστατευμένου διαμερίσματος. 

1Jερioμcrr0 ων ασθενών-ενοίκων του προστατευμένου διa
ΙJηνών Ορίζ~ εκ nεριτροnής και γιο διάστημα τεσσάρων (4) 
ντa οι11ονόμ ται βοηθός του διαχειριστή και ασκεί καθήκο
μΟΥή των α~~ του δ~αμερίσματος και επιβλέπει την εφaρ
°!Οτεuμένοu 0δ κοινο~ με το σύνολο των ενοίκων του προ
J\ές δραοτη . ιαμερισματος αποφάσεων γιο τις οικονομι-

0 διαχειριριο;ητες του nροστατεuμένου διαμερίσματος. 
Υaριοσμό στ Ο'Τής α~ό κοινού με το βοηθό του αποδίδουν λο

ον υπολογο. 

Άρθρο 18 

ι 0 rενικές κατευθύνσεις 
Ψ . ιnρομήθ 
Γ1 uχοκοινωνική ειες των αναλώσιμων ειδών στις Μονάδες 

ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ 

Άρθρο 19 

Λειτουργία 

1. Οι aποκaταστοσιοκο( στόχοι λειτουργlαςτων ξενώνων. 
των οικοτροφε(ων και των προστατευμένων διαμερισμάτων 
υλοποιούνται με: 
ο. Τη συνεχή και σταθερή εφαρμογή προγραμμάτων που 

ωθούν το άτομο στην απόκτηση του μέγιστου δυνατού επι
πέδου λειτουργικότητάς του. 

β. Την ονάmυξη προγραμμάτων που παρέχουν δυνατό-
τητες για εκπαίδευση στο άτομο αυτά. . 

γ. Προγράμματα και δραστηριότητες που προωθουν και 
βοηθούν το άτομο ν~ αποκτήσει δuνaτότητ7ς κριτικής και 
αξιολόγησης των δροσεων και των υπηρεσιων που του πα-

ρέχονται. 
δ. Δράσεις που βοηθούν το άτομο στη δι~κδίκηση κ~ι 

άσκηση των νομικών, πολιτικών και κοινωνικων δικαιωμa-

των του. . 
ε. Προγράμματα δράσεων ανάπτυξης ουνεργασιaς με 

εθελοντές και συλλόγους. 
στ. Προγράμματα ενθάρρυνσης της. συμμετοχής των 

ατόμων με ψυχικές διαταραχές ~ο κοινο. . 

Ροστaτευμέ ς Αποκατάστασης και στα Προγράμματα 
Or). Σε nερίrττ νων Διαμερισμάτων γίνονται σε ημερήσια βό
~~Ρβaίνει τη ωΟΤ) μαζικής προμήθειας αυτή δεν πρέπει να 
1~ aς Ψuχοκ:ινκαλuψη των αναγκών των ενοίκων της Mo
f.Jε ς ηΡοστατε ~νικης Αποκατάστασης ή του Προγράμμα· 

ζ. Προγράμματα ευαισθητοποιησης και. ενημερωσης της 
κοινότητας γιο την καταπολέμηση του στιγμοτο~ της ψυ~ι· 
κής νόσου, την ενημέρωση για τις εξωιδρυμ~τικες μορφες 
φροντίδας των ατόμων με ψυχικές διοτaρaχες και την ανα-

γνώριση των δικαιωμάτων τους. . 
2 ο Επιστημονικό Υπεύθυνος και η Πολυκλaδικη Θερα-

JΟλύτερ0 τ~μενο~ Διαμερίσματος για χρονικό διάστημα 
- ~ . 1 ο Ούνολ ν επτα (7) ημερών. 
η~" ΙΙόθε Μο~~~ναπασχολουμένωνκοι τωνχρηστών-ενοί· 
1111 

~ΥΡάμμ010 ας Ψυχοκοινωνικής Απο1<aτάστασης ή 
'l'lJ εueuvoι-uM~ Προστατευμένων Διαμερισμάτων είναι 
λο~ μονάδας ή ογοι γιο την κινητή και ακίνητη περιουσία 
Χοις οι Υιο ουΤήν του προγράμματος και είναι ισομερώς υπό
rεu 0~νωνικης Α:ο φοpέα στον οποlο ανήκει η Μονάδα Ψυ-

3 ΙJ_;νοu Διαμε ?καταοτασης ή το Πρόγραμμα Προστο-
. ι ον μι> ρισματος. 

ηεp . ·ινa Ιον · . • · 
η 0~0~σιοςτης Μ ου~ριο κοθε ετους γίνεται οπογραφη της 
δο ψοιa κaτ0Τίθ ονaδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 
to Οίι UΧ011οινων ετ~ι οτον φορέα στον οποίο ανήκει η Μονά
ΙJη "?λ.ο Της ικης Απ.οκοτάστοσης και στον οποίο ανήκει 
η 0Ρει νa ΧΡη Περιουσιας αυτής. Κάθε αντικείμενο που δεν 
φ0~11•0Ψaσiστη~μοποιηθεί επειδή τέθηκε εκτός λειτουργίας 
Οrις εa ηοu aνή ε η αντικατάστασή του παραδίδεται στον 

4 ~Ρος av"η' κει η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστa-
• ""'" ΛJ-' στε υοη· ~οι· ~ιοτaλ, . του . 

πε~τική Ομάδα οφεfλουν να σ~ντονίζουν τις δραστηριότη
τες και τις λειτουργ(ες που δυνaται να ονοπτυχθουν στις 
Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, και τα Προ-

, στο Προστατευμένων Διαμερισμάτων ωστε αυτές να 
~ρ~~~ρμόζοντοι στις ανάγκες των ατόμων ~ου φιλοξενε( 
κbι να εγκαθιδρύουν άμεσες σχέσεις μετοξυ των ατόμων 
στο οποίο απευθύνεται και της κοινων(ας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΣΤ 

ΥΠΟΔΟΜΗ 

Άρθρο20 

Περιγραφή του χώρου 

α) =ενώνες-Οικοτροφείο . 
Οι ξενώνες και τα οικοτροφείο πρέ~ει να διοθε;ουν: 
1. Μπάνιο με W.C. και νιπτήρα ~να πέντε (5) οτομο δια· 
• λάχιστον 4 τμ. το κοθενα. 

