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ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Όνομα Μονάδας: AKTEA BEACH 

Κατηγορία: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΌ ΧΩΡΙΟ 

Τάξη: Α’ 

Website: www.akteabeach.com 

Διεύθυνση: Νεόφυτου Πούλλου 10, Αγία Νάπα  

Ημερομηνία Ελέγχου: 28/4/17 

 
Λίστα διευκολύνσεων για ΑμεΑ 

 
 

 

1 Χώρος στάθμευσης ΑμεΑ  

 1.1 Πόσοι χώροι στάθμευσης υπάρχουν για ΑμεΑ (διαστάσεις 3,30χ5μ);  2 

 1.2 Βρίσκονται κοντά στην είσοδο; ΝΑΙ   

 1.3 Υπάρχει κατάλληλη σήμανση του ΧΣ (κάθετη πινακίδα / σήμανση επιδαπέδια) ΝΑΙ   

 1.4 Υπάρχει σύνδεση με την είσοδο μέσω προσβάσιμης διαδρομής χωρίς 
σκαλοπάτια; 

ΝΑΙ   

 1.5 Το δάπεδο είναι με σταθερό (σκληρό) υλικό; (όχι χαλίκια) ΝΑΙ   

 Παρατηρήσεις: 
- Οι διαστάσεις χώρων ΑμεΑ είναι: 2,50μ x 5,80μ 

2 Είσοδος 

 2.1 Η θύρα εισόδου επιτρέπει την πρόσβαση σε ΑμεΑ;  ΝΑΙ   

 2.2 Πόσα σκαλοπάτια έχει η είσοδος; 3 

 2.3 Υπάρχει χειρολισθήρας στη σκάλα εισόδου;  ΟΧΙ 

 2.4 Υπάρχει ράμπα στην είσοδο; ΝΑΙ   

  2.4.1 Ποιο το μήκος της ράμπας; Δες 
σχεδιάγραμμα 

  2.4.2 Ποια η κλίση της ράμπας (5μ.≥: 6%, >5μ.: 5%) 11% 

  2.4.3 Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας;  ΟΧΙ 

  2.4.4 Το δάπεδο είναι αντιολισθητικό; ΝΑΙ  
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 Παρατηρήσεις: 
 

- Η σύνδεση με του χώρου στάθμευσης με την είσοδο γίνεται μέσω ράμπας κλίσης 11%: 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

3 Εξωτερικός κοινόχρηστος χώρος 

  3.1 Υπάρχουν σκαλοπάτια στις κύριες διαδρομές και πόσα; ΟΧΙ  

  3.2 Το τροχοκάθισμα μπορεί να διακινηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του 
υπαίθριου χώρου; 

ΝΑΙ   

  3.3 Υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή; ΝΑΙ   

  3.4 Υπάρχει μηχανισμός καθέλκυσης ΑμεΑ στην πισίνα;  ΟΧΙ 

  3.5 Υπάρχουν χώροι υγιεινής με ντους και αποδυτήρια κοντά στην 
εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή για εξυπηρέτηση ΑμεΑ; 

  ΟΧΙ 

  3.6 Υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση προς την παραλία;   ΟΧΙ 

  3.7 Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για χρήση επί της παραλίας;  ΟΧΙ 

  3.8 Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για είσοδο στη θάλασσα;   ΟΧΙ 

 Παρατηρήσεις: 
- Η πρόσβαση από τον εξωτερικό χώρο προς τα διαμερίσματα ΑμεΑ γίνεται μέσω ράμπας 

μήκους 2,35μ και πλάτους 3,20μ κλίσης 15% και  μίας δεύτερης μήκους 6,00μ με κλίση 3%. 
- Υπάρχει εξωτερικό ντους μη προσβάσιμο. 

4 Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος 

 4.1 Υπάρχουν εσωτερικά υψομετρικές διαφορές ;  ΟΧΙ 

  4.1.1 Πόσα σκαλοπάτια υπάρχουν; Δ/Ε 

  4.1.2 Υπάρχει ράμπα εσωτερικά που να συνδέει τα διάφορα επίπεδα;  ΟΧΙ 

  4.1.3 Ποιο το μήκος της; Δ/Ε 

  4.1.4 Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας; Δ/Ε 

  4.1.5 Της η κλίση της ράμπας; Δ/Ε 

 4.2 Προβλέπεται στο χώρο υποδοχής κατάλληλος πάγκος ύψους 80εκ;  ΟΧΙ 

 4.3  Χώρος Εστίασης ΝΑΙ  

  4.3.1 Υπάρχει στο χώρο εστίασης τουλάχιστο ένα τραπέζι με ρυθμιζόμενο 
ύψος; 

