Χαιρετισµός της Ευρωπαϊκής Επιτρόπου για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές
Υποθέσεις, κας Άννας ∆ιαµαντοπούλου

Το Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Αναπηρία έχει να κάνει µε τρεις θεµελιώδεις
αξίες: την ισότητα, τον σεβασµό και την διαφορετικότητα. Στοχεύει στην αλλαγή της
στάσης του κόσµου αλλά και στην προώθηση πολιτικών σχετικών µε την αναπηρία.
Πάνω από όλα, επιχειρεί να εξετάσει αν όντως οι κοινωνίες µας προσυπογράφουν σε
αυτές τις βασικές αξίες.
Το ζητούµενο είναι µια Ευρώπη που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε πολίτη
της. Μια Ευρώπη όπου η έλλειψη ή ακόµα και η δυσκολία πρόσβασης σε δρόµους, µέσα
µεταφοράς, κτίρια και τεχνολογία να αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα.
Στην πραγµατικότητα όµως, όλοι ξέρουµε ότι οι κοινωνίες µας δεν είναι αρκετά
ανοιχτές και ότι τα άτοµα µε αναπηρία έχουν να παλέψουν µε αναρίθµητα εµπόδια επί
καθηµερινής βάσεως, µε προεξάρχοντα αυτά της προσβασιµότητας και της κινητικότητας.
Στις σύγχρονες κοινωνίες δεν νοείται πλήρης κοινωνική ενσωµάτωση εάν δεν
υπάρχει η δυνατότητα της ανεµπόδιστης µετακίνησης, για λόγους εργασίας αλλά και για
διασκέδαση. Η κινητικότητα δεν πρέπει να εκλαµβάνεται απλώς σαν µια ακόµα ευκολία αλλά
σαν θεµελιώδες δικαίωµα. Αυτό ισχύει ακόµα περισσότερο για όσους αντιµετωπίζουν
προβλήµατα κινητικότητας και για τους οποίους η δυνατότητα συµµετοχής στην κοινωνική,
εµπορική, οικονοµική, πολιτιστική και πολιτική ζωή εξαρτάται από την επίλυση
προβληµάτων µετακίνησης µε έναν τρόπο που δεν ισχύει για τους άλλους ανθρώπους.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει την µείζονα σηµασία αυτού του θέµατος εδώ
και καιρό τώρα. Το 1993, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε ένα Κοινοτικό Πρόγραµµα
∆ράσης για Προσβάσιµες Μεταφορές, που αποσκοπούσε να αυξήσει τον αριθµό χρηστών µε
κινητικά προβλήµατα των µέσων µαζικής, µεταφοράς. Πιο πρόσφατα, η Επιτροπή πρότεινε
και η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε µία πρόταση Οδηγίας σχετικά µε ειδικές προβλέψεις που
εξασφαλίζουν την προσβασιµότητα σε λεωφορεία και πούλµαν.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σταµατά σε αυτά τα επιτεύγµατα: σκοπεύει να ενισχύσει
την συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην βελτίωση της κινητικότητας των ατόµων µε
αναπηρίες βελτιστοποιώντας την πρόσβαση σε τραίνα και πλοία, διασφαλίζοντας τα δικαιώµατα
των προσώπων που ταξιδεύουν αεροπορικώς και προωθώντας την ανταλλαγή καλών
πρακτικών σε συνεργασία µε τον κλάδο µεταφορών και τους χρήστες.
Βέβαια, κάνοντας απλά τα µέσα µεταφοράς περισσότερο προσβάσιµα δεν είναι
αρκετό αφού θα πρέπει να γίνει µία πλήρης αναθεώρηση όλης της αλυσίδας µεταφορών.
Προσβάσιµα λεωφορεία και τραίνα δεν ωφελούν και πολύ αν άτοµα µε κινητικά προβλήµατα δεν
µπορούν να φθάσουν στη στάση του λεωφορείου ή στον σταθµό, ή αν δεν φθάνουν να πάρουν το
εισιτήριο τους από την αυτόµατη µηχανή έκδοσης των εισιτηρίων. Για να γεφυρωθούν τέτοια
χάσµατα, χρειάζεται να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο αντιµετώπισης θεµάτων προσβασιµότητας,
τόσο στα συστήµατα µαζικής µεταφοράς, όσο και στα κτίρια και άλλους δηµόσιους χώρους.
Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο πλαίσιο προϋποθέτει στενή συνεργασία µεταξύ των διαφόρων
πολιτικών και επιπέδων διακυβέρνησης. Αυτό ισχύει επίσης και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης όπου ένας σηµαντικός αριθµός πολιτικών (όπως αυτές που αφορούν την βιοµηχανία,
την κοινωνία της πληροφορίας, την κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη, το
περιβάλλον, τις µεταφορές, ή τα κοινωνικά θέµατα και την υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο
εργασίας) επηρεάζουν την προσβασιµότητα. Μία προσέγγιση πολλαπλών επιπέδων είναι
σηµαντική και καταδεικνύει ότι τα θέµατα αναπηρίας θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε όλη
τη νοµοθεσία σχετικά µε τις µεταφορές.
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To Έτος των Ατόµων µε Αναπηρία εµπλέκει όλα τα ενδιαφερόµενα µέλη από τη βάση
και διοργανώνεται σε στενή συνεργασία µε εθνικές και τοπικές οργανώσεις ατόµων µε
αναπηρία. Με την ανάµιξη ενός ευρέως φάσµατος ενδιαφεροµένων, στοχεύει να
ευαισθητοποιήσει το κοινό σε θέµατα αναπηρίας και να υπογραµµίσει τα οφέλη που απορρέουν
από µία Ευρώπη που σέβεται τη διαφορετικότητα. Αυτά τα οφέλη δεν αφορούν µόνο τα άτοµα
µε αναπηρία, αλλά ολόκληρη τη κοινωνία.
Αυτή η χρονιά θα πρέπει να είναι µία αφετηρία, θα πρέπει να βάλει τα θεµέλια πάνω στα
οποία θα οικοδοµήσουµε τη δράση µας για το µέλλον, εγγύς και απώτερο, έτσι ώστε να
επιτύχουµε την ισότητα των ευκαιριών για τα άτοµα µε αναπηρία και να δηµιουργήσουµε µία
κοινωνία βασισµένη σε ένα ισχυρό κοινωνικό µοντέλο.
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Χαιρετισµός του ∆ηµάρχου Θεσσαλονίκης, κ. Βασίλη Παπαγεωργόπουλου

∆ικαίωµα στη διαφορά σηµαίνει ευθύνη και χρέος απέναντι στα Άτοµα µε Αναπηρίες
και η Θεσσαλονίκης µας πρέπει να είναι µια µητρόπολη της αλληλεγγύης και της ευθύνης,
µια µεγάλη ζεστή αγκαλιά που κάνει τη διαφορά σεβαστή και την λειτουργικότητα,
προτεραιότητα.
Η αναγέννηση της Θεσσαλονίκης πρέπει να είναι µια πολυδιάστατη προσπάθεια, µε
βασική συνιστώσα την κοινωνική αλληλεγγύη και την ελευθερία. Με την έννοια αυτή,
χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ για την
διοργάνωση αυτής της Ηµερίδας, µαζί µε το ΑΠΘ, µε στόχο την ανάδειξη τόσο των
προβληµάτων όσο και των λύσεων στα προβλήµατα µετακίνησης των ΑµεΑ.
Ο τεχνικός κόσµος της Θεσσαλονίκης, και κυρίως οι µηχανικοί, έχουν συνεισφέρει
σηµαντικά στις προσπάθειές µας να σχεδιάσουν µια πόλη µε ανθρώπινο πρόσωπο, µια πόλη
που τα ΑµεΑ θα έχουν τη δυνατότητα και την ελευθερία να µετακινούνται και να έχουν
πρόσβαση στην εργασία, τις υπηρεσίες, την ψυχαγωγία, τον πολιτισµό. Για τη συνεισφορά
σας αυτή αλλά και για τη συµβολή σας στις επικείµενες προσπάθειες τόσο του ∆ήµου όσο
και της πολιτείας, οφείλω ως δήµαρχος της Θεσσαλονίκης να σας εκφράσω ειλικρινές και
βαθύ ευχαριστώ και να συγχαρώ τον πρόεδρο και τη διοίκηση του ΤΕΕ για το έκδηλο
ενδιαφέρον τους πάνω σε µείζονα κοινωνικά προβλήµατα.
