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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.
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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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1η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
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Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΗΣ
«ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Αριστοτέλης Νανιόπουλος, Aναπληρωτής Kαθηγητής
Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ

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.
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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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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ∆ΙΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Νίκος Βουλγαρόπουλος, Περιοδικό «Αναπηρία Τώρα»

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανεξάρτητη διαβίωση είναι µια ιδέα, ένα κίνηµα, ένας τρόπος ζωής. Παντού σε όλα
τα κράτη απ’ όπου ξεκίνησε και υπήρξε το κίνηµα για την ανεξάρτητη διαβίωση η πρώτη
διεκδίκηση ήταν η προσπελασιµότητα των µαζικών µεταφορών.
Ο λόγος είναι απλός: ∆εν µπορούν να υπάρξουν πολιτικές για την εξίσωση των
ευκαιριών εάν πριν δεν αποκατασταθεί η κινητικότητα του δυναµικού των ανθρώπων που
ζουν κάτω από συνθήκες αναπηρίας. ∆εν είναι δυνατόν να υπάρξει καµία δράση υπέρ των
ανθρώπων µε αναπηρίες εάν πριν δεν αποκατασταθεί η προσπελασιµότητα των µαζικών
µεταφορών. Είναι αδύνατον να υπάρξουν ουσιαστικές δράσεις υπέρ της κοινότητας των
ανθρώπων µε αναπηρίες όταν ζει αυτή η κοινότητα εν κρυπτώ και εν αγκυλώσει.
2.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΟΡΑ!

Από το 1985 έχουν υπάρξει πολλές µελέτες και πολλές στατιστικές έρευνες που
δείχνουν πως το 75% και πάνω του πληθυσµού πολλών ευρωπαϊκών πόλεων αντιµετωπίζει
ειδικές µεταφορικές ανάγκες. Αυτές οι ειδικές µεταφορικές ανάγκες προκύπτουν λόγω
συνθηκών ζωής λ.χ. γηρατειά, ατυχήµατα, εγκυµοσύνη κ.ο.κ.
Σύµφωνα µε αυτές τις µελέτες και τις στατιστικές αυτές 85% του πληθυσµού
αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα στη µετακίνησή του. Πολλές πόλεις προχώρησαν σε
δραστική ανασυγκρότηση των συστηµάτων µεταφορών. Βέβαια από τη θέση του ανθρώπου
που ζει πάνω σε αναπηρικό κάθισµα µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα πως δεν υπάρχει
ακόµη η πόλη µε τις απολύτως προσπελάσιµες µεταφορές.
Όταν άρχισαν να διευρύνονται τα δίκτυα προσπελάσιµων µεταφορικών µέσων τότε
διαπιστώθηκε µεγάλη αύξηση των εσόδων των εταιρειών που διαχειρίζονται τις µαζικές
µεταφορές στις πόλεις που έχουν προσπελάσιµες µεταφορές.
3.

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Στην Ελλάδα ο πληθυσµός που ζει κάτω από συνθήκες αναπηρίας είναι
ολοκληρωτικά ακινητοποιηµένος. Τα υπάρχοντα µέσα µαζικών µεταφορών είναι απολύτως
απροσπέλαστα. Τα δροµολόγια δεν εκτελούνται µε συνέπεια ο κόσµος να µην µπορεί να
επενδύσει στις µαζικές µεταφορές.
Σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους µε κινητικές αναπηρίες γι αυτούς τα µέσα µαζικών
µεταφορών είναι σχεδόν ανύπαρκτα.
4.

Η ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ

Οι εταιρείες των µαζικών µεταφορών χρηµατοδοτούνται για να απολαµβάνουν το
προνόµιο µονοπωλίου. Τόσο οι αστικές όσο και οι υπεραστικές µεταφορές είναι µονοπώλιο.
Το ίδιο περίπου συµβαίνει και µε τα ταξί.
Κανείς πολίτης και καµία οµάδα πολιτών δεν µπορεί να υποκαταστήσει ούτε τις
µαζικές µεταφορές ούτε τα ταξί.
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Από τη σύσταση του ελληνικού κράτους υπήρξε µόνο µια εξαίρεση: Τα τελευταία
χρόνια δόθηκαν κάποιες άδειες κυκλοφορίας για ταξί σε µερικούς συλλόγους που είναι µέλη
της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Για την πόλη των Αθηνών
δόθηκαν εφτά άδειες ταξί και κυκλοφορούν µόνο δύο προσπελάσιµα ταξί. Για την πόλη της
Θεσσαλονίκης δόθηκαν τρεις άδειες ταξί αλλά κυκλοφορεί µόνο ένα προσπελάσιµο ταξί.
Ιδιοκτήτης αυτών των αδειών ταξί είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών. Είναι
αυτονόητο πως τα διοικητικά συµβούλια των συλλόγων δεν είναι επιχειρηµατίες και γι αυτό
ακόµη δεν έχουν βρει τρόπους για να χρηµατοδοτήσουν την αγορά περισσότερων
προσπελάσιµων ταξί. Η αλήθεια είναι πως οι σύλλογοι παραπληγικών δυσκολεύονται ακόµη
και να συντηρήσουν τα ταξί. Είναι αντικειµενικά δύσκολο για τους συλλόγους να
λειτουργήσουν ως ταξιτζήδες.
5.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ «ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ»