στοσεων.τ~ κουζίνα 10-12 τμ. τουλάχιστον ανά 10 άτο-
2. ~υρυχ ρηπορούν οι ένοικοι να εκπαιδεύονται στη μα

μa, ωστε να μ 

γειρική. δ ·τια των δύο (2) ατόμων. Κατ' εξαίρεση, μετά 
3: Υπν.ο ωμο Το εακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας κ?ι 

~πο εισηγηση ~ς ~υχικής Υγείας μπορεί το υπνοδωμ~
εγκριση. της Δ ση~ν (3) ατόμων, όπου το επιτρέπει ο χω
τιο να ειναι των τρι 

ρος. ό ους χώρους α) καθιστικό, ~ο οπο(ο μπορ~ί 

Χορ~στ~οης rι~~πa ~ια τις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Απο
η0λο Youvτ01 τουλα.νηκουν σε Ν .Π .Δ.Δ ή σε Ν.Π.Ι .Δ που επι
tοu Υtομό ισχύ αχιστον κατά 50% από τον κρατικό προϋ
'!'άοιφ0Ρέa που ουν. οι διατάξεις που διέπουν την διαχείριση 
Αrι01\0~ς, ενώ ~νηκει η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκα
ηΟΙJν 0rοστaοης ια ;ις λοιπές Μονάδες Ψυχοκοινωνικής 
όλες Ί'ην λ.ειιου ι~υοuν οι αντίστοι)Jες διατάξεις που διέ-

Τις rτεριrττώγια του φορέα ατόν οποίο ανήκουν. Σε 
σεις η εφαρμογή των διατάξεων αυτών 

4. κοιν χρηστ ά στον το 2/3 των ενοικων τουτοχρο-
νο εξυπηρετε{ζτου~ Χγ\α σ{τιση τουλάχιστον του 1/3 των 
νως, β) Τραπε αριο, 
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εν οίκω · ν ταuτοχρ · . οrτου αυτό ε · ονως , γ) αιθουσας πολλαπλών χρήσεων 
s r ιναι δυνατόν • 

τοuργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ή 
των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων το 
άτομα που διαμένουν και λαμβάνουν χρηματικά ποσό σε 
εφαρμογή των προβλεπομένων στα άρθρα 13 και 14 του 
Ν.2716/99 συμμετέχουν, για εκπαιδευτικούς λόγους και ως 
καταναλωτές των υπηρεσιών που τους παρέχονται, στις δα· 
πάνες που αφορούν στο ενοίκιο, διατροφή , κοινόχρηστους 
λογαριασμούς για μεν το ποσό που προέρχεται οπό τη διά· 
τaξη του όρθρου 14 σε αναλογία που συνολικά δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το ήμισυ του λαμβανομένου χρηματικού πο
σού κα ι με ολόκληρο το ποσό που προέρχεται οπό τη διό· 
ταξη της παρ. 2 του όρθρου 13 του Ν .2716/99. 

γ . Ραφείο των επα ελ . . 
ιο tις ειδικές . ΥΥ ματιων, το οποιο χρησιμοποιείται 
~εvaοτικές δο~~αγκες στις ημέρες εφημερίας για όσες 
0~ως αυτό π ς ~νταχθούν στο πρόγραμμα εφημερίας 
κης Υγείας Τ~ο~δι~ριζεται α.πό την Τ ομεακή Εππροπή Ψυχι-
~ε μεταγενέ:εεα Ψυχικης Υγείας στον οποίο υπάγονται. 

11Ροτυπa κaτασ Ρ.η απόφασή μας θa καθορισθούν τα 
β) Πρόγρa κευης των ανωτερω στεγαστικών δομών. 
Κόθε κaτοιμ~α Προστατευμένων Διαμερισμάτων 

τε · κια που εντ ' υμενου Δια ε , ασσετaι στο Πρόγραμμα Προστa-
1; Μπάνιο μ ρισματος πρέπει να διαθέτει : 

ΟΤaσεων rου~~ W.C. και νιπτήρα ανά πέντε (5) άτομα δια-
2. Εuρυ'χ χιστον 4 τμ. Το καθένα 

ωρη κο ζ ' · 3. Υπνοδω ά υ ινα 9 τμ. τουλάχιστον. 
4. Ευρύχω~ τιο των δύο (2) ατόμων, το μέγιστο 

ίων ενοίκων ταο κοθιο:ικό ώστε να εξυπηρετείται το σύνολο 
υτοχpονως . 

Άρθρο21 

1. 0 ξ • Υλικοτεχνική Υποδομή 
. ενωνaς τ 

~ερι?μa Πρέπε' 0 ~ικοτροφε(ο και το προστατευμένο διο-
ομη ; 1 να εχουν την κατωτέρω υλικοτεχνική υπο-
ο) θέ 

υη ρμaνση σε • λ 
βνοδωμάτιa 

0 α τα δωμάτια και ψύξη τουλάχιστον στα 
) κρεβάτι • 

arομικό κομtδε. σrρώμα κ~ι δύο μαξιλάρια γιο κάθε άτομο, 
μa, ινa και ερμοριο και ντουλάπες ανά δύο άτο-

Υ) οενrό 
apιe . νιο υπο . 
6 

μο και ις). σεντ.ονα και μαξιλαροθήκες σε επαρκή 
~~μο (δύο χει~~σκ7πασμ~τα τουλάχιστον τέσσερα ανά 

ις ο,τιδήrτοτ fu.να και δυο καλοκαιρινό) 
~Ι\Upιού όrτω ε 0 απαι:εί η λειτουργία ενός μέσου νοι-

ες, ~ολuθρό~ ενδεικ;ικα: κουρτίνες, καναπέδες, καρέ· 
.,..ε) ειδη δια . ες, μοκετες, καθρέπτες 
ιε\'Ιπ-, . κοσμηση . ; θο~ .. ,ς η δικές το ς οπως ενδεικτικο: αντίγραφα έργων 
rτε uν μετά arιό ~ς δημιουργίες που μπορούν να αναρτη· 

uτικης Ομάδ συμφωvη γνώμη της Πολυκλαδικής Θερa· 
κοΟΤ) tοuλάχισr ας και των ενοίκων, σταχτοδοχεία, βάζα 
Qζ(νaς και μα~:τa ~νaγκαία σε ποσότητες και είδη σκεύη 

tιλu η~εκτρικές ~ρικης, ;ραπεζομάντιλα κ . λ.π. 
TliPαvtηριa Ρούχων ~σκεu~ς νοικοκυριού όπως ενδεικτικά 
rou 0ς , όλο με Προδ οι πιaτ~ν, ψυγείο, κοuζ(να, απορροφη· 

η) ~θμού των εν ι?γραφες μακρόχρονης αντοχής λόγω 
ΟΙJό η. ειqρονικό . οικων που τα χpησιμοποιούν. 

2. Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία των Τομεακών Επι· 
τροπών Ψυχικής Υγεiος, η Δ/νση Ψυχικής Υγείας εκδ1δει 
οπόφαση προσωρινής έγκρισης σκοπιμότητας και λειτουρ· 
γίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ή των 
Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρ· 
θρου 9 του Ν.2716/99 και των αντίστοιχων του άρθρου 11 
του ιδίου νόμου από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

3. Εξειδικευμένες υπηρεσίες υγε(aς, εκτός της ψυχιατρι
κής παρακολούθησης η οπο(α παρέχεται με ευθύνη του φο· 
ρέα στον οπο(ο υπάγονται οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης ή το Προγράμματα Προστατευμένων Δια
μερισμάτων καθώς και άλλες υπηρεσίες όπως φυσιοθερο· 
πεία, λοyοθεραπεlα κ.α. αναζητούνται κατά προτεραιότητα 
από δημόσιους φορείς στην περιοχή λειτουργίας τους ή 
πλησίον αυτών. Ο Επιστημονικό Υπεύθυνος της Μονάδας 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ή του Προγράμματος 
Προστατευμένων Διαμερισμάτων μεριμνά για τη διασύνδε
ση μ' αυτές τις υπηρεσ(ες. Στην περίπτωση αντιμετώπισης 
δυσκολιών στην εξεύρεση αυτών των υπηρεσιών, απευθύ· 
νεται εγγράφως στην Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας η 
οποία αναλαμβάνει την διεκπεραίωση του θέματος μέσω 
της Δ/νσης Ψυχικής Υγε(ας. Στην περ(πτωση αδυναμίας κά
λυψης των αναγκών γιο τις προαναφερόμενες υπηρεσίες 
αυτές αναζητούνται σε ιδιωτικό τομέα ή εξετάζεται η περί
πτωση πρόσληψης με μερική απασχόληση , του ανάλογου 
ειδικού επαγγελματία . Η προτίμηση της πρώτης ή της δεύ
τερης εναλλακτικής λύσης βοσ~ζεται σε συνδυασμό χ~ημa
τοοικονομικών και θεραπευτικων κριτηρίων, στην αντιστοι· 
χη απόφαση της Διοίκη?Ιlς του φ~ρέα, στο~ οποιο.αvήκει η 
Μονάδα Ψυχοκοινωνικης Αποκαταστοσης η το Προγραμμο 
Προστατευμένου Διαμερίσματος . 

Άρθρο23 

Τελική Ρύθμιση 
tημ; 0~ως ενδει~ι~~οστη~ικτικος-εκπαιδευτικός εξοπλι· 
θ) ~-~ιdeo, tax τηλ ,α τηλεοραση, στερεοφωνικό σuγκρό· 

όηω ι η μπόνι~υ εφωνο: φωτογραφική μηχανή . 
Υηρις ενδεικτιιςά γιςaι ~ιδικα εξαρτήματα όπου χρειάζονται, 

Οϊρικό περισrια aτομα με κινητικές αναπηρίες και γιο 
aτικά 

Με την έκδοση της παρούσας ~πόφασης κάθε προγενέ-
στερη σχετική απόφαση κατ~ργειτ°:ι. , 
Η ισχύς της παρούσας αρχιζει απο τη δημοσιευση του Ν. 

ΚΕΦΑΛΑ/ΟΖ 

ΕIΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο22 

1. Σε Χρ . Γ ενιιςές Διατάξεις 
ονικοδιά 

στη μα 4 έως 6 μηνών από την έναρξη λει-

.. 

2716/17.5.99. . . Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημεριδα της κυβερνη-
σεως. 

Αθήνα, 16 Μαίου 2000 
ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜJΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΙ ΔΡΥΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑl 

ΜΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΠΟ το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
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ΑΠΟΦ. οικ 52487 ΤΗΣ 16.11.2001/15.1.2002 (ΦΕΚ 18 Β') 
Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστ6μενα κrf ρια. 

Έχοντας unόψη; 

α) Τις διατάξεις του Ν.2831/2000. 

μη~ζ :•ς οnαιτή~ις για αυτόνομη και ασφαλή διαιάvηση των ατόμων με ειδικές ανόγκες και ε-
ΟJJενων ΟΤόf.,Ιων σε δημόσια κτίρια συνάθροισης κοινού και 

Ύ) Το ΎεΎονός όn η ουδεμία δαπάνη επέρχεται σε βάρος του Δημοσίου aπο την παρούσα. 
δ) Το An..aρo 22 • . 
1i 'Ψ\Ι του rοκ 85 6πως ισχuοw. arrοφaσιζουμε: 

ΙΠiρι ην έγκριση των nροδιαγροφών των διαμορφώσεων λειrουpyικών χώρων των υφιστάμενων 
0ΡΎ ων n°':' σrεγάζοw υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ..Δ, Ν.Π.Ι.Δ., ευρύτερου δψόσιου τομtα, 
avrn~~~ς τοπικής αυτοδcοlκησης α' και β' βαθμίδας κοινωφελείς οργανισμούς, τρόπεζες και 

· -ν"""'r~ιa τροnε.ζώv, ι<οθώς και κήρια με χρήση κοινού που ακολουθούν και f:xow ως εξής: 

Άριtρο 10 

ζόνnΟι Χώροι των nροανοφφόμενων ιmρiωv διαμορφώνονrαι tτσι ώcπε να εξασφαλίζεται η οpι
Ριζ~ και κατακόρυφη npοσπέλαση των ατόμων με ειδικtς ανάγι<ες. Για την εξασφόλιση της ο
Qηο ας nροσττέλασης θα διαμορφώνονrαι διάδρομοι με κατό ~ιcoc; ζώνη nλάτοvς-ελεVθεpοu 
ρό . κάθε ει.ιnόδιο - Ο,90μ τουλόχ~στον και ελευθέρου ύψΟuς τουλάχιστον 2,20μ. θύρες με καθα
μη ~VΌ<γμα •αn6 κάσα σε κάσα- Ο,90μ τσυλάχιοτοv, ανοιγόμενες με μέγιστη απαιτούμενη ΟΟνα
φεται ~ewtons και χεψολοβή τύπου μοχλού (και όχι σφαψυ<tς), χώροι στους οποίους να εγγρά· 
φη κλος δtαμέτροu 1,50μ ελεύθεροι αηο κάθε εμπόδιο για τους ελιγμούς και την nεριστρο
't'οξ ~αξιδiων, λεfο και ανnολισθηρ6 δάπεδο (όχι μοκtrα) και ένrονες χρωματιιςtς ανnθέσεις με
Ιlοτ~ Τω~ δομικών ΟΤΟιχεiων (τοi)(οι • δάrιεδα, τοίχοι • κάσες κουφωμάτων, ελεύθερα unoσruλώ
~ • δάπεδο). Για την εξασφάλιση της κατακόρυφης προσπtλασης θα καλύπτονται οι uφιστά-

υψομετρικt.ς διαφορtς με: 