 ΟΧΙ 

  4.3.2 Ποιο είναι το καθαρό ύψος των τραπεζιών στους χώρους εστίασης; 0,73μ 

  4.3.3 Είναι τα τραπέζια στους χώρους εστίασης ελεύθερα από εμπόδια (π.χ. 
μεγάλες βάσεις) για να επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να 
γευματίσει άνετα;   

 ΟΧΙ 

Τοίχος 

1,10
μ 

5,70μ 6,00μ 
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 Παρατηρήσεις: 
 

5 Κοινόχρηστος χώρος υγιεινής ΑμεΑ 

 5.1 Υπάρχει προσβάσιμος χώρος υγιεινής ΑμεΑ;  ΝΑΙ  

 5.2 Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (2μ x 2μ) (ελάχιστο: 3.2τ.μ με ελάχιστη 
διάσταση 1.6μ) 

2,25 x 
2,00μ 

 5.3 Η θύρα εισόδου ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή; (Να διαγραφεί ότι δεν ισχύει) ΝΑΙ  

 5.4 Υπάρχουν χειρολαβές εκατέρωθεν της λεκάνης των αποχωρητηρίων ; ΝΑΙ  

  5.4.1 Αν η λεκάνη βρίσκεται τοποθετημένη το κέντρο της 50εκ από τον 
πλαϊνό τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο; 

Δ/Ε 

  5.4.2 Υπάρχει ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης, η 
οποία σηκώνοντας την θα επιτρέψει σε άτομο καθήμενο σε 
τροχοκάθισμα να μεταφερθεί στο κάθισμα του αποχωρητηρίου; 

ΝΑΙ  

 5.5 Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι; ΝΑΙ  

  Έχει ρυθμιζόμενο ύψος;  ΟΧΙ 

  Πόσο καθαρό ύψος έχει; 70εκ 0,70μ 

  Χαμηλά, υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο ή υπάρχουν εμπόδια που δεν 
επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να πλησιάσει το νιπτήρα (πχ. πλατιά 
τσεκολαδούρα, τοιχαράκι, σωλήνες κλπ.); 

ΝΑΙ  

 Παρατηρήσεις: 
- Υπάρχουν δύο χώροι υγιεινής, ξεχωριστά για άντρες και γυναίκες, εντός των 

συγκροτημάτων κοινόχρηστων W/C στον χώρο του ΣΠΑ (υπόγειο) – πρόσβαση μέσω 
ανελκυστήρα ή μέσω των εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων. 

- Η θύρα κοινόχρηστων χώρων υγιεινής έχει άνοιγμα 0,92μ και ανοίγει προς τα έξω. 

6 Ανελκυστήρας  

 6.1 Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (1.4x1.1μ) 1,20x1,05μ 

 6.2 Ποια η διάσταση της θύρας; (≥80εκ) 0,81μ 

 Παρατηρήσεις: 
- Υπάρχουν δύο κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής ΑμεΑ, ξεχωριστά για άντρες και γυναίκες. 

- Η χρήση ανελκυστήρα δεν είναι απαραίτητη για τη πρόσβαση στα διαμερίσματα.  Εξυπηρετεί τη 
πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους υγιεινής, την αίθουσα συνεδριάσεων και την εσωτερική 
κολυμβητική δεξαμενή. 

7 Ο διάδρομος προς το υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα ΑμεΑ είναι επενδυμένος με χαλί; Δ/Ε 

 Παρατηρήσεις: 
 

8 Υπνοδωμάτιο/Διαμ. ΑμεΑ – Αρ.Θύρας:           1301 

 8.1 Σύνολο υπνοδωματίων / διαμερισμάτων για χρήση από ΑμεΑ  6 

 8.2 Η θύρα εισόδου του δωματίου έχει ελάχιστο πλάτος 85εκ;  ΝΑΙ  
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 8.3 Η θύρα εισόδου είναι εύκολη στο άνοιγμα ; ΝΑΙ  

 8.4 Ποιο το πλάτος του προθαλάμου του υπνοδωματίου/διαμ.;  (ελαχ.1,20μ) 1,80μ 

 8.5 Το δάπεδο είναι επενδυμένο με χαλί;  ΟΧΙ 

 8.6 Υπάρχει στο δωμάτιο χώρος περιστροφής τροχοκαθίσματος 1,50μΧ1,50μ; Δες 
παρατηρήσεις 

 8.7 Υπάρχει ακουστική σήμανση συναγερμού; Δες 
παρατηρήσεις 

 8.8 Υπάρχει οπτική σήμανση συναγερμού;   ΟΧΙ 

 8.9 Είναι το ερμάρι δωματίου σε κατάλληλο ύψος για χρήση από Αμεα;  ΟΧΙ 

 8.10 Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση προς το μπαλκόνι; ΝΑΙ  

 8.11 Υπάρχει υψομετρική διαφορά με τη βεράντα;  ΝΑΙ                                  Ύψος; 0,04μ 

