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1. Τί είναι το Αποδυτήριο για άτομα με αναπηρία; 

Το Αποδυτήριο για άτομα με αναπηρία διαφέρει από τις συνήθεις 

τουαλέτες αναπήρων, καθώς είναι εξοπλισμένο με ανυψωτικό οροφής, 

ρυθμιζόμενο κρεβάτι αλλάγματος για ενήλικες καθώς και ντους, έτσι ώστε 

να παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις υγιεινής στα άτομα με πολλαπλές 

και σύνθετες αναπηρίες που έχουν έναν ή και δύο συνοδούς μαζί τους και 

χρειάζονται αυτή τη ξεχωριστή διευκόλυνση και εξοπλισμό ώστε να 

μπορούν να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες με ασφάλεια και άνεση. 

Τα άτομα με πολλαπλές και μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και άτομα με 

άλλες σωματικές αναπηρίες όπως τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη, 

μυϊκή δυστροφία και σκλήρυνση κατά πλάκας χρειάζονται επιπλέον 

εξοπλισμό και χώρο για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες 

με ασφάλεια και άνεση. Αυτές οι ανάγκες καλύπτονται με τα Αποδυτήρια 

για άτομα με αναπηρία, τα οποία εγκαθίστανται σε όλο τον κόσμο σε 

μεγάλα εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και 

κέντρα πόλεων. 

 

2. Πού βρίσκεται το αποδυτήριο για άτομα με αναπηρία; 

Το αποδυτήριο αυτό βρίσκεται στον κοινόχρηστο χώρο των Αφίξεων στο επίπεδο 2, πίσω από το Flo 

Cafe και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με ειδικές ανάγκες που είτε φτάνουν είτε αναχωρούν 

από το Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας. 

 

3. Διαθέσιμος εξοπλισμός στο αποδυτήριο  

Εκτός από τα τυπικά χαρακτηριστικά μιας "προσβάσιμης τουαλέτας"-όπως ένας συναγερμός έκτακτης 

ανάγκης - το αποδυτήριο για άτομα με αναπηρία παρέχει τον ακόλουθο επιπρόσθετο εξειδικευμένο 

εξοπλισμό:   

• ανυψωτικό οροφής  

• ρυθμιζόμενο κρεββάτι  

• ντους  

• τουαλέτα με χώρο στην κάθε μεριά και για τους βοηθούς  

• νιπτήρας  

• χαρτί μιας χρήσης για το ρυθμιζόμενο κρεββάτι  

• ένα μεγάλο κάδο απορριμμάτων   

• παραβάν για ιδιωτικότητα  

• αποχέτευση δαπέδου για τη συλλογή νερού από το ντους  

• αντιολισθητικό δάπεδο 

• επαρκής χώρος για το άτομο με ειδικές ανάγκες και τους βοηθούς  

  

 



4. Οδηγίες λειτουργίας του εξοπλισμού   

Αν και οι χρήστες των αποδυτηρίων είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του εξοπλισμού, "οδηγίες χρήσης" 

για το "ανυψωτικό οροφής" και το "ρυθμιζόμενο κρεββάτι" είναι διαθέσιμα στο εσωτερικό του 

αποδυτηρίου.  

Όσοι χρησιμοποιούν το Αποδυτήριο για άτομα με αναπηρία, το κάνουν με δική τους ευθύνη, όπως 

προβλέπεται στην παράγραφο 10 - Αποποίηση ευθύνης.   

 

5. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το αποδυτήριο;  

Το αποδυτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε άτομο χρειάζεται να αλλάξει ρούχα / ή να 

πλύνει ένα άτομο με αναπηρία. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ακινητοποιημένο άτομο σε αναπηρική 

καρέκλα που πρέπει να πλυθεί ή να αλλάξει ρούχα, ή μια μητέρα αυτιστικού παιδιού που πρέπει να του 

αλλάξει την πάνα. 

  

6. Πώς μπορεί ένα άτομο με ειδικές ανάγκες να αποκτήσει πρόσβαση στο αποδυτήριο; 

Το αποδυτήριο για άτομα με αναπηρία είναι κλειδωμένο έτσι ώστε να αποφεύγεται η μη 

εξουσιοδοτημένη είσοδος ή οποιαδήποτε ζημιά στον εξοπλισμό. 

Η πρόσβαση στο αποδυτήριο μπορεί να αποκτηθεί ως εξής:   

 Εάν ο επιβάτης με αναπηρία συνοδεύεται από Λειτουργό Εξυπηρέτησης. 

Εάν ο επιβάτης με αναπηρία συνοδεύεται από Λειτουργό Εξυπηρέτησης, τότε ο Λειτουργός μπορεί να 

ανοίξει την πόρτα του αποδυτηρίου χρησιμοποιώντας το πάσο του στο μηχάνημα αναγνώρισης που 

βρίσκεται δίπλα στην πόρτα. 