~rιi Q! Ράμπε~ μέγιστης κλίσης 5% η κατ'εξαίρεση 6% για μtγιστο μήκος 8,00, πλάτους με σοβα· 
Ρολ.ιc:1e ~ριζόνna μπάρα στα Ο, 10μ από την τελ!Κή εnιφάναα rου δαπέδου, διπλούς σuνεχε(~ χει
ι _ ηpες εκατέρωθεν σε ύψη ο 70 και ο 90 οπό την τελιm επιφάνεια του δαπέδου, nλατuσκα-
1\U·με nλ . • • ·-1 

λοΥή κ ~ς της ρόμπας και μήκοc; 1,50μ • στην αρχή και το τέλος της ράμπας και σε ιcόθε aλ· 
ατεuθuνσης και ανnaλισθητucή επίσrρωση ή 

ψ β) _ΑναJ3αrόριa ιςαrαιώρuφης κίνησης με ελάχισrες διαστάσεις πaλτφφμας 0,90 χ 1,20μ, aw· 

μι) ωτtισ) ικc:"όττrπι 250χγρ., χειρισιήριa στην πλατφόρμα και στην αρχή και το ~της διαδρο
~ ς. Κινητή μπάρα ασφαλείας για προστασία του .χρήστη και πρόβλεψη ελεύθερου χωροu διaστά· 
ων 1.50 Χ 1.50μ ΤΟυλά)(ιστσν στα σημε!α εισόδου-εξόδου tμnροσθεν του aναβαrορίοu ή 
ε~ Αναβατόρια ι<λ4.ιακας με ελ.άχ~στες διaστόσεις nλατφόρμος 0,80 χ 1,ΟΟμ προκειμένου γι~ 
ltQι -rορ°!1ι.ιη κfνηση, Ονuψωnκή ικανότητα 250χyρ. Χεφιστήρια στην nλαηρόρμο και στην αρχη 
,.1 _ . __ 'fέλος Της διαδρομής, κινητή μπάρα ασφaλιiος γιο προστασfα του χρ()οτη και πρόβλεψη 
-~ερου • • πρόσβαση των ο~.ιaξtδiων ή Χωρου διαστάσεων 1,50 χ 1,50μ τοuλό.χιστυν στην πλαrφορμα για 

Qν δ) Ανελκυστήρες με διοσrάσεtς θαλάμου τουλάχιοτον 1, 10 Χ 1,40μ, θύρα φρtαrος αυτόματα 
0,8οrγόΙJενη ή Q\Jρόμενη, άνοιγμα θύρας φρέατος και θαλάμου (εφόσον υn:άρχει) τουλάχιστον 
w~ στη Ιλ!Κρά rιλεuρά του θαλάμου χεφισιήρια χρήσης. και σε γραφή Braifle ή ανάγλυφα - σε 
-... ...., Ο 90 1 ' σrή l(QI αη.tνανn τοίχου 

• - .20μ αnό το δάπεδο, απόσταση μεταξύ θύρας ανελκυ ρο 

Τ"εχΝικοΝ IN:rTΠoYToN ΕΛΜΔΟΣ ( Να τεθεί μετό τη σrλ. Α·264 ' Α-265 



.:_όμος Α. 
Προδιαγραφές για ΑμΕΑ 

1,SΟμ 11.αι nvnn~ • 
άρe · "'' ι '"" ι αναγγελία ορόφων. Όλες α πιο πάνω κστασκεutς εγιφfνονrαι σύμφωνα με το 
JnV. ροάδ 28 nορ.5 τοv Ν.2831/00 με Απόφαση του Γ.Γ. Περιφtρ~ας η οποία εnέχε. θέση οιιcοδομι-
-- • ._ ειας. 

Άρθρο2ο 

ση Οι ~οοδοι των ιmρίων αυτών θα είναι nροσπελάσψες απο aνanηρικά αμαξίδια. Η προσnέλa
~υτη θα εξaοφολι'ζεται με ένα τουλάχιστον ανοιγόμενο ή συρόμενο με μέγιστη απaπούμενη 
σε ·μ~ 15 Newtons - θuρόφuλο καθαρού πλάτους Ο,90μ, με κστωκάm lΌ πολύ 2 εκ πάχοuς και 
στ n~ρυπωοη υψομετρικών διαφορών με το πεζοδρόμιο. με tνα εκ των τρόπων ποu αναφέρονται 
θ 0 ?Ρ6ρο 1 της παρούσας. Όπου είναι δvνατόν εmβόλλεται η τοnοθtτηση αυτόματα συρόμενων 
γ:fJών με φωτοκύπαρο ή μποιπόν. Ως είσοδοι ιmρίων δεν νοούνrοι είσοδοι στο κτίριο από uπό-
0 ιους χώρους σrόθμεuσης οι οπάες όμως και aυrtς επιβάλλεται να είναι πλήρως nροσβόστμες 
ε αναπηρικό αμαξίδια. 

Ίφθρο3ο 

n.λ. Όλο τα υφιστόμεγα κλψaκοσrάσια, ανεξαρτήτως αριθμού βαθμfδων, θα εξοπλίζονται με δι
θ 0 ~~ χεφολισθήρα nou θα τσποθετε.ffαι σε ύψη 0,70 και 0,90 απο την ακμή των βαθμίδων, 
n~ ε ε~ι 0,30μ στην αρχι'i και το τέλος της κλίμακας, θα σuνεyJΙ.ι:rαι στο πλατVΟΙ(αλα και θα το
ων ~ και cmς δύο πλευρές των κλ.ιμακοσrοσCων. Οι αιψt<; των βοθμiδων των κλψaκοστασί-

α επισημαίνονται με υλικό σε έντονη χρωμαnκή ανήθεση με την επίστρωση των βαθμίδων. Η 
~αι Τ~ τέλος της κλίμακας θα επισημαίνεται επfσης με λωρίδες πλάτους 0,30 • Ο,40μ από 

με ενrονες φολιC5ες κπρίνοu χρώματος που υποδηλώνουν cΚIΝΔΥΝΟ• 

Άρθρο4ο 

Σε όλα τα uφcστόμενα κτίρια θα κστασκευόζεται τουλάχιστον ένας χώρος uγtεινής προσπελά
σιμος από άτομα με ειδικές ανάγκες, με ικανό χώρο ελιγμών των αμαξιδiων μπροστά απο τη θύ
Ρa το w_c δcαστάσεων 1,50 Χ 1, 70μ όταν η θύρα είναι ανοιγμένη και 1 ,50 χ 1,50μ όταν η θύρα εί
~'. ΟVρομεγη. Ο χώρος αυτός θα διαθέτει θύρα αvοιγόμενη προς τα tξω ή συρόμενη, καθαρού 
11 ατοuς ano κόσα σε κόσα τουλάχισrον Ο,90μ φtροuσα χειρολαβή τύπου μοχλού (όχι σφαιρική) 
και οριζόνr • • ~ο χειρολισθήρa οχήματος n και κάσα σε έντονη χρωμσnκή αντίθεση με τις naροκει-
:;ενες επιφανειες. Ενrός τοu χώρου υγιεινής θα τοποθετείται λεκάνη ειδικού τύπου. ύψους 0,45 • 
.Sομ αnο την Τελική επιφάνεια τοu δαπtδοu με το εμπρόσθιο άκρο της σε απόσταση 0,75 • Ο,θΟμ 
~~nr · ιζ~ ~ε σω αnο αυτήν ευριΟΙ(όμενο τοίχο. Εκατtρωθεν της λεκάνης θα τοnοθετο~ι ορ ..,.. 