 8.12 Χώρος υγιεινής Υπνοδωματίου / Διαμερίσματος 

  8.12.1 Ποιο είναι το πλάτος της θύρας; (ελαχ.90εκ) 0,86μ 

  8.12.2 Η θύρα ανοίγει εξωτερικά ή είναι συρτή; ΝΑΙ  

  8.12.3 Υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στη θύρα;  ΟΧΙ 

  8.12.4 Ποιες οι διαστάσεις του χώρου υγιεινής; (2.2μ x 2-2.2μ) (με μπάνιο 
2.7x2μ) 

2,20 x 
2,00μ 

  8.12.5 Υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 80εκ δίπλα από την λεκάνη για 
πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου;  

ΝΑΙ  

  8.12.6 Υπάρχει κουδούνι κλήσης έκτακτης περίπτωσης βοήθειας;  ΟΧΙ 

  8.12.7 Ποια η απόσταση της λεκάνης αποχωρητηρίου από τον πλαϊνό 
τοίχο; 

0,33μ 

  8.12.8 Χειρολαβές λεκάνης 

   i Αν η λεκάνη είναι τοποθετημένη το κέντρο της μέχρι 50εκ από 
τον τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο; 

 ΟΧΙ 

   i Ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης;  ΟΧΙ 

   ii Αν η λεκάνη βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50εκ 
υπάρχει 2η ανακλινόμενη χειρολαβή; 

Δ/Ε 

  8.12.9 Νιπτήρας 

   i Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι; ΝΑΙ  

=   ii Έχει ρυθμιζόμενο ύψος;  ΟΧΙ 

   iii Πόσο καθαρό ύψος έχει; 70εκ. 0,70μ 

   v Χαμηλά υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο η υπάρχουν 
εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να 
πλησιάσει το νιπτήρα (πχ. πλατιά τσελολαδούρα, τοιχαράκι, 
σωλήνες κλπ.); 

ΝΑΙ  

   vi Έχει εύχρηστο χειριστήριο κρύου/ζεστού νερού; ΝΑΙ  

  8.12.10 Ντους/ μπανιέρα 

   i Υπάρχει ντους στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο; ΝΑΙ  

   ii Υπάρχει ανακλινόμενο κάθισμα στο ντους; 
Αν όχι υπάρχει άλλο κάθισμα για άτομα που δεν μπορούν να 

 ΟΧΙ 
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σταθούν; Αν ναι απαντήστε τις δύο επόμενες ερωτήσεις: 
Έχει ρυθμιζόμενο ύψος; ΟΧΙ 
Ύψος; 0,48μ 

   iii Υπάρχει άλλου είδους κάθισμα για άτομα που δεν μπορούν να 
σταθούν; 

ΝΑΙ  

    Αν ναι, έχει ρυθμιζόμενο ύψος; ΟΧΙ              Ύψος;   

   iii Υπάρχουν χειρολαβές;  ΟΧΙ 

   v Υπάρχει μπανιέρα;  ΟΧΙ 

   vi Το ξενοδοχείο διαθέτει ειδικά καθίσματα που προσαρμόζονται 
στη μπανιέρα; 

ΝΑΙ  

   vii 
 

Υπάρχουν χειρολαβές μπανιέρας;  ΟΧΙ 

   viii Το ξενοδοχείο διαθέτει τροχοκάθισμα μπάνιου αν το ζητήσει ο 
πελάτης; 

 ΟΧΙ 

   ix Υπάρχει μηχανισμός στην οροφή για καθέλκυση ΑμεΑ;   ΟΧΙ 

 
Παρατηρήσεις: 

 

- Υπάρχουν συνολικά 6 διαμερίσματα ΑμεΑ – 4 ενός υπνοδωματίου και 2 στούντιο. 
- Το ερμάρι διαμερίσματος διαθέτει ράγα για κρέμασμα σε ύψος 1,43μ 
- Η θύρα εισόδου του διαμερίσματος έχει πλάτος 0,87μ. 
- Η περιστροφή τροχοκαθήσματος είναι άνετη μόνο στο καθιστικό και όχι στο υπνοδωμάτιο. 

- Υπάρχει ακουστική σήμανση συναγερμού μόνο έξω από τα διαμερίσματα. 
- Μεταξύ εισόδου διαμερίσματος και εξωτερικού χώρου (προθαλάμου/ εισόδου), υπάρχει 

υψομετρική διαφορά 0,03μ. 

 
 
 
 
_______________________________________     ___________________________________ 
Όνομα και υπογραφή Λειτουργού Επιθεώρησης     Όνομα και υπογραφή Τεχνικού Λειτουργού 
 
 
 
Η επιθεώρηση έγινε με τη συνοδεία του κ. Πανίκου Παντελή. 


