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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανθρώπινη κοινωνία αποτελείται από άτοµα που για διάφορους λόγους δεν διαθέτουν
όλα τις ίδιες σωµατικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες.
Σηµαντικά τµήµατα του πληθυσµού εµφανίζουν αναπηρίες ή δυσλειτουργίες,
σωµατικές, αισθητηριακές, νοητικές . Έτσι, άτοµα που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές,
δυσκολεύονται ή αδυνατούν πλήρως να συµµετάσχουν στις διάφορες δραστηριότητες της
κοινωνικής ζωής όπως, εργασία, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, αδυνατούν ή δυσκολεύονται να
µετακινηθούν, ή ακόµη να φέρουν σε πέρας καθηµερινές λειτουργίες, µέσα στην ίδια τους
την κατοικία.
Πρέπει να σηµειωθεί εδώ, ότι υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία δυσλειτουργιών που µπορεί
να εµφανιστούν σε κάποιο άτοµο και µπορεί αυτές να είναι µόνιµες ή παροδικές.
Για τον µηχανικό που σχεδιάζει το δοµηµένο περιβάλλον και τα διάφορα συστήµατα,
σηµασία έχει ο τύπος της δυσλειτουργίας, οι εναποµένουσες ικανότητες του ατόµου και όχι ο
ιατρικός λόγος ή οι λόγοι που προκαλούν τη δυσλειτουργία, ούτε το αν αυτή είναι µόνιµη ή
παροδική. Με την έννοια αυτή χρησιµοποιείται και ο όρος «εµποδιζόµενο άτοµο», ο οποίος
περιλαµβάνει όλα τα άτοµα που έχουν δυσκολία στη µετακίνησή τους, όπως είναι τα Άτοµα
µε Αναπηρίες (Α.µε.Α.), οι ηλικιωµένοι, οι έγκυες γυναίκες, τα παιδιά, καθώς και τα άτοµα
που χρησιµοποιούν ή οδηγούν οποιουδήποτε τύπου αµαξίδια (ψώνια, καροτσάκια µε µωρά
κ.λπ.), όσοι µεταφέρουν βάρη κ.λπ. Επίσης, περιλαµβάνονται άτοµα µε δυσκολία στην
αντίληψη και την επικοινωνία, όπως είναι οι αφηρηµένοι, άτοµα που έχουν περιορισµένη
επαφή µε το περιβάλλον και αδυνατούν να δράσουν αυτόνοµα και να αντιδράσουν στα
εµπόδια ή στους κινδύνους, λόγω χρήσης διαφόρων ουσιών.
Η παροχή της δυνατότητας αυτόνοµης µετακίνησης και λειτουργίας στο δοµηµένο
περιβάλλον είναι κάτι που µας αφορά όλους και θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη απ’
όσους σχεδιάζουν ή δηµιουργούν το δοµηµένο περιβάλλον και τα κάθε είδους συστήµατα.
• Μας αφορά όλους διότι είµαστε όλοι µας εν δυνάµει εµποδιζόµενα άτοµα , δεδοµένου
ότι κάποτε θα γεράσουµε, ή είναι πιθανόν στη διάρκεια της ζωής µας να έχουµε κάποιο
ατύχηµα ή αρρώστια, και σαν συνέπεια την εµφάνιση µιας παροδικής ή µόνιµης
δυσλειτουργίας.
• Είναι επίσης δεδοµένο ότι ο ευρωπαϊκός πληθυσµός γηράσκει, µέχρι το έτος 2030
υπολογίζεται ότι πλέον του 30% περίπου του συνολικού πληθυσµού θα είναι ηλικιωµένοι
ή και Α.µε.Α. Έτσι, δεν είναι δυνατόν πλέον να παράγουµε δοµηµένο περιβάλλον και
κάθε είδους συστήµατα, χωρίς να λαµβάνουµε υπόψη αυτή τη µεγάλη οµάδα του
πληθυσµού και τις ανάγκες της.
• Ακόµη, είναι σηµαντικό να γίνει συνείδηση πως ό,τι γίνεται για τη διευκόλυνση των
Α.µε.Α. και των ηλικιωµένων είναι καλό για ολόκληρο τον πληθυσµό, π.χ. η
κατασκευή µιας ράµπας στη θέση σκαλιών µας διευκολύνει όλους, ένα ηχητικό σήµα στη
διάβαση, παράλληλα µε το φωτεινό, βοηθά τους τυφλούς αλλά και τους αφηρηµένους.
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Η δυνατότητα αυτόνοµης µετακίνησης έχει ως αποτέλεσµα τη σωµατική και
ψυχολογική ανάταση του ατόµου/προσώπου, προϋπόθεση για τη συµµετοχή του στην
εργασία, κοινωνική ζωή, ειδικευµένη περίθαλψη.