ς Χtφολaβtς μήκους Ο 75μ με το επάνω μέρος τους σε ύψος Ο, 70μ αnο την τελυcή επιφάνεια 
του ~αιτέδου. αγιαιρωμένε~ κατά τέταο τρόπο ώστε να μπορούν να αντtξονν φόρτιση 15οχvρ 
ΤΟυλαχιστ τ ύθ • πλάτ ς 
0 

ον. ουλάχιστσν στη μία πλ.εuρά της λεκάνης θα ιmάρχει ελε εpος χωρος ou 
·~ Υtα την nλευριχή τφοσtγγιση αμαξιδίοu. Η χεφολαβή ποu θα τοnοθετιiται τφος τον χώρο 
~~Ό θα είναι ανaκλtνόμενη με δυνατότητα αιανητοποίησης στην κατοκόρuφη θtση. Η μία ειc των 
ζ uo. Χttρολαβών θα φέρει εη'αυrής την θήκη χαρτtού καθφσμού. Η λεκάνη θα εξοπλι'ζεται με ~α
;:.κι Χaμηλής πίεσης. Σε κάθε περίπτωση ο μηχανισμός τοu ~οχείοu ~έπεt να ενεργσπ~ειτaι 
Γ1λη ~ηστο χειριστήριο, το σποlο θα τοποθετείται εΚΤ'ός αιποu σε σημειο πρ~σπό οτ~ν χρηστη . 

• οιοv της λεκάνης θα τοnοθετεiτaι μπαταρfα τύπου .. ντους» για την ιιvιεΜl τοu χρηστη. Ο vι
;;Ρaς θα είναι Ρηχός. ειδικού τύπου ώστε lΌ επάνω μέρος lΌU να αrιtχει Ο.80 • 8.85 ειc ano το 
• ΤΊ'εδο και το κάτω rnu ο. 70 εκ ano α~. εργονομικός, χωρiς κολώνα στήριξης. διaστόσεων πε

Ριnοu 0.6S Χ Ο.60μ (μήκος χ πλάτος) και συνοδεύεται από ράφι σrο !διο ύψος. Η στήριξη του νι
~~ θα Υίνει στον ΤΌίχο με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει σε φόρτιση στην qJΠΡόσθια ά~η του 

aχιστον 1 50χγρ. Στο νιmήρa θα τοποθετείται μπαταρία avαμικnκή με μαιφύ •ροuξοvνι• και 

Α-266 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΣΠΤΟΥΤΟΝ ΕΜΑΔΟΣ 
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ΤΕΥχοr 219 - Μάρτιος 2002 

~:ι>V ~ριστήριο ή με φωrοιώπaρο. Ο καθρέmης τοποθετείται με την κάτω αιq.σ) στο 1,ΟΟμ a
ι.m~ δαπε~ο και έχει ύψος τοuλάχιστοv 2.οομ. Μεταξύ λεκάνης, ναπήρa και περιφερειακών ε

ων (τοιχοι, έπιπλα) θα εξασφaλt'ζεται απόλυτα ελεtiθερος χώρος διαμέτρου 1 .5Ομ γιο την 
:;στροφή του αμaξιδίου. Περιμετρικά του χώρου και παράλληλα με το δάπεδο σε απόσταση 
' 5 • Ο,20μ ano αυτό τοnοθεrεfτaι σύστημα κλήσης κινδύνου με κορδόνι για την περίπτωση aνά
~~ς Παροχής βοήθειας, το οποίο συνδέεται με φωπ:ινή ένδειξη πόνω από την εξωτερυ<ή όψη της 
~Ρος του Χώροu προς τον διάδρομο. Οι διακόπτες φωτισμού θα tχοuν πλακέτα με μεγάλη εnι-

θa νειa που θa τοποθετείται σε ύψος Ο,90 - t,20μ από την τελική επιφάνεια δαπέδου. Κρεμάστρες 
τοποθετο' . . κ . WΤαι οπωσδηπστε σε δύο ύψη 1.20 και 1,80μ αnό την τελικη εnιφόνεια δαπέδου, σι: 

θεατόλλrιλες.θέσεις. Το υλικό επίστρωσης θα είναι αvnολισθηρό. Θα προβλtηετοι χpωμαnκή αντί
Uα. ση μεrαξu δαπέδου, τοίχων και εtδών υγιεινής. Θα προβλέπεται φωnσμός διάχυτος 150 - 200 

με ελάχιστο 60 Lux στο δάπεδο. 

Άρθρο5ο 

θa Όποu κσrασχεuάζονrαι θυρίδες εξυπηρέτησης κοινού ή πόγι<οι υποδοχής και πληροφοριών 
1 0 

ΚΟΤaΟJ<ευάζονται και αvτfστοιχες θυρίδες η πάγκοι ή τμήματο αυτών, μήκους τουλάχιστον 
' ?μ ~ ύψος Ο,80μ αnο την τελική επιφάνεια του δαrιέδου με κατάλληλη μπάζα σε εσοχή με 

κατ ,,1,;_,.σrο • , Ό . 
--λ~ ν υψος 0.20 και βάθος Ο, 15μ για τα υποπόδιο των cψαξιδιωv. που τσποθετουνrαι 

~ΡΟtημαrο τηλεφώνων θα τοποθετείται και ένα τουλάχιστον κειμεvστηλέφωνο για την εξuπη
~ετηση αι:όμων με nροβλήματa ακοής. Όποv τοποθετείται μηχάvημ~ για χpηση κοινού θα λαμ· 
"Π>'l~ι μεριμνα ώσrε όλα τα χειριστήρια αυτού να τοποθετούνται σε υψος 0,90 - 1.20μ από την 
·:""'• εntφόνειa του δαπέδου. Θα προβλέπεται οπωσδηποτε χώρος tμnροσθεν αυrού για προ
~~ των αμαξιδ(ωv και κατάλληλες εσοχές γιο τα υποπόδια των ομαξιδ(ων όπως παραπάνω. 
δ~ο~ια με αυξημένη κίνηση ει..οτοδιζόμενων ατόμων θα rοηοθετούvrαι διπλοί χεφολισθήρες σε 

VΨη (Ο, 70 και Ο,90μ ano το δάπεδο) σnς δύο πλευρtς των διαδρόμων. Ο φωnσμός των χώ-
Ρων επι13άλλετ , 

οι να ειναι διάχvrος και τουλάχιστον 200 • 250 Lux. 