Ναι, µπορεί να αποκατασταθεί η προσπελασιµότητα των µέσων µαζικών µεταφορών.
Χρειάζεται ωστόσο να υπάρξουν σοβαρές αποφάσεις από το Υπουργείο Μεταφορών
και την κυβέρνηση γενικότερα.
Σε ό,τι αφορά τα ταξί η λύση είναι απλή: Όλα τα νέα ταξί που αντικαθίστανται θα
πρέπει να αντικαθίστανται µε προσπελάσιµα ταξί. Το κόστος για την αγορά ενός
προσπελάσιµου ταξί δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό. Επιπλέον επειδή τα προσπελάσιµα ταξί είναι
πιο ευρύχωρα δίνουν τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη του ταξί να µεταφέρει περισσότερους
επιβάτες και άρα να κερδίζει περισσότερα χρήµατα. Ο χρόνος που απαιτείται για την
επιβίβαση και αποβίβαση του επιβάτη µε αναπηρία δεν είναι ιδιαίτερα µεγαλύτερος από το
χρόνο που απαιτείται για τον ικανό σωµατικά επιβάτη.
Σε ό,τι αφορά τα λεωφορεία η λύση είναι εξίσου απλή: Εάν οι εταιρείες που
διαχειρίζονται τις µαζικές µεταφορές δεν είναι σε θέση να αγοράσουν προσπελάσιµα
λεωφορεία τότε ας αγοράσουν λεωφορεία που να έχουν χαµηλό δάπεδο. Οι ριψοκίνδυνοι
χειριστές αναπηρικών καθισµάτων µπορούν να κουβαλούν µαζί µε το αναπηρικό τους
κάθισµα και µια φορητή ράµπα και να χρησιµοποιούν αυτά τα λεωφορεία.
6.

∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η αυτοδιαχείριση ίσως είναι η µόνη φερέγγυα λύση. Θα πρέπει να πάρουµε στα
σοβαρά τη ζωή µας. Θα πρέπει να δηµιουργήσουµε εµείς οι ίδιοι τους όρους και τις συνθήκες
υποστήριξης και µεταφοράς µας. Είναι αναγκαιότητα να δηµιουργηθούν οι πρώτοι
συνεταιρισµοί χρηστών. Όλοι οι κλάδοι έχουν δηµιουργήσει συνεταιρισµούς, είναι καιρός να
δηµιουργήσουν και οι µειονότητες.
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Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΟΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ελένη Κοπανέζου, Τµηµατάρχης TREN D4 ‘Καθαρές Μεταφορές’
Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή1

Κυρίες και κύριοι,
Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκοµαι εδώ µαζί σας σήµερα, την Ηµέρα της Ευρώπης, για να
σας παρουσιάσω εκ µέρους της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών ορισµένες
από τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τοµέα των επιβατών
και της προσβασιµότητας για τα άτοµα µειωµένης κινητικότητας.
Το ζήτηµα των δικαιωµάτων που έχουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες υπό την ιδιότητα
των επιβατών εστιάζεται στα θεµελιώδη δικαιώµατα όλων των ατόµων να έχουν πρόσβαση
στα δηµόσια συστήµατα µεταφορών και να χαίρονται την κινητικότητα µε εύλογη ελευθερία.
Όπως κατά πάσα πιθανότητα θα έχετε υπόψη σας, ποσοστό περίπου 10% του πληθυσµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή µε άλλα λόγια περίπου 37 εκατοµµύρια άτοµα αντιµετωπίζουν
ειδικές ανάγκες κάποιας µορφής.2 Αυτοί οι αριθµοί αυξάνονται σηµαντικά, εάν
συνυπολογιστούν εκείνα τα άτοµα που αντιµετωπίζουν κάποια µορφή περιορισµένης
κινητικότητας, όπως τα ηλικιωµένα άτοµα, οι εγκυµονούσες µητέρες και τα άτοµα µε µικρά
παιδιά. Συνέπεια των δηµογραφικών αλλαγών αλλά και της γήρανσης του πληθυσµού µας
είναι ότι τα άτοµα περιορισµένης κινητικότητας θα αποτελούν ολοένα και αυξανόµενο
µερίδιο του πληθυσµού.
Ένας από τους στόχους που έχει καθορίσει η Επιτροπή είναι να επικεντρώσει τις
προσπάθειές της στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. ∆εν
πρόκειται για προσέγγιση που υιοθετήθηκε µεµονωµένα, αλλά που εντάσσεται στο
συνολικότερο πλαίσιο των δικαιωµάτων των επιβατών. Οι κατευθυντήριες γραµµές της
πολιτικής που εφαρµόζει η Επιτροπή, οι οποίες καθορίζονται στη Λευκή Βίβλο για την
"Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010"3, δίνουν απόλυτη
προτεραιότητα στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και στο σεβασµό των
δικαιωµάτων των επιβατών. Το δικαίωµα της κινητικότητας αλλά και οι ανάγκες των ατόµων
µε ειδικά προβλήµατα καθώς και γενικότερα των ατόµων µειωµένης κινητικότητας
συµβάλλουν στο να αποκτήσουν οι µεταφορές στην Ευρώπη περισσότερο "ανθρώπινο
πρόσωπο".
Στο πλαίσιο των αστικών µεταφορών, η Επιτροπή προωθεί καινοτόµες πρωτοβουλίες
διαχείρισης της κινητικότητας, όπως για παράδειγµα η χρήση οχηµάτων καθαρής τεχνολογίας
και η ενθάρρυνση µορφών δηµόσιας µεταφοράς που είναι προσπελάσιµες για όλους τους
χρήστες και ιδίως για τα άτοµα που έχουν ειδικές ανάγκες αλλά και για τους ηλικιωµένους.
Όπως είναι εύλογο, οι πρωτοβουλίες αυτές συµβαδίζουν µε τη βασική αρχή της
επικουρικότητας, η οποία αναγνωρίζει ότι πολλά µέτρα υπάγονται στη δικαιοδοσία των
εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών. Ο εντοπισµός και η διάδοση των βέλτιστων
πρακτικών στα συστήµατα αστικών µεταφορών και η διαχείριση των συναφών υποδοµών
1