Κυρίες και κύριοι, ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης έχει εκπονήσει ένα πρόγραµµα
εξυπηρέτησης των ΑµεΑ που κάνει πραγµατικά τη διαφορά, δικαίωµα. ∆ίνουµε
προτεραιότητα στα προγράµµατα ενίσχυσης των κοινωνικών υποδοµών και αυξάνουµε τα
µέτρα και τα έργα υποστήριξης των ΑµεΑ, τόσο στις σχέσεις τους µε τις κοινωνικές
υπηρεσίες όσο και στην εν γένει διαβίωσή τους και την κυκλοφορία στην πόλη. Τα ειδικά
µορφωτικά και ψυχαγωγικά κέντρα, τα ειδικά εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράµµατα, οι
ειδικοί παιδικοί σταθµοί, οι ειδικές κυκλοφοριακές, πολεοδοµικές παρεµβάσεις, οι χιλιάδες
ράµπες, τα ειδικά οχήµατα µεταφοράς, τα ειδικά γυµναστήρια, ανανεώνονται,
εκσυγχρονίζονται, πολλαπλασιάζονται.
Βεβαίως, παρόλες τις προσπάθειές µας για τα ΑµεΑ, έχουµε ακόµη να κάνουµε
πολλά, έχουµε µεγάλο και µακρύ δρόµο µπροστά µας. Ήδη δροµολογήσαµε ένα πρόγραµµα
ενοποίησης διαδροµών πεζών, στους αρχαιολογικούς περιπάτους, και στους κάθετους
πεζόδροµους που οδηγούν σε κοινωφελείς προορισµούς, σε σχολεία, σε νοσοκοµεία, σε
παιδικούς σταθµούς κα. Σχεδιάζουµε την πεζοδρόµηση της λεωφόρου Νίκης και την
ολοκλήρωση της υποθαλάσσιας αρτηρίας, ώστε να αποδώσουµε ολόκληρο το θαλάσσιο
µέτωπο στους πολίτες, και βεβαίως στα Άτοµα µε Αναπηρίες. Απαγορεύουµε την πρόσβαση
ΙΧ µέσα σε πεζόδροµους µε προσθήκη καλαίσθητων εµποδίων.
Θα ήθελα όµως να σταθώ στο τεράστιο πρόβληµα που δηµιουργεί η έλλειψη
στάθµευσης, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης, παράλληλα µε την έλλειψη αστυνόµευσης.
Όσες εκατοντάδες ράµπες κι αν κατασκευάσει ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, όσα προστατευτικά
κολονάκια κι αν τοποθετήσει, όσες απαγορευτικές ενδείξεις και σηµάνσεις κι αν τοποθετήσει
δεν πρόκειται να φέρουνε αποτέλεσµα, αν δεν υπάρξουν τρεις βασικές προϋποθέσεις:
α) να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώµη σε θέµατα σεβασµού των ΑµεΑ και, ειδικά, σε
θέµατα σεβασµού της οδικής σήµανσης. Έχουµε ξεκινήσει, σε συνεργασία µε τους
συλλόγους ΑµεΑ µια σηµαντική προσπάθεια, αλλά χρειάζεται συνδροµή ολόκληρου του
εκπαιδευτικού συστήµατος, του ίδιου του Υπουργείου Παιδείας.
β) να δηµιουργηθούν µεγάλοι υπόγειοι χώροι στάθµευσης, ώστε να αποσυµφορηθεί η
παρά την οδό στάθµευση και να µειωθεί η πίεση για παράνοµη στάθµευση ακόµα και επάνω
στις ράµπες.