  

 Εάν ο επιβάτης με αναπηρία δεν συνοδεύεται από Λειτουργό Εξυπηρέτησης.   

 Ο επιβάτης με αναπηρία ή ένας από τους συνοδούς του πρέπει να πατήσει το κουμπί ενδοεπικοινωνίας, 

το οποίο βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της πόρτας του αποδυτηρίου. 

Όταν ο επιβάτης πιέσει το κουμπί ενδοεπικοινωνίας, αυτόματα θα ενημερωθεί το τηλεφωνικό κέντρο 

που είναι εγκατεστημένο στο Γραφείο Εξυπηρέτησης ΑμεΑ &ΑΜΚ. 

Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει στο Γραφείο Εξυπηρέτησης ΑμεΑ & ΑΜΚ, ο Λειτουργός Εξυπηρέτησης που 

θα απαντήσει στην κλήση θα κοιτάξει την κάμερα που είναι εγκατεστημένη στο Video Phone για να 

επιβεβαιώσει ότι όντως το άτομο που ζητά πρόσβαση στο Αποδυτήριο είναι εξουσιοδοτημένο. 



7. Χαρακτηριστικά έκτακτης ανάγκης  

• ‘’Κόκκινο κορδόνι’’ έκτακτης ανάγκης 

 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο χρήστης του αποδυτηρίου 

μπορεί να τραβήξει το “κόκκινο κορδόνι" που βρίσκεται δίπλα στην 

τουαλέτα, αλλά και σε όλη την περίμετρο του αποδυτηρίου, για να 

ειδοποιήθεί η ομάδα επιχειρήσεων του αεροδρομίου της Hermes 

και να παρευρεθούν στον χώρο.  Μόλις τραβηχτεί το ‘’κόκκινο 

κορδόνι’’, θα ανάψει κόκκινο φως πάνω από την πόρτα του 

αποδυτηρίου.  

• ‘’Μοχλός απελευθέρωσης πόρτας’’  

Για να παρακάμψετε τις πόρτες από το εσωτερικό σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, υπάρχει ένας 

μηχανισμός στο εσωτερικό του αποδυτηρίου, ο οποίος επιτρέπει στο χρήστη να τραβήξει τον ‘’μοχλό 

απελευθέρωσης πόρτας" και οι πόρτες θα ανοίξουν αυτόματα.  

 

8. Άλλα χαρακτηριστικά του αποδυτηρίου 

• Όταν ανάβει το κόκκινο φως στο πάνελ που βρίσκεται στην είσοδο του αποδυτηρίου, αυτό σημαίνει 

ότι το αποδυτήριο είναι κατειλημμένο.   

• Όταν ανάβει το πράσινο φως στο πάνελ που βρίσκεται στην είσοδο του αποδυτηρίου, αυτό σημαίνει 

ότι το αποδυτήριο είναι άδειο. 

• Για να κλειδώσετε την πόρτα του αποδυτηρίου, πρέπει να πατήσετε το κουμπί "LOCK", το οποίο θα 

ανάψει το κόκκινο φως έξω από το αποδυτήριο.  

• Για να βγείτε από το αποδυτήριο, πρέπει να πατήσετε το κουμπί "PRESS TO OPEN".  

• Η πόρτα κλειδώνει αυτόματα όταν το άτομο εξέρχεται του αποδυτηρίου.  

  



9. Μετά τη χρήση τoυ αποδυτηρίου  

Για να εξασφαλιστεί ότι το ανυψωτικό οροφής είναι σωστά τοποθετημένο για να φορτιστεί, (έτσι ώστε 

να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον επόμενο χρήστη), παρακαλούνται οι χρήστες να διασφαλίσουν 

ότι θα πατήσουν το κουμπί ‘’RETURN TO CHARGE’’ στο χειριστήριο ανύψωσης, (όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα). 

 

  

  

  

  

  

  

10. Αποποίηση ευθύνης  

Υπάρχει μια πινακίδα στο εσωτερικό του αποδυτηρίου που ενημερώνει τους χρήστες τα ακόλουθα:  

"Το Αποδυτήριο για Άτομα με αναπηρία είναι ένας χώρος  αυτοεξυπηρέτησης που χρησιμοποιείται με 

την ευθύνη του ατόμου που το χρησιμοποιεί, γεγονός που σημαίνει ότι η Hermes Airports Ltd, οι 

υπάλληλοι και οι λειτουργοί εξυπηρέτησης δεν ευθύνονται για τυχόν δυσλειτουργία ή / αποτυχία του 

εξοπλισμού και δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα, τραυματισμό, θάνατο, 

απώλεια ή ζημιά σε πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία που προκλήθηκαν.’’ 

  

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, παρακαλώ καλέστε το 24816418.  

  

 