Οι απόψεις που εκφράζονται στην δηµοσίευση αυτή είναι προσωπικές και δεν απεικονίζουν απαραίτητα τις
απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
2
COM (2000) 284, ‘Για µία Ευρώπη χωρίς φραγµούς για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες".
3
COM (2001) 370, Λευκή Βίβλος ‘Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των
επιλογών’.
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αποτελούν τα ζητήµατα που θα ήθελα να θίξω κατά τη διάρκεια της παρουσίασής µου. Τα
ζητήµατα αυτά µπορεί να υποδιαιρεθούν σε δύο ευρύτερες κατηγορίες:
1. Κατά πρώτο λόγο, στις πρωτοβουλίες καλύτερης κατανόησης της κατάστασης και των
αναγκών που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ιδίως σε ό,τι αφορά τα θέµατα των
αστικών µεταφορών. Με τέτοιες δράσεις επιχειρείται να εξευρεθούν νέες λύσεις, συχνά µέσα
από την πρόοδο που σηµειώνεται στα προγράµµατα εφαρµοσµένης έρευνας και επίδειξης.
2. Κατά δεύτερο λόγο, στην ιδιαίτερη προσοχή για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τα
άτοµα µειωµένης κινητικότητας, στο πλαίσιο των νοµοθετικών πρωτοβουλιών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για όλα τα µέσα µεταφοράς.
Η πολιτική που εφαρµόζει η Επιτροπή στα θέµατα της κινητικότητας των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες και, γενικότερα, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα µειωµένης κινητικότητας
εστιάζεται σε σηµαντικό βαθµό στις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται στο πεδίο της
αστικής κινητικότητας.
Οι κύριες πρωτοβουλίες στο πεδίο των αστικών µεταφορών έχουν ως επίκεντρό τους
τρεις ειδικούς τοµείς:
• την παροχή υποστήριξης για τη βελτιωµένη κατανόηση των προβληµάτων της
προσβασιµότητας
• την παροχή υποστήριξης για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
επίδειξης, και, τέλος
• την ενηµέρωση και την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών
Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα:
Όσο κατάπληξη και να προκαλεί αυτό, δεν διαθέτουµε ακόµη σαφή εικόνα για την
κατάσταση που επικρατεί σήµερα στα θέµατα των απαιτήσεων προσβασιµότητας. Στο
επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ακόµη διεξαχθεί ειδικότερα συγκριτικές µελέτες
ανασκόπησης σε συνάρτηση, για παράδειγµα, µε τον αριθµό των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
που χρησιµοποιούν τα δηµόσια µέσα µεταφοράς, το επίπεδο και την ποιότητα των
προσφερόµενων υπηρεσιών ή σε συνάρτηση µε τα προγράµµατα βελτίωσης της
προσβασιµότητας στα συστήµατα µεταφορών.
Η Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών ξεκίνησε στα τέλη του 2001 σχετική
µελέτη4 σκοπός της οποίας είναι να βελτιωθεί η κατανόηση από την πλευρά µας των
ζητηµάτων που συνδέονται µε την προσβασιµότητα των αστικών µεταφορών για τα άτοµα
µειωµένης κινητικότητας. Στη µελέτη, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης,
συµπεριλαµβάνεται η ανάλυση των βασικών συνιστωσών, όπως οι νοµοθετικές διατάξεις που
ισχύουν στα κράτη µέλη καθώς και οι τεχνολογικές και οικονοµικές πτυχές του προβλήµατος.
Ένας από τους σκοπούς της µελέτης είναι ο εντοπισµός των φραγµών και των αδυναµιών των
συστηµάτων αστικών µεταφορών από τη σκοπιά της προσβασιµότητας, µε απώτερο στόχο
τον καθορισµό των επακριβών κατευθύνσεων για τα επόµενα έτη.
Σε ορισµένες πρωτοβουλίες που διεξάγονται στο πλαίσιο του 5ου Προγράµµατος Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις ανάγκες
των ατόµων µειωµένης κινητικότητας.
Μία από τις βασικές δράσεις εστιάζεται στην πρωτοβουλία CIVITAS,5 µε την οποία
παρέχεται σε πρωτοπόρες πόλεις της Ευρώπης η δυνατότητα να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο
των ενοποιηµένων µέτρων διαχείρισης της κινητικότητας. Το CIVITAS, εκτός από το ότι
λαµβάνει υπόψη του τους προβληµατισµούς που σχετίζονται µε το περιβάλλον και την
κυκλοφοριακή συµφόρηση, συνεκτιµά τις ανάγκες των ατόµων µειωµένης κινητικότητας
αλλά και τις απαιτήσεις προσβασιµότητας για τα συστήµατα αστικών µεταφορών. Για
4