4

γ) να εγκριθεί η πρόσληψη τριακοσίων τουλάχιστον δηµοτικών αστυνοµικών, ώστε να
ελέγξουµε άµεσα τα εµπόδια στην προσβασιµότητα της µετακίνησης των ΑµεΑ. Ιδιαίτερης
σηµασίας είναι η διασφάλιση της πρόσβασης των ΑµεΑ στα µέσα µαζικής µεταφοράς, στα
αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ, που στο σύνολό τους θα πρέπει να περιλαµβάνουν συστήµατα
επιβίβασης και αποβίβασης ΑµεΑ, καθώς και στο µετρό, που ελπίζω σε λίγα χρόνια να είναι
απόκτηµα αυτής της πόλης.
Φίλες και φίλοι, µε τη βεβαιότητα ότι η σηµερινή εκδήλωση θα συµβάλει στην
ανάδειξη όλων των πτυχών του ζητήµατος και θα αναδείξει προβλήµατα και θετικές
ενέργειες, εύχοµαι µέσα από την καρδιά µου καλή επιτυχία. Στην κατεύθυνση αυτή, µας
ενώνουν τα όνειρα των ΑµεΑ, οι προσδοκίες και τα δίκαιά τους, η αγωνία αλλά και η ελπίδα
να δώσουµε νόηµα και ξεχωριστή αξία στην αποστολή µας, να δώσουµε πνοή στις
προσπάθειές µας για την αναγέννηση της κοινωνίας µας.
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Χαιρετισµός του Προέδρου του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, Καθηγητή κ.
Γεώργιου Tσώχου

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα το Εργαστήριο
Συγκοινωνιακής Τεχνικής και ο συνάδελφος κ. Α. Νανιόπουλος, εδώ και χρόνια ασχολούνται
µε άτοµα που έχουν δυσκολία την προσβασιµότητα.
Και αυτό αποδεικνύει ότι το Πανεπιστήµιο και ειδικότερα η Πολυτεχνική Σχολή, δεν
είναι ένας στείρος τεχνοκρατικός οργανισµός, ο οποίος λύνει µόνο κάποια προβλήµατα
προσβασιµότητας, αλλά έχει και µια σηµαντική κοινωνική ευαισθησία η οποία φαίνεται στην
συνδιοργάνωση αυτής της ηµερίδας. Κι όταν λέω κοινωνική ευαισθησία, πρέπει όλοι να
γνωρίζουµε ότι δεν υπάρχουν και δεν επιτρέπονται διακρίσεις οι οποίες οφείλονται σε τυχαία
ή αναπόφευκτα συµβάντα.
Εποµένως, η συµµετοχή του Πανεπιστηµίου σε αυτήν την ηµερίδα και η προσπάθεια
που καταβάλλει εδώ και χρόνια για να πείσει και τους φορείς και τον κόσµο ότι είναι µια
αναγκαιότητα αυτό, δείχνει ότι σαν Πανεπιστήµιο και σαν Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών δεν
έχουµε έρθει από κάπου από το διάστηµα, σαν και δεν ξέρω κι εγώ τι, αλλά είµαστε ένα
τµήµα αυτής της κοινωνίας, είµαστε ένα τµήµα το οποίο ζούµε σε αυτήν την πόλη, είµαστε
ένα τµήµα το οποίο αντιλαµβανόµαστε όλες αυτές τις δυσκολίες και στο µέτρο του εφικτού
και στη ειδικότητα που έχουµε προσπαθούµε να καλύψουµε τα κενά τα οποία υπάρχουν.
Αναµφίβολα έχουν γίνει πολλά πράγµατα, αλλά αναµφίβολα µένουν να γίνουν ακόµα
πιο πολλά. Πιστεύω ότι η σηµερινή ηµερίδα αποτελεί µια λαµπρή ευκαιρία να
συνειδητοποιήσουµε όλοι, αλλά και όλη η κοινωνία µας, ότι έχουµε ακόµα πολύ δρόµο, αλλά
επίσης ότι µπορούµε να φτάσουµε σε ένα καλό τέλος.