Αν υλοποιηθεί και ολοκληρωθεί η αλυσίδα της αυτόνοµης µετακίνησης και µεταφοράς
όλων ανεξαρτήτως των πολιτών – µε τη δηµιουργία προσβάσιµων κτιρίων, προσβάσιµων
ελεύθερων χώρων, προσβάσιµων µεταφορικών µέσων, συν τοις άλλοις, προκύπτουν
διατοµεακά οφέλη, µε µεταφορά δαπανών από τους τοµείς της υγείας και πρόνοιας, στους
τοµείς των υποδοµών και µεταφορών. Ειδικότερα η αυτοδυναµία στη διαβίωση, µετακίνηση
και µεταφορά των εµποδιζόµενων ατόµων και ειδικότερα των Α.µε.Α. σηµαίνει: καλύτερη
φυσική και ψυχική υγεία, αυξηµένες προοπτικές απασχόλησης δυνατότητα στο ανάπηρο
άτοµο ή τον ηλικιωµένο να ζει στο σπίτι του, δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στους τοµείς
υποδοµών και µεταφορών.
Η έννοια της προσπελασιµότητας όπως χρησιµοποιείται εδώ περιλαµβάνει δύο άλλες
επί µέρους έννοιες. Την έννοια της προσβασιµότητας, που αφορά τη δυνατότητα αυτόνοµης
φυσικής προσέλευσης , µετακίνησης και παραµονής στο χώρο και της αντιληπτικότητας,
που αναφέρεται στον τρόπο που ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται, κατανοεί το περιβάλλον και
διδάσκεται από αυτό.
Η αυτόνοµη και ασφαλής µετακίνηση και διαβίωση των εµποδιζόµενων ατόµων,
δυσχεραίνεται ή καθίσταται αδύνατη, από τη δυσκολία που έχουν στη κίνηση, στην
προσέγγιση, στην αντίληψη, στην επικοινωνία, στην προσαρµογή, στην ακοή και στην
όραση.
∆ιευκολύνεται µε την πρόβλεψη αντιολισθηρών δαπέδων απαλών κλίσεων και χωρίς
σκαλοπάτια, µηχανικών µέσων για την κάλυψη υψοµετρικών διαφορών, κατάλληλης
ευκολονόητης σήµανσης, εύκολων και προσιτών µηχανισµών χειρισµού, άνετων και
ακίνδυνων χώρων. Τέτοιου είδους προβλέψεις όµως διευκολύνουν τη ζωή ολόκληρου του
πληθυσµού τελικά.
Απαραίτητη προϋπόθεση της αυτόνοµης µετακίνησης και διαβίωσης είναι η δηµιουργία
ενός ασφαλούς, προσβάσιµου και φιλικού στον χρήστη περιβάλλοντος που βελτιώνει
συνολικά την ποιότητα ζωής, επιτρέποντας σε όλους τους πολίτες να ζουν, να κινούνται και
να χρησιµοποιούν άνετα και µε ασφάλεια τα σπίτια τους, τους χώρους εργασίας, τους τόπους
αναψυχής, τα καταστήµατα και όλους τους υπαίθριους χώρους, συµµετέχοντας έτσι ενεργά
και ισότιµα στις κοινωνικές και οικονοµικές δραστηριότητες της σηµερινής κοινωνίας.
Η έννοια του ασφαλούς, προσβάσιµου µε κατάλληλη αντιληπτική οργάνωση, φιλικού
περιβάλλοντος, χωρίς εµπόδια και αποκλεισµούς, αποτελεί πια κοινό στόχο όλων των χωρών
της Ευρώπης.
Ο σχεδιασµός, όπου λαµβάνονται υπόψη στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό οι ανάγκες των
διαφόρων οµάδων εµποδιζοµένων ατόµων, αναφέρεται σαν ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ή
σαν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ.
Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι, οι όποιες παρεµβάσεις στο ανθρωπογενές ή/και
το φυσικό περιβάλλον προκειµένου να βελτιώσουν την χρηστικότητα και λειτουργικότητά
του, θα πρέπει να γίνονται µε τρόπο που να αναδεικνύονται παράλληλα αισθητικές αξίες.
Η αναµόρφωση των υφιστάµενων χώρων και η δηµιουργία ενός προσπελάσιµου
περιβάλλοντος, αποτελεί µια σύγχρονη µεγάλη πρόκληση για τους µηχανικούς όλων των
ειδικοτήτων προκειµένου να απαντήσουν στις απαιτήσεις της κοινωνίας καθώς και στις
απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.
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2.