Η µελέτη µε αντικείµενο την ‘Προσβασιµότητα στις αστικές µεταφορές για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες',
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) χρηµατοδοτείται από την Γ∆ TREN.
5
CIVITAS: http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/prog_cut_en.html#civitas
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παράδειγµα, η πόλη της Ρώµης, χάραξε µε νέο τρόπο τα δροµολόγια ορισµένων
λεωφορειακών γραµµών, για να τους προσδώσει πλήρη προσβασιµότητα. Σε ορισµένες άλλες
πόλεις, όπως το Bristol στο Ηνωµένο Βασίλειο, χρησιµοποιούνται γραµµές
ανταποκρινόµενες στη ζήτηση, οι οποίες αποτελούν σκέλος προσβάσιµων συστηµάτων
µεταφοράς.
Η Επιτροπή έχει διαθέσει ποσό 50 εκατοµµυρίων € για τα προγράµµατα του CIVITAS
κατά το χρονικό διάστηµα 1998-2002. Όπως αναµένεται, το ίδιο ύψος θα έχει το ποσό που θα
χορηγηθεί στη νέα πρωτοβουλία CIVITAS ΙΙ κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του 6ου
Προγράµµατος - Πλαισίου 2002-2006. Η προκήρυξη της ενιαίας πρόσκλησης για την χρονική
περίοδο προγραµµατισµού θα γίνει τον Ιούνιο του 2003.
Εξάλλου, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα των επιστηµονικών και
τεχνικών ερευνών (που είναι επίσης γνωστή ως COST), ιδιαίτερα χρήσιµες αποδείχθηκαν
ορισµένες πληροφορίες που αντλήθηκαν από τα αποτελέσµατα δύο ερευνητικών
προγραµµάτων: πρόκειται για την έκθεση του COST για τα λεωφορεία χαµηλού αναβάθρου
(1995),6 και την έκθεση του COST σχετικά µε την προσβασιµότητα των συστηµάτων ταχείας
σιδηροδροµικής µεταφοράς για επιβάτες (1999),7 απόληξη των οποίων ήταν η ανάληψη
συγκεκριµένων νοµοθετικών πρωτοβουλιών µε βάση την πρόταση της Επιτροπής.8 Τις πτυχές
αυτές θα τις εξετάσω αργότερα. Σε ένα άλλο συνεχιζόµενο πρόγραµµα του COST9
διερευνάται η προσβασιµότητα των πούλµαν και των λεωφορείων µεγάλων αποστάσεων για
τα άτοµα µειωµένης κινητικότητας.
Από τη σκοπιά των ερευνών, η πρόοδος που σηµειώθηκε στο πλαίσιο των
προαναφερόµενων πρωτοβουλιών θα συνεχιστεί στο 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Ε&TA σε
συνάρτηση µε τις δύο αναθεωρηµένες πρωτοβουλίες του CIVITAS και του COST.
Εκτός από τη διάδοση των πορισµάτων των προγραµµάτων CIVITAS και COST,
περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται µέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφόρησης για τις
τοπικές µεταφορές (ELTIS) (European Local Transport Information Service)10, η οποία έχει
συσταθεί από την Επιτροπή από κοινού µε την UITP (International Public Transport
Association / ∆ιεθνής Ένωση ∆ηµοσίων Μεταφορών) και µε το δίκτυο POLIS των τοπικών
και περιφερειακών αρχών. Στη µηχανογραφηµένη αυτή βάση δεδοµένων των βέλτιστων
πρακτικών που εφαρµόζονται στις τοπικές και περιφερειακές µεταφορές συµπεριλαµβάνονται
οι συγκεκριµένες µελέτες που έχουν γίνει όσον αφορά τις προσβάσιµες µεταφορές για τα
άτοµα µειωµένης κινητικότητας και αναλύονται οι ευκαιρίες που προσφέρονται στις
επιχειρήσεις και τις δηµόσιες αρχές να εκθέσουν τα δικά τους παραδείγµατα των βέλτιστων
πρακτικών.
Μόλις πριν από λίγες ηµέρες, η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνη
για την Ενέργεια και τις Μεταφορές, Επίτροπος κυρία Loyola de Palacio, ανακοίνωσε τα
αποτελέσµατα του προγράµµατος QUAVADIS που αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών και
βέλτιστων πρακτικών για την ορθή εφαρµογή της Κοινοτικής νοµοθεσίας σε σχέση µε
προσαρµοσµένα προσβάσιµα οχήµατα ιδιωτικής χρήσης.
Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την ανταλλαγή της τεχνογνωσίας, των
βέλτιστων πρακτικών και των τεχνολογιών της πιο προηγµένης µορφής σε όλη την Ευρώπη,
6