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Χαιρετισµός της Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, κας Τέτης
Ναθαναήλ

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη µου που οι επαγγελµατικές
µου υποχρεώσεις δε µου επέτρεψαν να παραστώ στην τόσο σηµαντική εκδήλωση που
οργανώνετε και να σας απευθύνω έναν έγγραφο χαιρετισµό, τον οποίο παρακαλώ να
διαβάσετε κατά την ηµερίδα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι,
Η κυκλοφορία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα είναι ένα σηµαντικό
πρόβληµα, δεδοµένου του ότι ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των έργων που αφορούν στην
εξυπηρέτηση των µετακινήσεων στη χώρα µας γίνεται επικεντρώνοντας στην παροχή
προτεραιότητας σε ΙΧ οχήµατα, προϋποθέτοντας ταυτόχρονα ότι αυτά οδηγούνται από υγιή
µη ηλικιωµένα άτοµα, µε άριστη σωµατική διάπλαση. Η διοργάνωση της εκδήλωσης που
πραγµατοποιείται σήµερα στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί µία σοβαρή ευκαιρία για τη
συστηµατική καταγραφή των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
κατά τη µετακίνησή τους, τη διαµόρφωση ενός πλαισίου αντιµετώπισης αυτών και τον
προσδιορισµό συγκεκριµένων λύσεων και προγράµµατος υλοποίησής τους.
Η έναρξη της λειτουργίας του Συστήµατος Επικοινωνιών των Υπηρεσιών Επείγουσας
Επέµβασης, µέσω γραπτών µηνυµάτων κινητής τηλεφωνίας, για την εξυπηρέτηση των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) στην Ελλάδα, η οποία µάλιστα είναι και τρίτη χώρα που
εφαρµόζει το σύστηµα αυτό µετά τη Γαλλία και Φιλανδία, ανοίγει νέους ορίζοντες και
ελπίδες και για έναν καλύτερο σχεδιασµό για την εξυπηρέτηση της ευαίσθητης αυτής
κατηγορίας πολιτών στις καθηµερινές δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας τη φυσική
προσβασιµότητα τους σε όλους τους πιθανούς προορισµούς και εφαρµόζοντας µία ίση
πολιτική των µεταφορών για όλους.
Στα πλαίσια της διαµόρφωσης ενός πλαισίου για την αντιµετώπιση της
προσβασιµότητας από άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων µε
πολυετή επιστηµονική συνεισφορά στα συγκοινωνιακά θέµατα της Ελλάδας προτείνει σειρά
µέτρων, όπως αυτά προκύπτουν από τη διεθνή εµπειρία και την προσαρµογή της στην
ελληνική πραγµατικότητα, τα κυριότερα από τα οποία συνοψίζονται στα εξής:
1. Ανάπτυξη ολοκληρωµένων προστατευµένων διαδροµών ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
2. Συστηµατική αναβάθµιση των πεζοδροµίων και των ραµπών και συντήρηση και
επιτήρηση της σωστής λειτουργίας πεζοδρόµων.
3. Ανάπτυξη συστήµατος κατάλληλης σήµανσης (µε χρήση πολλαπλών µέσων) των
διαβάσεων, των πεζοδρόµων και των διαδροµών των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
4. Προώθηση της άνετης και ασφαλούς κίνησης των ΑΜΕΑ στην περιοχή των σταθµών των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και εξασφάλιση άνετης και ασφαλούς επιβίβασης/αποβίβασης
σε και από αυτά.
5. Εντοπισµός επικίνδυνων θέσεων µε στατιστικά αυξηµένο αριθµό ατυχηµάτων µε
εµπλοκή ΑΜΕΑ και εφαρµογή των απαραίτητων βελτιωτικών επεµβάσεων.
6. Εκστρατείες προώθησης της σωστής κυκλοφοριακής συµπεριφοράς των οδηγών απέναντι
στα ΑΜΕΑ µέσω των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και των άλλων τρόπων προώθησης
µηνυµάτων (αφίσες, έντυπα κ.λπ.).
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Η υλοποίηση των παραπάνω µέτρων προϋποθέτει:
• Την υιοθέτηση πολιτικής για την κυκλοφορία των ΑΜΕΑ από κάθε ∆ηµοτική Αρχή, στην
οποία θα καθορίζονται σαφώς τα όρια της προτεραιότητας των µετακινούµενων και θα
προγραµµατίζονται συγκεκριµένες δράσεις για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής.
• Την υιοθέτηση πολιτικής για την κυκλοφορία των ΑΜΕΑ από τα αρµόδια Υπουργεία,
που αφορούν θέµατα µητροπολιτικών περιοχών και έργων υποδοµής µεγαλύτερης εµβέλειας
του ενός δήµου.