~ρθρο60 

Όλες οι εξuπηpετησεις που προβλέπονται για τα άτομα με ειδιχές ανάγκες θα σημαίνονται με 
~ Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης συνοδευόμενο απο αντίστοιχο εικοvόγραμμa ή κείμενο. Όλες οι 
Ιtασες θυρών και nαρaθύρων θα βάφονται σε έvτσvη χρωματuσ) αντίθεση θα τοποθετούνrοι προς 
: Π~ρ~ Tou ανοίγματος σε ύψος 1,40. 1,60μ από το δάπεδο και θα εlναι και ανάγλιιφες ή σε 

. φη ~raιle. Ελεύθερα υποστυλώματα σrο χώριJ θα επισημαίνονrαι με υλικό σε έντονη χρωμα:1 ΟVΤiθεση με τις οριζόντu:ς εmφάνειες. Μεγάλες υάλινες επιφάνειες θα σημαfνονrαι κατάλλη
χο~:aι θα rιροσrατεύονrαι απο χειρολισθήpα σε ύψα<; Ο,90μ απο το δάπεδο. Ειδικά όπου uπάρ
aπ, uάλινες ανοιγόμενες ή συρόμενες θύρες θα εnισημαίvοvrαι με κατάλληλο rφοφ(λ t;π'νης 
?ΧΡωσης και οι αχμές των θυροφύλλων. Enrrocxrι πληροφοριακή σήμανση θα τσnοθεπ:ιται και 

ΟVάγλυcpη και σε γραφή Braile σε ύψος 1,50μ από την τελική επιφάνεια δαπέδου. 

Άρθρο7ο 

Όπου nροβλέπονrαι θυρίδες εξυπηρέτησης πελατών. πάγκοι υnοδσχής, αuτόμαrα μηχανήμa-
ιa 0Vw-ι11,.,...:. _ • ,, _,ι.δου ~τυφλών- που θα ο-
δ .. -ν.,..τιις η πληροφοριών θα κατοσχευάζετaι επ( του OUI"' •Οvφν., , 
'1Ύε~ από · ·ίζ αι για χρήση απο ατομα με την εισοδο στον χώρο μέχρι τα aνnστοιχα που προορι οντ 

tιδιχtς ανάγκες. Ο •οδηγός τuφ.\ών• κατασχευάζεται πλάτους 0,30. Ο,40μ. . 

• Χωνειιr6ς με την τελική επιφάνεια στην auτή στόθJ.DΊ με την παρακι:iμενη επίστρωση η 
• Επ ι' • ζό νος σε κομπυλωμένeς δια-ικοl\l\οuμενος εn( της υφιστόμενης επίστρωσης εγκιβωτt με 

Ί'ΕΧΝικοΝ INΣTlTOYTON ΕΛΜΔΟΣ (Να τεθε( μετό τη σελ. Α-266) Α-267 



Προδιαγραφές για ΑμΕΑ 

'ΤΟ~ς ποv θα εξέχοw της επiστρωσης του δαπέδου το nολ.ύ 2εκ αηο υλυcό σε tνrovη χρωματική 
ΟVΤίθεση με τη λ<>tπή επίστρωση και διαφορετu<ής υφής σύμφωνα με τα εmσνναnτόμενα σχiτσα 
1.2.3 ιςαι 4. 

• Ειδutά τα σταχείa nou uποδεικνύονν ·ΚIΝΔΥΝΟ• είναι πάνrοτε κίτρινου χρώματος. 

Άρβρο8ο 

Όλα τα παραπάνω έχονν άμεση uποχρεωπκή εφαρμογή σε όλες τις nερσπώσεις έκδοσης <>«· 

Κοδομικών αδειών για αναδιaρρυθμίοεις και ανακαινίσεις καθώς και σnς περσπώσεις υπηρεσιών 
σnς οποίες εργάζονται άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Άρθρο 90 

Αναλυτικότερα οχεnκά με τον τρόπο κατασκευής και εφαρμογής όλων των παραπάνω aναφέ
Ροντaι στις Οδηγίες Σχεδιασμού ·Σχεδιάζοvrας για όλους• του Γραφείου Μελετών για Άτομα με 
Ειδικtς Ανάγκες του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Άρθρο 100 

. Για arτήματο που πιθανόν προκύψοw απο την εφαρμογή της παρούσας γνωμοδοτεί η Εnιτρο
rτη ΠΡοσβοσψότητας του όρθρου 28 ποράγρ.9 του Ν.2831/2000 ·Τροποποίηση των διατάξεων 
του Ν. 1577/85 ·rενικός Οικοδομικός Κανσνισμός" και άλλες πολεοδομικές διατάξεις• 

~ρο11ο 

Η Παρούσα να δημοcnεuθεi στην Εφrμ:ρίδα της Κυβιpνήσεφς 

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2001 

Η ΥnΟΥΡΓΟΣ 
Β.ΠΑΙΊΑΝΔΡΕΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤ1ΤΟΥΤΟΝ ΕΛ/\ΑΔΟΣ 
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ΑΠΟΦ. ΟΙΚ.52488 ΠiΣ 16.11.2001/15.1.2002 (ΦΕΚ 18 Β') 
Ειδικέ~ ρυe , 

:,ισειι:. γιο την εξυπηρtτηση ΑμΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των 
κισμωv που προορfζονrαι για την κuκλοφορfα πεζών. 

. ΙΗΜΕΙΩΣΗ· Η 
λόγι., Φεκ · απόφαση nαραntμnι;ι σε σχήματα m οποία 6μως δεν δημοσιεύθηκαν στο εν 

Έχοντος υπόψη· 
a) Τις δtατόξει . 
β) Το Υ&γον. ~του Ν.263_1!2000,κaι ει~ικότερα την παράγραφο 8 του άρθρου 28 και 
γ) τ 0 όρθp ος σn η οvδεμιa δαπαvη εηερχεται σε βάρος του Δημοσίου αnο την παρούσα. 