COST 322: Low Floor Buses (1999) www.cordis.lu/cost-transport/src/cost-322.htm
COST 335: Accessibility of Heavy Rail. www.cordis.lu/cost-transport/src/cost-335.htm
8
COST 322 : ‘Λεωφορεία χαµηλού αναβάθρου’ (1999) σε συνάρτηση µε την οδηγία 2001/85/EΚ περί ειδικών
διατάξεων για οχήµατα µεταφοράς επιβατών, άνω των οκτώ θέσεων· COST 335 : ‘Προσβασιµότητα από τους
επιβάτες των συστηµάτων ταχείας σιδηροδροµικής µεταφοράς' (1995), σε σχέση µε την οδηγία 2001/16/EΚ για
τη διαλειτουργικότητα του συµβατικού σιδηροδροµικού συστήµατος.
9
COST 349: ‘Προσβασιµότητα στα λεωφορεία και πούλµαν και στα λεωφορεία µεγάλων αποστάσεων για τα
άτοµα µειωµένης κινητικότητας' - αναµένεται η ολοκλήρωση του προγράµµατος το 2005. www.cordis.lu/costtransport/src/cost-349.htm
10
ELTIS: www.eltis.org
7
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µε απώτερο σκοπό να ενσωµατώνονται ευρύτερα οι ανάγκες των ατόµων µειωµένης
κινητικότητας σε όλα τα αντίστοιχα προγράµµατα βασικών εφαρµογών της.
Όλες οι παραπάνω προσπάθειες συνέβαλαν στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών
και είχαν άµεσο αντίκτυπο σε πολλές από τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες που κινήθηκαν από
την πλευρά της Επιτροπής. Σε αυτές θα επιθυµούσα λοιπόν να στραφώ τώρα.
Ο στόχος που επιδιώκει η Επιτροπή στον τοµέα της πολιτικής των µεταφορών είναι η
οριζόντια ενοποίηση, σε όλες τις προτεινόµενες ρυθµίσεις της νοµοθεσίας, στοιχείων όπως οι
ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές για την προσβασιµότητα στις µεταφορές και
οι υποδοµές που προορίζονται για άτοµα µειωµένης κινητικότητας, από κοινού µε τις
αναγκαίες εγγυήσεις για το σεβασµό των δικαιωµάτων αυτών.
Επιτρέψτε µου να στοιχειοθετήσω το σηµείο αυτό αναφέροντας ορισµένα ειδικότερα
παραδείγµατα από διαφορετικούς κρίκους των αλυσίδας µεταφορών:
Η Οδηγία για την άδεια οδήγησης οχηµάτων ιδιωτικής χρήσης και οι σχετικές
τροποποιήσεις της, περιλαµβάνει σειρά ειδικών διατάξεων για οδηγούς µε µειωµένη
κινητικότητα. Ο έλεγχος της εναρµόνισης της Οδηγίας αναµένεται να ξεκινήσει τον
Οκτώβριο του 2003.
Το πρόγραµµα του COST για τα λεωφορεία χαµηλού αναβάθρου11 στο οποίο
αναφέρθηκα προηγουµένως έχει άµεσο αντίκτυπο στην οδηγία για τα "λεωφορεία", στην
οποία συµπεριλαµβάνονται οι απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές για τα λεωφορεία άνω
των οκτώ θέσεων.12 Στην οδηγία αυτή, που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2001 από το
Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που διευκολύνουν
την πρόσβαση για τα άτοµα µειωµένης κινητικότητας και επιβάλλεται ο υποχρεωτικός όρος
της τοποθέτησης κεκλιµένων επιπέδων προσπέλασης ή ανελκυστήρων στα οχήµατα αυτά.
Στην οδηγία περιλαµβάνονται επίσης διατάξεις βάσει των οποίων επιβάλλεται να υπάρχουν
καθίσµατα προτεραιότητας για τα άτοµα µειωµένης κινητικότητας, να υπάρχει
προκαθορισµένος χώρος για τα αναπηρικά αµαξίδια, να προβλέπεται χώρος για τους σκύλους
των τυφλών και να υπάρχουν διατάξεις χρωµατικής διαβάθµισης για επιβάτες µε προβλήµατα
στην όραση. Ο µεγάλος αριθµός των οχηµάτων που καλύπτονται από τις ρυθµίσεις της
οδηγίας αυτής έχει ήδη αξιοσηµείωτο αντίκτυπο για τα συστήµατα των αστικών µεταφορών.
Ο αντίκτυπος θα καταστεί ακόµη µεγαλύτερος στο χρονικό διάστηµα µετά τον Αύγουστο του
2003, που τα κράτη µέλη οφείλουν να ενσωµατώσουν τις αναγκαίες διατάξεις στο εθνικό
τους δίκαιο.
Οι δράσεις µας επεκτείνονται επίσης στον σιδηροδροµικό κλάδο ιδίως µέσω της
οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα του συµβατικού σιδηροδροµικού συστήµατος,13 η οποία
επωφελήθηκε από το πρόγραµµα του COST για την προσβασιµότητα των συστηµάτων
ταχείας σιδηροδροµικής µεταφοράς.14 Η οδηγία παραπέµπει στις ‘ουσιαστικές απαιτήσεις’ οι
οποίες παρατίθενται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας (TSI / ΤΠ∆),
που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή τον Μάιο του 2002. Σε αυτές τις Τ∆Π διευκρινίζεται ότι οι
σιδηροδροµικές εταιρείες πρέπει να "θεσπίσουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εγγυάται η
πρόσβαση των ατόµων µειωµένης κινητικότητας στα χρησιµοποιούµενα οχήµατα"15. Με τις
Τ∆Π απαιτείται επίσης να προβλέπεται η επαρκής πρόσβαση στο συρµό από τις αποβάθρες
και διευκρινίζεται ότι τα τρένα µεγάλης ταχύτητας πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε

11

COST 322: Low Floor Buses (1999) www.cordis.lu/cost-transport/src/cost-322.htm
Οδηγία 2001/85/EΚ, περί ειδικών διατάξεων για οχήµατα µεταφοράς επιβατών, άνω των οκτώ θέσεων.
13
Οδηγία 1996/48/EΚ, για τη διαλειτουργικότητα του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος.
14
COST 335 : ‘Passengers’ Accessibility of Heavy Rail Systems’ (1995).
15
Απόφαση 2002/735/EΚ, της Επιτροπής σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του
υποσυστήµατος τροχαίου υλικού του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας, τµήµα
4.1.12.
12
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προσαρµοσµένες τουαλέτες, µε χώρους για τουλάχιστον ένα αναπηρικό αµάξι και µε θύρες
επαρκούς πλάτους.
Η Επιτροπή κατάρτισε επιπλέον, στα τέλη του περασµένου έτους, σχετικό έγγραφο
διαβουλεύσεων µε αντικείµενο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των επιβατών στις
διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές.16 Στα µέτρα που προτείνονται καθορίζονται οι
συγκεκριµένες υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για τα άτοµα µειωµένης κινητικότητας. Στις
υπηρεσίες αυτές συµπεριλαµβάνονται οι πρόσθετες απαιτήσεις πληροφόρησής τους, η
κατάρτιση του προσωπικού των σιδηροδροµικών εταιρειών στα θέµατα της παροχής
βοήθειας, οι διαβουλεύσεις µε τις οργανώσεις των αναπήρων και η υλοποίηση των
επιβαλλόµενων προδιαγραφών διαλειτουργικότητας σε ό,τι αφορά την προσβασιµότητα.
Σε σχέση τώρα µε τις θαλάσσιες µεταφορές, οι παρεχόµενες εγγυήσεις ασφαλείας στα
επιβατηγά πλοία πρέπει να λαµβάνουν επίσης υπόψη τους τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόµων
µειωµένης κινητικότητας. Τα πλοία πρέπει να είναι προσπελάσιµα. Τα µη προσπελάσιµα
πλοία είναι σαφές ότι δεν είναι ασφαλή για τους επιβάτες µειωµένης κινητικότητας - τόσο
από τη σκοπιά της εκκένωσης του σκάφους σε περίπτωση κατεπειγόντων περιστατικών αλλά
και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των οµαλών δροµολογίων. Η πρόσβαση αποτελεί ως εκ
τούτου ζήτηµα ασφαλείας και η Επιτροπή έχει για παράδειγµα ενσωµατώσει το σύστηµα
διεξαγωγής υποχρεωτικών επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών
δροµολογίων από οχηµαταγωγά πορθµεία Ro-Ro και από ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη. Στην
οδηγία µας του 199917 για το θέµα αυτό συµπεριλαµβάνεται ο ειδικός όρος ότι οι εταιρείες
πρέπει να “εξασφαλίζουν ότι στους επιβάτες παρέχονται γενικές πληροφορίες σχετικά µε την
εξυπηρέτηση και τη βοήθεια που µπορεί να παρασχεθεί στους ηλικιωµένους και στα άτοµα
µε ειδικές ανάγκες επί του πλοίου και ότι οι πληροφορίες αυτές διατίθενται σε µέγεθος
κατάλληλο για άτοµα µε προβλήµατα όρασης”.
Εξάλλου, το ζήτηµα αυτό αντιµετωπίζεται επίσης στο πλαίσιο της επόµενης δέσµης
µέτρων για την ασφάλεια των επιβατών σε άλλα σκάφη και ιδίως σε συνάρτηση µε την
πρόταση οδηγίας18 που τροποποιεί την οδηγία του 1998 για τα πρότυπα ασφαλείας που
ισχύουν για τα επιβατηγά πλοία. Με την πρόταση αυτή που υιοθετήθηκε πρόσφατα,
απαιτείται από τα κράτη µέλη να εξασφαλίζουν ότι τα πλοία που παρέχουν υπηρεσίες στα
πλαίσια της Ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας και προσβασιµότητας για τα άτοµα
µειωµένης κινητικότητας. Οι κατευθυντήριες γραµµές καλύπτουν την πρόσβαση στα σκάφη
και µέσα σε αυτά, την κατάλληλη σηµατοδότηση και τα µέσα για τη µετάδοση αγγελιών και,
στις περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών, τα κατάλληλα κουµπιά συναγερµού και κλήσης.
Ερχόµαστε τώρα στις αεροπορικές µεταφορές. Εδώ, η Επιτροπή έχει αναλάβει πολλές
πρωτοβουλίες µε σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι επιβάτες µε ειδικές ανάγκες θα επωφελούνται
από τα δικαιώµατα που τους εξασφαλίζουν πραγµατική κινητικότητα.
Μία από τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Επιτροπή στον τοµέα αυτό ήταν να
συµφωνήσει µε τη σύναψη Προαιρετικών ∆εσµεύσεων εκ µέρους των αεροπορικών
εταιρειών και των αερολιµένων, για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους.
Καθένας από τους αρµόδιους φορείς συνέβαλε στην προετοιµασία συγκεκριµένων κειµένων
που τέθηκαν σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2002. Με τις συµφωνίες αυτές αναγνωρίζονται
σαφώς τα συµφέροντα των επιβατών µε ειδικές ανάγκες και συµπεριλαµβάνεται η ρητή
δέσµευση προσφοράς δωρεάν βοηθείας.
16