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΑµεΑ ΣΤΗΝ
ΑΛΥΣΙ∆Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Τα Α.µε.Α. (Άτοµα µε Αναπηρίες) θα πρέπει να µπορούν να µετακινούνται ελεύθερα
και αυτόνοµα σε όλους τους χώρους µιας πόλης καθώς επίσης θα πρέπει να µπορούν να
ταξιδεύουν οπουδήποτε, όπως συµβαίνει µε κάθε µη «εµποδιζόµενο» άτοµο.
Για το λόγο αυτό η «αλυσίδα µεταφοράς των Α.µε.Α.» θα πρέπει να είναι
προσπελάσιµη σε όλα της τα τµήµατα περιλαµβάνοντας όλους τις δυνατούς προορισµούς και
όλα τα διαθέσιµα µέσα µεταφοράς µέσα στο ευρύτερο συγκρότηµα µιας πόλης της
περιφέρειάς της αλλά και για τις υπεραστικές µετακινήσεις.
Στο ∆ιάγραµµα1 περιλαµβάνονται βασικά στοιχεία της αλυσίδα µεταφοράς από τον
τόπο προέλευσης στον τόπο προορισµού, τα οποία θα πρέπει όλα να είναι προσπελάσιµα
επιτρέποντας την αυτόνοµη και απρόσκοπτη χρήση τους από τα Α.µε.Α..
Επίσης θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι τα Άτοµα µε Αναπηρίες προτού ξεκινήσουν να
πραγµατοποιήσουν µια µετακίνηση χρειάζονται µια σειρά από πληροφορίες που αφορούν την
προσπελασιµότητα µέσων µεταφοράς και χώρων προορισµού προκειµένου να αξιολογήσουν
την δυνατότητα πραγµατοποίησής της αυτόνοµα, ή µε συνοδό. Η ύπαρξη, εποµένως,
κατάλληλων συστηµάτων πληροφόρησης πριν και κατά τη διάρκεια της διαδροµής αποτελεί
βασική απαίτηση για τον σχεδιασµό της. Η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών δίνει τη
δυνατότητα σήµερα δηµιουργίας διαφόρων συστηµάτων πληροφόρησης, όπως για πριν την
διαδροµή ∆ιαδίκτυο, Info kiosks, για κατά τη διαδροµή πινακίδες µεταβλητών
µηνυµάτων(V.M.S.), συστήµατα πλοήγησης κ.λπ. Ένα σύστηµα πληροφόρησης για την
προσπελασιµότητα στη Θεσσαλονίκη έγινε στα πλαίσια διπλωµατικής εργασίας και
υπάρχει(Ιανουάριος 2003) στο: www.disabled.gr
Η εισαγωγή των αρχών του «σχεδιασµού για όλους» στην παραγωγή του
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και συστηµάτων βρίσκεται ακόµη σε πολύ πρώιµο στάδιο ή
δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Οι πρακτικές που εφαρµόζονται µέχρι σήµερα έχουν σαν
αποτέλεσµα την δηµιουργία και ύπαρξη απροσπέλαστων και εχθρικών συστηµάτων. Το
κόστος µετατροπής υφιστάµενων συστηµάτων σε προσπελάσιµα σε πολλές περιπτώσεις είναι
υψηλό ενώ και οι λύσεις στην περίπτωση αυτή δεν είναι πάντα οι καλύτερες. Ο σωστός
σχεδιασµός και η εφαρµογή κατάλληλων προδιαγραφών, στην αρχή της δηµιουργίας κάποιου
έργου, ή της προµήθειας συστήµατος, µπορούν να δώσουν αποτελέσµατα υψηλής
λειτουργικής και αισθητικής αξίας µε χαµηλό σχετικά ή και καθόλου πρόσθετο κόστος.
Μεθοδολογικά το πρόβληµα της αντιµετώπισης των αναγκών των Α.µε.Α. στο σύνολο
της αλυσίδας µεταφοράς ή σε κάποιο υποσύστηµά της µπορεί να εφαρµοσθεί µε την
εφαρµογή της παρακάτω µεθοδολογίας σαν παραδείγµατα εφαρµογής όπου επίσης
αναφέρονται διάφορα ερευνητικά έργα που εκπόνησε η Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων
Μεταφοράς του Ε.Σ.Τ. / Α.Π.Θ.
Μοντέλο καθηκόντων
Στην πραγµατοποίηση κάποιας µετακίνησης ή επίσης οποιουδήποτε έργου, ο άνθρωπος
εκτελεί µια σειρά από επί µέρους «έργα» τα οποία ονοµάζονται εδώ ως «καθήκοντα». Π.χ.
προκειµένου κάποιος να φθάσει από το διαµέρισµά του στο πεζοδρόµιο της εισόδου της
πολυκατοικίας του, θα πρέπει να εκτελέσει τα παρακάτω καθήκοντα: (1)άνοιγµα της πόρτας
του διαµερίσµατός του (2)έξοδος από το διαµέρισµά του (3)κλείσιµο, κλείδωµα της πόρτας
(4)µετακίνηση µέχρι την πόρτα του ασανσέρ (5)άνοιγµα της πόρτας του ασανσέρ (6) είσοδος
στο ασανσέρ (7)πάτηµα του κουµπιού (8)άνοιγµα της πόρτας του ασανσέρ στο ισόγειο
(9)µετακίνηση προς την είσοδο της πολυκατοικίας (10)άνοιγµα της πόρτας της εισόδου
(11)παραµονή στο πεζοδρόµιο. Μοντέλα καθηκόντων έχουν διατυπωθεί για διάφορα
συστήµατα και σε διαφορετικό βαθµό λεπτοµέρειας. Έχουν π.χ. διατυπωθεί για λογαριασµό
της αυτοκινητοβιοµηχανίας µοντέλα που αφορούν τον οδηγό Ι.Χ. και τα οποία
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περιλαµβάνουν κάποιες χιλιάδες «καθηκόντων». Ανάλογα µε τους στόχους της εκάστοτε
διερεύνησης µπορεί να γίνει και η υιοθέτηση ενός κατάλληλου µοντέλου.
Παραδείγµατα εφαρµογής τέτοιων, κατάλληλα τροποποιηµένων «µοντέλων
καθηκόντων» είναι αυτά που εφαρµόστηκαν στα ερευνητικά έργα TELAID, TELSCAN.
Ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών Α.µε.Α. σε σχέση µε το µοντέλο καθηκόντων
Τα Α.µε.Α. δεν αποτελούν µια οµοιογενή οµάδα µε ίδιες ανάγκες αλλά αντίθετα
υπάρχουν πέρα από τις βασικές κατηγορίες που εξετάσθηκαν προηγούµενα πολλές άλλες
υποοµάδες ενώ το πρόβληµα γίνεται πιο σύνθετο αν λάβει κανείς υπόψη του ότι σε ένα και το
αυτό άτοµο µπορεί να συνυπάρχουν διάφορες δυσλειτουργίες. Εδώ επίσης ανάλογα µε τους
στόχους της διερεύνησης θα πρέπει να ορισθούν κάποιες κύριες οµάδες Α.µε.Α. για τις οποίες
θα γίνει η εξέταση. Μετά τον ορισµό των κύριων οµάδων Α.µε.Α., για κάθε µια από αυτές
γίνεται η εξέταση των αναγκών-προβληµάτων που αντιµετωπίζει σε σχέση µε το µοντέλο
καθηκόντων που υιοθετήθηκε και προκύπτει µια συνολική εικόνα τους για το σύστηµα που
εξετάζεται.
Παραδείγµατα τέτοιων εφαρµογών δίδονται στα ερευνητικά έργα TELSCAN, για όλα
τα µέσα, και HANDIAMI, για πλοία µε έµφαση στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Απόθεµα διαθέσιµων συστηµάτων-λύσεων
Η συνεχείς εξελίξεις στη γνώση και στην τεχνολογία έχουν σαν αποτέλεσµα την
δηµιουργία ενός µεγάλου αριθµού συστηµάτων και λύσεων που στοχεύουν στην
αντιµετώπιση αναγκών των Α.µε.Α. και υπάρχουν διαθέσιµα, σε πολλές περιπτώσεις µε τη
µορφή εµπορικών προϊόντων. Ο εντοπισµός και η συστηµατική κατάταξη των διαθέσιµων
συστηµάτων – λύσεων αποτελεί µια σηµαντική εργασία η οποία βέβαια θα πρέπει να
επαναλαµβάνεται ανά τακτά διαστήµατα προκειµένου να παρακολουθούνται οι εξελίξεις.