Φοσίζοuμε: Ο 24 T'OU Κτtριοδομικού Κανο~σμού (Απόφ. ΠΕΧΩΔΕ 3046/304/89 ΦΕΚ 59Δ), ono· 
Την έγιψιση τ 

Jtou tφοορι"ζοντ ων προδιαγραφών των διαμορφώσεων σε κοινόχρηστους χώρους των 011<1ομών 
αι για την κυκλοφορία ΠFΖ,ώv, που (]J(ολουθούν και έχοw ως εξής: 

ο Ίφθρο 1ο 
ι Ι(Ο • • 

vtaι ή aν=~στοcάζχωροι των οοοσμών (nλαπ:iες, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια κλπ.} διαμορφώvο
~όμωγ με ειδ ~u .ovraι έτσι ώστε να εξaσφαλ{ζετaι σε αιrrούς η δυνατότητα πρόσβασης των 
δηηοτε σημει0 ιι<ες αναγκες. Αnαγοpεύεrαι η κατασχευή μεμονωμtνων ή δύο βαθμι'δων σε σποιο· ΨοΙJετρική διa;ων.κανόχρ~στων χώρων. Τα παρaπάνω εφορμ6ζοvrοι σnς περιrrrώσεις που η U· 
10%. Σ1ις Οδού ορa μεταξυ δύο aξονοδιασταυρώσεων οδών δημιουργεί κλίση μικρότερη του 
αvελι<υστηρ.,,.. ς nov διαμορφώνονται κλιμακωτό εiναι δυνατόν να κσrασκευάζονrαι κοινόχρηστοι 

--. απο τους ΟΤΑ 

'r- Άρθρο 20 
q; όλο 

(Γιι:ζόδρομ~ το~κ~~ηστους χώρους οικισμών ποu προορίζονται για την ιαικλοφοpία πεζών 
1,SΟμ ελεύeε;:1~ιυι ΕΛΕΥθΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΉΣ ΠΕΖΩΝ με απαραίιητο ελάχιστο πλάτος 
J.1116δtστη k1.ιιcλ απ~ κa~ ~'δους εμπόδιο, που χρησψοποιεlrαι ΎΙΟ τη συνεχή, ασφαλή και. αν&· r1· οστικός ,..~~ κοθε κατηγορίας χρηστών. Οποιaδήπστε εξιnτηρέτηση (σήμανση, φvτευ· 
JiΣ. l<cπ'εξ :""'"'WJ.Ιός κλrt) τοnοθετεirαι unοχρεωτuιό εκτ6ς της ΕΛΕΥθΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥ· 

'tής εiνοι δ:::~ για περιΠ!ώσεις υφιcπάμενων ασηκών πεζοδρομίων το πλάτος 1ψ; ζώνης au
-c0,9oμ \ιQ χ ον να JJειωθει στα Ο,90μ ή στην περίrπωση υφιστάμενων πεζοδρομιων πλάτους 
OΔE'YiJ..ir n~βει όλο το πλάτος τοu πεζοδρομCου. Σε όλο το μήκος της ΕΛΕΥθΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ 
rιολVrως ελεύθ Ν tnιβάλλεrαι πραγματικό ΕΛΕΥθΕΡΟ ΥΨΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖ?Ν ίσο με 2,20μ, a: 
\'la Την nε . ερο aτιο οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, κλαδιά δένδρων κλπ.} Ειδικa 
ΚQθ'ύψος ~σ;ωση Πεζοδρόμων η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ παραμένει aκόλυmη 
Θ&Ηr ΖΟΝ~ 0 το μήκος και πλάτος της. Η μέγιστη επrrρεnόμενη κλiση κατά, μηκ?<; της ΕΛΕΥ· 
δια,.ιο~ Σ 0ΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ορίζεται στο 12". Οι κλίσεις αυτές aφοροuν μοvο τους ήδη 
b)ς Ει\εγe~ους κοιvόχρησrους χώρους. ενώ η μέγισtη ι;γκάρσια κλίση κάθετα στη διεύθυνση 

ΗΣ ΟΔfΞΥΣΗr ΠΕΖΩΝ ορίζεται στο 4%. 

ιε :.\ρθρο 3ο 
όλους 'fO ( nεζ ' εrι~ uς κοινόχρηστους χώρους οικισμών που προορι~ονται για την κuκλοφΟρ 0 ων 

Ό-ιι nε~ η ~Οκεuή ΟΔΗΓΟΥ ΤΥΦΛΩΝ, λωρίδας δηλαδή της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥ· 
Ρι-ιι ΖΩΝΗΣ ~οvς Ο,30 - Ο,40μ σε δcαφορετucή uφή και χρώμα από το δ?nε~ της ΕΛΕΥθΕ· 
Ι.Ι(ι)ν Ι.Jε n .ΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ που αποβλέπει στην καθοΜγη<Π} και ασφαλή διακινηση τ~ν στό
οtον οrtόΡΟβλfιματa όρασης. Ο ΟΔΗrοΣ ΤΥΦΛΩΝ κατασκευάζεται σε απόσταση Ο,50μ κσr ελό~
VΤ'Qι ~ ρvμοτομική Υρaμμή. Για την κατασκευή του ΟΔΗΓΟΥ ΤΥΦΛΩΝ θα ~ηaιμοπορόιοu
ο.~ .. Ο.30μ 5 ~ετρόγωνες πλάκες πεζοδρομίου με βάση τσψέντο υψηλής ανrοχης, πλ.εu ς 

α. Ριγέ η ,40μ και πάχη 3 - 5εχ, όπως παροχάτω: • , 
;aι JJε Τις }:γε πλ~ και aραιtς ρίγες, τύπου Α:. •ΟΔΗΓΟΓ (βλ.σχήμο 1), α ο_ποιες τοπορθ:; 

OtQ όρο ς παράλληλα μ.ε τον άξονο της κίνησης για να κατευθύνουν τα στομα ~ π , 
°'lς, εrrισr ~ στην Πορεία τους. Με τtτοιες πλάκες, με 11ς ρ(γες όμως κάθετα ~ον αξ~α ΚΜ)· 
ηwς rτ.χ οε~ον;αι και τα κεκλιμένο επίπεδα (ράμπες. σχόφες) όπου κσraσχεuαζονrοt τετοια, ο-

β. Φaλιδ ~σεις: νησίδες κλπ. • •• 
ωτές με εντονες φολιΟες κaι χρώμα πάνrσrε κfτρινο, τύπου Β: ΚJΝΔΥΝΟΓ (βλ.σχη 