• Τη συνεχή υποστήριξη της πολιτικής τέτοιων θεµάτων από επιστηµονικά τεκµηριωµένες
µελέτες που θα πρέπει να εκπονούνται από Συγκοινωνιολόγους και Πολεοδόµους
µηχανικούς, καθώς και άλλους ειδικούς σε θέµατα κινητικότητας και προσβασιµότητας
ΑΜΕΑ και όχι από αποσπασµατικές και περιστασιακές αποφάσεις τοπικών ή κεντρικών
εξουσιών που εξυπηρετούν συµφέροντα µεµονωµένων οµάδων και περιοχών.
Εύχοµαι τα αποτελέσµατα της ηµερίδας αυτής να αποτελέσουν το εναρκτήριο βήµα
για µία συντονισµένη και οργανωµένη σειρά δράσεων προς µία ίση πολιτική των µεταφορών
για όλους.
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Χαιρετισµός και κήρυξη έναρξης της Ηµερίδας από τον Πρόεδρο του Τµήµατος
Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, κ. Σάκη Τζακόπουλο

Η σηµερινή ηµερίδα για τα θέµατα τα οποία έχουµε να αντιµετωπίσουµε είναι ένα
από τα κοινωνικά προβλήµατα τα οποία ζούµε καθηµερινά και οι ίδιοι.
Στη χώρα µας, ένα εκατοµµύριο περίπου άνθρωποι έχουν κάποια, λιγότερο η
περισσότερο, σωµατική αναπηρία. Αν προστεθούν οι συνάνθρωποί µας µε άλλα κινητικά
προβλήµατα, όπως οι υπερήλικες, τα παιδιά, οι έγκυες γυναίκες, όσοι χρησιµοποιούν
αµαξίδιο ή καρότσι, τα άτοµα µε ασυνήθεις σωµατικές διαστάσεις και τα άτοµα µε
περιστασιακή µειωµένη αντίληψη, τότε ο παραπάνω αριθµός καταλαβαίνουµε ότι
πολλαπλασιάζεται.
Στα πλαίσια της οργάνωσης ενός κοινωνικά δίκαιου κράτους είναι απαραίτητη η
εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες, που προϋποθέτει την εδραίωση της
συλλογικής ευθύνης καθώς και την πρόληψη και καταπολέµηση των διακρίσεων και του
αποκλεισµού.
Η ευθύνη και το έργο της πολιτείας πρέπει να κινείται σε κάθε είδους ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση, στη βελτίωση των όρων και των συνθηκών διαβίωσης, την αποκατάσταση,
πρόβλεψη, αστυνόµευση και εξασφάλιση προσβασιµότητας στο δοµηµένο και ελεύθερο
περιβάλλον.
Η µεγάλη σηµασία της µετακίνησης και προσβασιµότητα έγκειται στη διαδικασία της
εξίσωσης των ευκαιριών, σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας. Άρα, και για τους ανθρώπους
µε αναπηρίες ή κινητικά προβλήµατα, πρέπει να κάνουµε το φυσικό περιβάλλον
προσπελάσιµο.
Πρέπει δηλαδή τα σπίτια, τα κτίρια, οι δηµόσιες υπηρεσίες, οι δρόµοι να σχεδιαστούν
ανάλογα και να λάβουµε µέτρα για την εξασφάλιση πρόσβασής τους στα µέσα µαζικής
µεταφοράς, στις πληροφορίες και την επικοινωνία.
Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα των πολιτών στη σύγχρονη ελληνική πόλη, και
στην πόλη µας, είναι η µετακίνηση ακόµη και των πεζών στα πεζοδρόµια η οποία
παρεµποδίζεται από διάφορα εµπόδια, µόνιµα ή προσωρινά. Το ίδιο πρόβληµα, σε
µεγαλύτερη όµως ένταση, αντιµετωπίζουν οι µετακινούµενοι µε αναπηρικά αµαξίδια στην
πόλη, καθώς επίσης και διάφορες κατηγορίες ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση, οι οποίοι
αναφέρονται και θα πρέπει να αναφέρονται, µε έναν γενικό χαρακτηρισµό, ως εµποδιζόµενα
άτοµα.