Μια τέτοια εργασία είχε γίνει π.χ. στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ΤELAID, του οποίου
Γενικός συντονιστής ήταν το Α.Π.Θ. και αφορούσε τα συστήµατα υποβοήθησης οδηγού
Α.µε.Α. ∆ηµιουργήθηκε ένα απόθεµα µερικών χιλιάδων συστηµάτων το οποίο πήρε στη
συνέχεια τη µορφή µιας ηλεκτρονικής τράπεζας δεδοµένων που ονοµάσθηκε TELDAT.
Επιλογή – ανάπτυξη λύσεων για την αντιµετώπιση των αναγκών
Για το σύστηµα που εξετάζεται και σύµφωνα µε τους στόχους που έχουν τεθεί
επιλέγονται από το απόθεµα λύσεων οι πιο ικανοποιητικές. Όσον αφορά συστήµατα που
υπάρχουν στην αγορά θα πρέπει να διατυπωθούν από τον φορέα οι κατάλληλες προδιαγραφές
προµήθειάς τους και να γίνει κάποιος διαγωνισµός εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Όσον αφορά
την ανάπτυξη νέων συστηµάτων ή λύσεων είναι κατά κανόνα µια πιο σύνθετη και χρονοβόρα
διαδικασία.
Παράδειγµα ανάπτυξης τέτοιας ειδικής εφαρµογής για αντιµετώπιση συγκεκριµένων
αναγκών µπορούν να αναφερθούν τα ερευνητικά έργα TRANSWHEEL που αφορούσε την
ανάπτυξη ειδικής αναπηρικής πολυθρόνας.
Εφαρµογή λύσεων
Η εφαρµογή των λύσεων που έχουν επιλεγεί θα πρέπει να γίνει µε µεγάλη προσοχή στις
προδιαγραφές που έχουν ορισθεί.
Αξιολόγηση εφαρµογών µε συµµετοχή των χρηστών
Την εφαρµογή των συστηµάτων – λύσεων θα πρέπει να ακολουθήσει η αξιολόγησή
τους που είναι σκόπιµο να γίνεται πριν την παραλαβή του συνολικού έργου. Στην αξιολόγηση
είναι απαραίτητο να συµµετέχουν και αντιπροσωπευτικές οµάδες χρηστών. Κατά κανόνα,
µετά την αξιολόγηση προκύπτει η ανάγκη εφαρµογής κάποιων διορθωτικών επεµβάσεων οι
οποίες βελτιώνουν την λειτουργικότητα του έργου. Σηµαντικό επίσης θέµα είναι η συνεπής
συντήρηση του συστήµατος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου.
Παράδειγµα διαδικασιών αξιολόγησης που αφορούν συστήµατα τηλεµατικής µπορούν
να βρεθούν στο ερευνητικό έργο “TELSCAN”.
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3.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑµεΑ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙ∆Α
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Τα εµποδιζόµενα άτοµα προσπαθούν να ξεπεράσουν τη φυσική τους ανεπάρκεια µε
βοηθητικά µέσα, όπως µπαστούνια, περπατίστρες, αναπηρικά αµαξίδια κ.λπ. και το
επιτυγχάνουν όταν δεν εµποδίζονται από σκαλοπάτια ή δάπεδα µε απότοµες κλίσεις, από
στενούς χώρους κ.λ.π..
Σηµαντικός παράγοντας στην προσπέλαση και χρήση του δοµηµένου περιβάλλοντος
από εµποδιζόµενα άτοµα – και κατ’ επέκταση από όλους – είναι η ασφάλεια που παρέχεται
τόσο στον σχεδιασµό όσο και από τα χρησιµοποιούµενα υλικά και τον τρόπο κατασκευής.
∆ιευκολύνονται µε την πρόβλεψη δαπέδων απαλών κλίσεων και χωρίς σκαλοπάτια,
µηχανικών µέσων για την κάλυψη υψοµετρικών διαφορών, κατάλληλης ευκολονόητης
σήµανσης, εύκολων και προσιτών µηχανισµών χειρισµού, άνετων και «ακίνδυνων» χώρων.
Κίνηση στο σπίτι