International Rail Passengers’ Rights and Obligations (∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των επιβατών
κατά τις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές), Έγγραφο διαβουλεύσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ενέργειας
και Μεταφορών, 4 Οκτωβρίου 2002.
17
Οδηγία 1999/35/EΚ, σχετικά µε ένα σύστηµα υποχρεωτικών επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση
τακτικών δροµολόγια από οχηµαταγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη.
18
COM (2002) 720 : Τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας που τροποποιεί την οδηγία 1998/18/EΚ του Συµβουλίου
για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία.
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Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί το οριστικό βήµα προς την ορθή κατεύθυνση. Παρά το
γεγονός ότι οι αεροπορικές εταιρείες έχουν εν γένει την βούληση να βοηθήσουν τους
επιβάτες µε ειδικές ανάγκες, όπως και πράττουν άλλωστε, η ανυπαρξία νοµικών απαιτήσεων
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα ορισµένοι αεροµεταφορείς να αρνηθούν τη µεταφορά
επιβατών µε ειδικές ανάγκες ή να παραλείψουν να τους χορηγήσουν την κατάλληλη
υποστήριξη. Το αρχικό βήµα για την επίλυση του προβλήµατος αυτού υπήρξε η ενσωµάτωση
συγκεκριµένου άρθρου στην πρόταση κανονισµού µας που τροποποιήθηκε µόλις πρόσφατα19
στο οποίο διευκρινίζεται ότι οι αεροµεταφορείς και τα ταξιδιωτικά γραφεία "δεν επιτρέπεται
να αρνούνται την επιβίβαση" σε επιβάτες µειωµένης κινητικότητας.
Το µέτρο αυτό αποτελεί µόνο ένα πρώτο βήµα. Τον Ιούνιο του 2002 δηµοσιεύσαµε το
σχετικό έγγραφο των διαβουλεύσεων20 µε στόχο να σκιαγραφηθούν τα ειδικότερα
δικαιώµατα στον προτεινόµενο κανονισµό σε ό,τι αφορά τις συµβάσεις των αεροπορικών
εταιρειών. Στο έγγραφο εξετάζονται τρία βασικά ζητήµατα: το δικαίωµα του ταξιδιού µε
αεροπλάνα, το δικαίωµα της παροχής επαρκούς υποστήριξης στους αερολιµένες και τα
αεροπλάνα, και η χρηµατοδότηση της εν λόγω υποστήριξης. Με βάση τις αντιδράσεις και τα
σχόλια σε συνάρτηση µε το έγγραφο αυτό, µε το οποίο τοποθετούνται στο προσκήνιο τα
δικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες να επωφελούνται εξίσου όπως και όλοι άλλοι
πολίτες από τις αεροπορικές µεταφορές, προωθείται από την Επιτροπή σχετική πρόταση.
Βεβαίως, εκείνο που θα πρέπει να τονίσουµε είναι ότι πολλά µέτρα που βελτιώνουν
ιδίως την προσβασιµότητα στις δηµόσιες µεταφορές αποφέρουν επίσης πολλούς σηµαντικούς
ευεργετικούς καρπούς για όλους τους άλλους χρήστες των δηµόσιων µεταφορικών µέσων.
Εάν για παράδειγµα οι πόρτες του τραµ είναι ευρύτερες και το επίπεδο του δαπέδου
χαµηλότερο, η επιβίβαση και η αποβίβαση γίνονται επίσης ανετότερες για τον κάθε χρήστη.
Ωστόσο, τα ευεργετικά αποτελέσµατα δεν προκύπτουν µόνο στα θέµατα των ανέσεων, αλλά
και της αποτελεσµατικότητας. Οι ευρύτερες πόρτες και τα χαµηλότερα δάπεδα επιταχύνουν
τη ροή εναλλαγής των επιβατών στους σταθµούς, ιδίως κατά τις ώρες της αιχµής,
επιτρέποντας κατά συνέπεια την αύξηση της µέσης ταχύτητας εκτέλεσης των διαδροµών των
δηµόσιων µεταφορικών µέσων. Όλες οι εν λόγω βελτιώσεις δεν αποβαίνουν µόνο προς
όφελος της ειδικής οµάδας του 10% των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, αλλά αποφέρουν επίσης
συγκεκριµένα οφέλη σε οποιονδήποτε χρήστη του συστήµατος των δηµόσιων µεταφορών
ενισχύοντας τις ανέσεις και την αποτελεσµατικότητα για όλους.
Συµπερασµατικά, θα ήθελα να επισηµάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η
κινητικότητα διαδραµατίζει καίριο ρόλο για να εξασφαλίζεται η συµµετοχή στις οικονοµικές
και κοινωνικές δραστηριότητες και ότι η έλλειψη κινητικότητας αποτελεί ανασταλτικό
παράγοντα που παρεµποδίζει τη συµµετοχή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στο κοινωνικό
γίγνεσθαι. Ελπίζω να απέδειξα πως η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για να ανταποκριθεί
στο ζέον πρόβληµα του να εξασφαλίζεται η κινητικότητα για όλους - είτε αυτό συντελείται
µε την υποστήριξη των καινοτόµων µέτρων, είτε µε την ανταλλαγή συγκεκριµένων
πληροφοριών και των βέλτιστων πρακτικών σε συνδυασµό µε τις ανάγκες ή και µε την
κατάρτιση των συγκεκριµένων νοµοθετικών ρυθµίσεων.
Όπως τόνισα προηγουµένως ιδίως αναφορικά µε τον τοµέα των αστικών µεταφορών, οι
νοµοθετικές µας πρωτοβουλίες δεν είναι σε θέση να υποκαταστήσουν τις τοπικές,
περιφερειακές και εθνικές αρµοδιότητες. Οι πρωτοβουλίες µας οφείλουν να σέβονται τη
βασική αρχή της επικουρικότητας, µολονότι θα εξακολουθήσουµε να υποστηρίζουµε, να
ενηµερώνουµε και, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, να νοµοθετούµε, ώστε να βελτιωθεί η
19