Ιδανικά, θα έπρεπε οι πόλεις µας να είναι προσπελάσιµες σε κάθε τους σηµείο, όχι
µόνο σε κάποια σηµεία στο κέντρο, αλλά και σε κάθε γειτονιά. Πολλές φορές αυτό δεν είναι
εφικτό, είτε λόγω του ανάγλυφου του εδάφους, είτε λόγω ανυπέρβλητων υφιστάµενων
κατασκευών που εµποδίζουν την πρόσβαση στα άτοµα µειωµένης κινητικότητας, είτε λόγω
των περιορισµών που προκύπτουν από τον πολεοδοµικό σχεδιασµό, στενοί δρόµοι, στενά
πεζοδρόµια, έλλειψη ακάλυπτων χώρων, είτε λόγω της άναρχης στάθµευσης των
αυτοκινήτων ακόµη και πάνω στις διαβάσεις.
Η εξασφάλιση της δυνατότητας για ασφαλή και αυτόνοµη µετακίνηση µέσα στην
πόλη, σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα πρόσβασης στους χώρους συνάθροισης αποτελεί
προϋπόθεση για την ποιοτική και λειτουργική διαβίωση του καθένα από µας. Αυτό ισχύει,
διότί είµαστε όλοι εν δυνάµει εµποδιζόµενα άτοµα, είτε σε κάποια φάση της ζωής µας είτε
λόγω συγκυριών καθ όλη τη διάρκειά της.
Μια ρεαλιστική αντιµετώπιση του στόχου της προσβασιµότητας αποτελεί η χάραξη,
δηλαδή η µελέτη και αποκατάσταση µε διάφορους τρόπους, βασικών κεντρικών διαδροµών
µέσα στην πόλη, οι οποίες πιλοτικά θα οδηγήσουν στη σταδιακή βελτίωση και άλλων
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περιφερειακών διαδροµών.
Με αφορµή την κήρυξη του έτους 2003 ως έτος για τα Άτοµα µε Αναπηρίες, το
Τεχνικό Επιµελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει τη σηµερινή ηµερίδα σε
συνεργασία µε το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής της Πολυτεχνικής Σχολής.
Στόχος της ηµερίδας είναι να αξιοποιηθούν θετικά οι ευκαιρίες και οι αφορµές που
δίνει ο εορτασµός του έτους 2003 και αφετέρου η πόλη και οι φορείς της να δείξουν
έµπρακτα ότι συµµετέχουν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Να δώσει τη δυνατότητα στους φορείς,
τον τεχνικό κόσµο, σε οργανώσεις, χρήστες να ενηµερωθούν για τις διοικητικές,
οργανωτικές, τεχνικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να γίνει παρουσίαση
τάσεων και πρακτικών, να αναζητηθούν λύσεις κατάλληλες για την περίπτωση της χώρας
µας. ∆εδοµένου ότι η πρωτοβουλία για την εξέταση τέτοιων θεµάτων αναλαµβάνεται,
νοµίζω, πρώτη φορά σε πανελλαδικό επίπεδο θα είναι χρήσιµη και για τις υπόλοιπες περιοχές
της χώρας µας και, επίσης, ίσως ακόµη και για κάποιες στο εξωτερικό.
Οι άνθρωποι δεν έρχονται στον κόσµο µε τις ίδιες ικανότητες. Γεννιούνται όµως ίσοι
κατά τα δικαιώµατά τους. Η πρόκληση για όλους µας είναι να εξασφαλίσουµε ποιότητα ζωής,
δυνατότητα ενσωµάτωσης στην κοινωνία και διευκόλυνση της αυτόνοµης και αξιοπρεπούς
διαβίωσης στα άτοµα µε αναπηρίες, αλλά και σε όλα τα εµποδιζόµενα άτοµα.
Κλείνοντας, χαιρετίζω τη σηµερινή ηµερίδα και θέλω να πιστεύω ότι τα πορίσµατα
που θα προκύψουν θα αξιοποιηθούν κατά το καλύτερο δυνατόν.
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