Ξεκινώντας από το
σπίτι προς µια
κατεύθυνση

Χρησιµοποιώντας
ιδιωτικό αυτοκίνητο

Οδεύοντας προς τον
προορισµό του πεζός

Χρήση του αυτοκινήτου µε τη
βοήθεια κάποιου άλλου (π.χ.
για την είσοδο/αποθήκευση
της αναπηρικής πολυθρόνας)

Χρήση ενός ή
περισσοτέρων δηµοσίων
µεταφορικών µέσων

Αυτόνοµη χρήση του
αυτοκινήτου(π.χ. είσοδος
και αποθήκευση της
αναπηρικής
Αστικές συγκοινωνίες

∆ηµόσια αστικά
λεωφορεία

Υπεραστικές συγκοινωνίες

Ειδικά µικρά
λεωφορεία

Τραίνο

Μετρό

Άλλο

Υπεραστικά
λεωφορεία

Τραίνο

Πλοίο

Αεροπλάνο

Κίνηση στο χώρο του
τελικού προορισµού

∆ιάγραµµα 1 : Η αλυσίδα µεταφοράς από τον τόπο προέλευσης στον τόπο προορισµού.
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Ειδικότερα για τα άτοµα µε κινητικές δυσκολίες θα πρέπει – λόγω των βοηθηµάτων –
να κατασκευάζονται τα πεζοδρόµια και γενικότερα οι χώροι κίνησής τους µε µεγαλύτερα
πλάτη και καλύτερη ποιότητα όδευσης ελεύθερης από κάθε µορφής εµπόδια. Τα δάπεδα
πρέπει να είναι οµαλά, επίπεδα και αντιολισθηρά, χωρίς προεξοχές και κενά. Οι
ανελκυστήρες θα πρέπει να έχουν µεγαλύτερες διαστάσεις µε κατάλληλη σήµανση και στη
θέση των βαθµίδων οφείλουν να υπάρχουν είτε αναβατόρια είτε ράµπες. Ακόµα πρέπει να
ληφθούν ειδικά µέτρα κατά τον σχεδιασµό, όπως στηθαία και κιγκλιδώµατα σωστά
διαµορφωµένα και στο κατάλληλο ύψος, σωστά σχεδιασµένες ράµπες, χώροι ανάπαυσης και
ελιγµών και ειδικά διαµορφωµένοι χώροι υγιεινής.
Τέλος για όλα αυτά θα πρέπει να υφίσταται κατάλληλη σήµανση εύκολα αντιληπτή.
Για τα άτοµα µε δυσκολίες στην όραση θα πρέπει εκτός των προαναφερθέντων να
υπάρχει και ειδική ηχητική σήµανση. Ειδικότερα για τα άτοµα αυτά πρέπει, επειδή
αναγνωρίζουν το χώρο µε τα άκρα και την ακοή, τα δάπεδα να διαθέτουν ειδικούς
κατευθυντήριους οδηγούς διαφορετικής υφής, έντονης χρωµατικής αντίθεσης από τα
υπόλοιπα στοιχεία και τέλος να είναι ηχοαπορροφητικά για να αναγνωρίζουν τους άλλους
από τον βηµατισµό τους. Ακόµα θα πρέπει να υπάρχουν χειρολισθήρες µε αρχή και τέλος,
πινακίδες µε το σύστηµα BRAILLE τοποθετηµένες σε κατάλληλο ύψος, ευκρινή ηχητική
σήµανση και χώρους που να µην δηµιουργούν αντήχηση.
Οι χώροι στους οποίους κινούνται αυτά τα άτοµα πρέπει να είναι ελεύθεροι από
εµπόδια και να µην κρύβουν παγίδες, όπως προεξέχοντα στοιχεία σε ύψος µικρότερο των
2,20µ χωρίς προβολική επισήµανση στο δάπεδο, εύθραυστα τζάµια, ανοιγµένες πόρτες κ.λπ.
Ο φωτισµός των χώρων πρέπει να είναι άπλετος χωρίς έντονες αντιθέσεις, γιατί όσοι
βλέπουν λίγο θαµπώνονται εύκολα.
Για τα άτοµα µε δυσκολίες στην ακοή θα πρέπει να υπάρχει έντονη και ευκρινής
σήµανση καθώς και εναλλακτική παρουσίαση των ηχητικών ανακοινώσεων µε γραπτά
µηνύµατα. Ο άπλετος φωτισµός των χώρων εξασφαλίζει την καλή επικοινωνία των ατόµων
αυτών, γιατί τους επιτρέπει να διαβάζουν τα χείλη του συνοµιλητή τους και να επικοινωνούν
µε τη νοηµατική γλώσσα ή αλλιώς γλώσσα των χεριών, η οποία αποτελεί και τον µοναδικό
τρόπο για να συνεννοηθούν προφορικά µε τους συνανθρώπους τους.
Για τα άτοµα µε δυσκολία στην αντίληψη και την επικοινωνία σηµαντικό ρόλο έχει
η απλοποίηση των χώρων διακίνησης, η χρήση σηµάνσεων µε ενδείξεις µε χρωµατικές
αντιθέσεις, τα έντονα ηχητικά σήµατα, τα οποία βελτιώνουν τη σχέση των ατόµων µε το
περιβάλλον.
Για τα άτοµα µε νοητικές και ψυχικές διαταραχές οι ανάγκες τους σε σχέση µε την
αλυσίδα µεταφοράς είναι περίπου οι ίδιες µε αυτές που ισχύουν για τα άτοµα µε δυσκολία
στην αντίληψη και την επικοινωνία, αν φυσικά είναι σε θέση να µετακινηθούν αυτόνοµα.
Για τα άτοµα µε νευρολογικές αναπηρίες δεν πρέπει να υπάρχουν πολλά και έντονα
φώτα ιδιαίτερα για τους επιληπτικούς.
4.