'εχr..ιικοΝ ΙΝ ΣΤΠΌΎΤΌΝ ΕΜΑΔΟΣ ( Να τεΒεl .s.ιεrά τη σελ. Α-268) Α-269 



~όμοςΑ' 
Προδιαγραφές Ύta ΑμΕΑ 

μα 2), οι οποίες τonoe . . 
δεχόμενο εμπόδιο . !=f Ουνται γι~ νο ειδοποιησονν τα άΊ;ομα με προβλήματα στην όραση για εν-
λος "'ttλιμέγ η κινδυνο. Αuτες ΟΙ πλάκες lΌΠοθετοuνrοι υποχρεωτικό στην αρχή και το τέ
uφιστόμεγων ~ν ε~έδων ~ραμπών), ι<λψόιιων, tμπροσθεν θυρών ανελκυστήρων και περψετpικά 

γ. Φολιδ ~n ων (~δρων, ασnκού εξοπλισμού κλπ) 
Οι οποίες το~ ~ nuκνοτερες και λιγότερο έντονες φολfδες, τύπου Γ: •ΑλλΑfΉ• (βλ.σχήμa 3) 

δ. p . n ετο~ι στα σημεία αλλαγής κατεύθuνσης. 
θετούντ~ ~ ~ς ~οι πυκνές ρίγες τύπου Δ: "ΕΥΠΗΡΕΤΗΣΗ• (ΒΛ.σχήμο 4). οι οποίες τοnο
Φωνικοί θόλο νο 0 ~γησουν τα άrομο με προβλήματα όρασης σε σημείο εξυπηρετήσεων (τηλε
nιβάλλεται μοι, α~αγλυφι;ς πληροφοριακές πινακiδες, ταχυδρομικά κουπά, περCπτερa κλπ) . Ε
nέδοu. Απ η ~γη nλοκων σε χρώματα σε έντονη αντίθεση με ης παρακείμενες επιφάνειες δa
λύτεpο τω~ορευεται. σnς εn_ιστρώσεις δ.anέδων η δημιουργία εοσχ~ν ή εξοχών με πλάτος μεγα· 
κaτό μήιςος τεχ. κ~ βαθος ή uψος μεγαλυτερο τοu Ο,50εκ. Απαγορευεται η τοποθέτηση εσχαρών 
Φf\.ΩΝ) θα np ?U ΔΗ~ΌΥ ΤΥΦΛΩΝ, όπου δε, χρησψοnοιοίινrαι εσχάρες (εκτός ΟΔΗΓΟΥ ΤΥ· 

επει οι ροβδοι να δημιοuργούν πυκνό πλtγμα με κενά μικρότερο του 1εκ. 

Άρθρο4ο 

Ι<λi: ~ο~ρικές διαφ~ρές καλύnτονrοι με κεκλψένο επίπεδο (ράμπε~ χωρίς ανο~ΘJ,ιούς με 
ζοδρο~ δ %. Στ? ση~ια που εmβάλλεται η κάλυψη υψομετρικών διαφορων εγκαρσιως των nε
κcτασκευaζ ηλaδη η ~νδεοη της στάθμης του πεζοδρομίου με τη στόθμη του οδοστρώματος 
με το nλότ οντaι κε~μενa επίπεδα ("σκάφες'/ κλiσης 5% και πλάτους τοuλάχθιστσν 1,50μ ή ίσο 
Yωvia ~ς της. διάβασης nεζών. Σε περίπτωση πεζοδρομίων μuφού πλάτους υποβιβάζεται η 
όξονο ~ ~ασrαυρωση των δύο οδών και καταιm:υάζεται κεκλιμένο επίπεδο (ρόμπα} καrό τον 
στα οημε' εuσης σε όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Νησίδες με πλάτος μιιφότερο των 3,ΟΟμ 
δήnοτε ό ιa των ~ιαβάσεων διακόΠΤΌVrοΙ γtα πλάτος ίσο με ΤΌ πλότος των διαβάσεων και οnωο
Οόπεδa ~ μικ~οτερο των 2,50μ, ώστε η διάβαση W1ό το ένα πεζοδρόμιο σrο άλλο να γiνεται ι· 
τοrτ0~Χ'1 και το τtλος της νησίδας θα χαρaκτηρlζοντοι με ης πλάκες τύπου Β: •κιΝΔ ΥΝΟΣ• 

ς κάθετα στον άξονα της κίνησης. 

Άρθρο5ο 

Σεόλοuςτο . • δ . e· τa οχήμ υς ~ωροuς στάθμευσης άνω των 30 θέσεων θα προβλέπονται ει ικες ε~ις yta 
θέ0t:ων ατa τ~ν ατόμων με ειδικές ανάγκες σε ποσοστό 5% επί τοu ουνόλο~ των προβλεπομενων 
σης ον~~ ελι:~χιστο αρtθμό τη μία θέση, εκ των οποίων το 1/8 θα ικανοπΟΙεΙ αnαιτησεις ο:r6θμεv
διQστά Ρικων οχη~ων τύπου VAN ενώ τα 7/8 αnαπήσεις συνήθων αναπηρικών ο~ματων. ~· 
0Τοιχω~5 των ειδικων θέσεων στάθμευσης 01.Μ')θων οχημάτων είναι 3,50 Χ 5,ΟΟμ ε~ των aνn
JJcuoης εσεωy Οχημάτων τύποο VAN 4 50 χ 6 60μ. Για τη σύνδεση της στάθμης του χωρου στάθ· 
5% ις01 :::;::χον naρaκεiμενο nεζοδρό;ι~ο θα ~σταοκεuόζετaι κεκλψένο επί~εδο (οκάψη} ~σης ttαι εrti . οuς Τουλάχιστον 1,50μ. Οι ειδαtς θέσεις σrόθμευσης θα σημαινσνrαι εnι εδaφους 

στύλου με ΤΌ Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης. 

:Αρθρο 60 
ΑνaλJmκ· . φt 

Povr<U σn ~ Ο)(εΤU<ό με τον τρόπο κατασκευής και εφαρμογής ~των ncψoπa~ ανa • 
Ειδικές Α ~ Οδηγιες Σχεδιασμού •Σχεδιάζοντας για όλους' του Γραφειου Μελετων γιο Άτομα με 

vaγκες του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Άρθρο 7ο 
. Για Οrrήματ • οδοτεί η Επιτρο· nη IΤΡΟΟβ α που rτιθανόν προκύψοw aπο την εφαρμογή της πaροuοας γνωμ 
"ΤΡοn~ι~ότητας του άρθρου 28 nαράγρ.9 του Ν.2831/2000. .. • no 

λι:Οδομικ;,.. nοιη~των διατόξεων τοu Ν. 1577/85 ·rενικός Οικοδομιι<ός Κανονισμός και άλλες • 
---.. διατάξεις•. 

Άρθρο8ο 

li naρούο . 
a νa δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κuβερvησεως. 

Αθήνα, t6 Νοεμβρίου 2οοι 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

8.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΠΟΥΤΟΝ fΞλλΑΔΟΣ 
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