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η µετακίνηση των Α.µε.Α. µπορεί να γίνεται µε διάφορους τρόπους και µέσα ανάλογα
µε τον τύπο της µετακίνησης, τον διαθέσιµο εξοπλισµό στην περιοχή και τους τρόπους
οργάνωσης της εξυπηρέτησης. Όσον αφορά τα µέσα και τα συστήµατα που απαιτούνται για
την διευκόλυνση της µετακίνησης των Α.µε.Α. αυτά εξετάζονται σε επόµενα κεφάλαια, εδώ
γίνεται µια σύντοµη επισκόπηση των κύριων τύπων εξυπηρέτησης των αναγκών των Α.µε.Α.
σε µετακίνηση.

17

α) Συµβατικά συστήµατα µεταφοράς
Τα συστήµατα µεταφοράς που εξυπηρετούν το γενικό κοινό, όταν φέρουν κατάλληλες
προσαρµογές και συστήµατα, µπορούν να εξυπηρετήσουν και άτοµα µε αναπηρίες,
διευκολύνοντας την είσοδο-έξοδο καθώς επίσης και την παραµονή τους σε αυτά.
Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η παροχή της δυνατότητας χρήσης, από Α.µε.Α., των
συστηµάτων µεταφοράς που χρησιµοποιεί το γενικό κοινό, για τους παρακάτω λόγους:
• Όταν τα Α.µε.Α. συγχρωτίζονται µε άλλους ανθρώπους σε δηµόσιους χώρους,
αισθάνονται ισότιµα και αποδεκτά απολαµβάνοντας τα αγαθά της κοινωνίας µε τους
άλλους ανθρώπους.
• Οι άλλοι άνθρωποι συνηθίζουν την παρουσία των Α.µε.Α. και βελτιώνοντας τη στάση
τους και την αποδοχή τους προς αυτά.
• Το κόστος παροχής των υπηρεσιών µεταφοράς προς τα Α.µε.Α. παραµένει χαµηλό.
• Απολαµβάνουν ίσες δυνατότητες µε όλους τους πολίτες.
β) Ειδικές υπηρεσίες.
Στην περίπτωση αυτή έχουµε την ανάπτυξη υπηρεσιών οι οποίες απευθύνονται
αποκλειστικά σε Α.µε.Α. και µπορεί να παρέχονται από οργανισµούς, οργανώσεις εταιρείες,
ιδιώτες οι οποίοι διαθέτουν κάποια οχήµατα και προσωπικό για το σκοπό αυτό. Συνήθως οι
υπηρεσίες παρέχονται µετά από το κλείσιµο κάποιου ραντεβού. Επίσης συνήθως τα οχήµατα
που χρησιµοποιούνται είναι προσβάσιµα ενώ και το προσωπικό έχει υποστεί κάποιας µορφής
εκπαίδευση.
γ) Υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στη ζήτηση.
Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόµενος καλεί σε κάποιο κέντρο και δίνει τα στοιχεία
της θέσης του, το κέντρο συγκεντρώνοντας επιθυµίες από διάφορους πελάτες προγραµµατίζει
την δροµολόγηση οχηµάτων τα οποία και τους συλλέγουν. Τέτοια συστήµατα µπορεί να
λειτουργούν αποκλειστικά για Α.µε.Α. ή/και για το γενικό κοινό όπου όµως σε περίπτωση
µεικτής χρήσης το κόστος πέφτει σηµαντικά και επιπλέον υπάρχουν τα πολλαπλά οφέλη του
συγχρωτισµού για ολόκληρο τον πληθυσµό.
Η επισκόπηση της διεθνούς κατάστασης, όσον αφορά διαθέσιµα συστήµατα και λύσεις,
ξεφεύγει από την πολύ περιορισµένη έκταση και τους στόχους αυτής της εργασίας όπως
επίσης ισχύει το ίδιο για την υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα. Πρέπει πάντως να
σηµειωθεί ότι διεθνώς παρατηρείται ένα ολοένα αυξανόµενο ενδιαφέρον για την εκτεταµένη
εφαρµογή προσπελάσιµων συστηµάτων µεταφοράς, απαίτηση που πολλές χώρες έχουν
ενσωµατώσει στην νοµοθεσία τους. Στην χώρα µας όσον αφορά τις σιδηροδροµικές, εναέριες
και ακτοπλοϊκές µεταφορές, κατά την άποψη του γράφοντος, έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα,
όσον αφορά τις υπεραστικές µε λεωφορεία, τίποτε σχεδόν ενώ δραµατικά είναι τα
προβλήµατα για τις αστικές συγκοινωνίες όλης της χώρας µε κάποιες εξαιρέσεις που
αφορούν τον ΟΑΣΑ.
5.

ΚΥΡΙΕΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• H αλυσίδα µεταφοράς περιλαµβάνει διάφορα επί µέρους τµήµατα, όπου στο σύνολό τους
θα πρέπει να είναι προσπελάσιµα για να είναι δυνατή η απρόσκοπτη µετακίνηση των ΑµεΑ.
Αποσπασµατικές επεµβάσεις λειτουργούν µόνο σαν άλλοθι ύπαρξης ενδιαφέροντος των
υπευθύνων.
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• Η ευθύνη για την δηµιουργία προσπελάσιµων αλυσίδων ανήκει σε διαφόρους
εµπλεκόµενους που είναι: , ο τοπικός ∆ήµος ή ∆ήµοι, όσον αφορά τους ελεύθερους χώρους
πεζοδρόµια καθώς και πολλά δηµόσια κτίρια, οι ιδιοκτήτες της κατοικίας και οι συγκάτοικοι
του ενδιαφερόµενου, ο τοπικός φορέας αστικών συγκοινωνιών, δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς
των τερµατικών σταθµών και συστηµάτων υπεραστικών µεταφορών (π.χ. ΚΤΕΛ,
σιδηρόδροµος κ.λπ.), η τοπική κοινωνία.
• ∆υσλειτουργίες στην αλυσίδα µεταφοράς δηµιουργούνται από:
- την διασπορά αρµοδιοτήτων και ευθυνών και την συνακόλουθη αδυναµία συνολικού
σχεδιασµού.
- την µη συνειδητοποίηση ότι ο οικουµενικός σχεδιασµός µας αφορά όλους
- την ανεπαρκή διάχυση της αντίστοιχης πληροφορίας.
• Έχοντας συνειδητοποιήσει ότι πλέον του 50% του πληθυσµού αποτελείται από
«εµποδιζόµενα» στη µετακίνησή τους άτοµα θα πρέπει αντίστοιχα να αλλάξει η µέχρι τώρα
αντίληψη του «συµβατικού σχεδιασµού» όπου λαµβάνεται υπόψη ο «κανονικός άνθρωπος»
και στην καλύτερη περίπτωση, γίνονται κάποιες «παραχωρήσεις», εν είδει ελεηµοσύνης, ή
σαν άλλοθι κάλυψης απαιτήσεων που επιβάλλονται έξωθεν.
• Η αλλαγή του «συµβατικού σχεδιασµού» είναι µια επίπονη διαδικασία η οποία έχει σαν
αφετηρία την απόλυτη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της και στην συνέχεια
περιλαµβάνει αλλαγή στα προγράµµατα εκπαίδευσης όλων των εµπλεκοµένων, ιδιαίτερα των
διαφόρων ειδικοτήτων µηχανικών, συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων και παραγωγή
κατάλληλων οδηγιών σχεδιασµού, προώθηση της έρευνας, έλεγχο της καλής εφαρµογής.
• Προώθηση πιλοτικών εφαρµογών που µπορεί να έχουν τη µορφή «σηµαντικών» δράσεων
π.χ. ορισµένες διαβάσεις πεζών που έχουν σχεδιασθεί µε πρότυπο τρόπο, ένα σύστηµα
µεταφοράς τούτων dial a – bus που εφαρµόζεται πιλοτικά κάπου, ή «εκτεταµένες» δράσεις
π.χ. εφαρµογή πρότυπος σχεδιασµός στην περιοχή ενός κέντρου πόλης ή σε µια ολόκληρη
επαρχιακή πόλη.
• Παρακολούθηση των πιλοτικών εφαρµογών εξαγωγή συµπερασµάτων, εφαρµογή
αναγκαίων διορθώσεων, διάχυση των αποτελεσµάτων.
• Η δηµιουργία µιας προσπελάσιµης αλυσίδας µεταφοράς για όλους είναι µια σύνθετη
διαδικασία καθόλου ουτοπική που όµως απαιτεί τόλµη, φαντασία, ευαισθησία, ικανότητες,
επιστράτευση: νέων τεχνολογιών, επικοινωνιακών τεχνικών µε στόχο την αλλαγή
παλαιωµένων συνηθειών, ενέργειες συµµετοχής όλων των εµπλεκοµένων.
6.
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