COM (2002) 717 : Τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζηµίωσης και
παροχής βοήθειας στους επιβάτες των αεροπορικών γραµµών στις περιπτώσεις άρνησης επιβίβασής τους και
ακύρωσης ή µεγάλης καθυστέρησης των πτήσεων.
20
Συµβάσεις των αεροπορικών γραµµών µε τους επιβάτες, έγγραφο διαβουλεύσεων, Γ∆ TREN και SANCO,
Ιούνιος 2002.
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προσβασιµότητα των ευρωπαϊκών συστηµάτων µεταφοράς για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή
µε µειωµένη κινητικότητα.
Η πρόσβαση στις µεταφορές αποτελεί δικαίωµα για όλους του επιβάτες, και οι
προσπάθειες της Επιτροπής θα εξακολουθήσουν να εστιάζονται στη βελτίωση της
προσβασιµότητας για όλους τους πολίτες της.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ OΛΟΥΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
Αρετή Τσοχατζοπούλου, Αρχιτέκτων

Επιτρέψτε µου, να συστηθώ επαγγελµατικά, αδρά µε δύο λόγια.
Είµαι αρχιτέκτων ασχολούµαι µε θέµατα σχεδίασης για Άτοµα µε Αναπηρίες ήδη από
τα χρόνια της φοίτησής µου στο Πανεπιστήµιο. Εργάστηκα σε προγράµµατα
αποασυλοποίησης, ενσωµάτωσης, και προσπελασιµότητα. Έχω προσφέρει τις υπηρεσίες µου
και στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην µονάδα
Ένταξης για Άτοµα µε Αναπηρίες.
Αυτή τη στιγµή εργάζοµαι κυρίως στο Υπουργείο Ανάπτυξης όπου προσπαθούµε να
εφαρµόσουµε αυτό που λέγεται «mainstreaming» έµπρακτα.
1.

MAINSTREAMING ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Είναι ένας από τους όρος τους οποίους έµαθα στις Βρυξέλλες. Εδώ στην Ελλάδα
ταλαιπωρείται λίγο γιατί δεν µεταφράζεται ικανοποιητικά.
Όµως σηµαίνει ότι η έννοια της αναπηρίας διαχέεται σε όλες τις πολιτικές. Πολλές φορές οι
µεταφράσεις εµπλουτίζουν την έννοια µιας λέξης.
Με αυτή τη λογική θα ήθελα να µεταφράσω ξανά το «Σχεδιάζοντας για όλους» όχι µόνο µε
“Design for all” αλλά µε τα πολυσήµαντο « Planning for all»
2.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ

ΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Τι σηµαίνει αυτό για το Υπουργείο Ανάπτυξης;
Το Υπουργείο Ανάπτυξης αποτελείται από έξι µεγάλες γραµµατείες, την Γραµµατεία
Ενέργειας, την Γραµµατεία Βιοµηχανίας, την Γραµµατεία Τουρισµού, την Γραµµατεία
Εµπορίου, την Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Στις περισσότερες Γραµµατείες εντάσσονται πλέον δράσεις και πολιτικές για ΑΜΕΑ.
Για παράδειγµα υλοποιήθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ) την προηγούµενη τετραετία µια σειρά (15) από έργα που συνέβαλαν
ή µπορούν να συµβάλουν στην αναβάθµιση της καθηµερινής ζωής των ΑΜΕΑ
Από την Γραµµατεία Βιοµηχανίας τρέχει αυτή την στιγµή στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ το πρόγραµµα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ».
Ένα πρόγραµµα, ύψους 23 εκ. €, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και
προώθηση της Επιχειρηµατικότητας στα Άτοµα µε Αναπηρία (άνδρες & γυναίκες), µέσω
χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για τη δηµιουργία νέων και βιώσιµων µικροµεσαίων
επιχειρήσεων.
Στον τοµέα του τουρισµού µια από τις πρώτες δράσεις ήταν η έκδοση ενός
εγχειριδίου µε θέµα την προσβασιµότητα για τουρίστες που απευθύνεται στην τουριστική
βιοµηχανία. Με εντολή του υπουργού επεξεργαζόµαστε ένα πρόγραµµα δράσεων που
αποβλέπει στην βελτίωση της συµµετοχής ατόµων µε αναπηρίες σε όλους τους τοµείς του
Υπουργείου Ανάπτυξης. Να σας δώσω ένα παράδειγµα µόνο: ελπίζουµε αυτό το καλοκαίρι
να διαµορφώσουµε πιλοτικά τρεις παραλίες ώστε να είναι προσπελάσιµες.
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Με την Γραµµατεία Εµπορίου συνεργάστηκε το «Αθήνα 2004» για την δηµιουργία
του προγράµµατος ΕΡΜΗΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ. Με το πρόγραµµα αυτό
επιχειρείται να προσεγγισθεί και να γίνει προσβάσιµος ο τοµέας του Εµπορίου (καταστήµατα,
εµπορικά κέντρα χώροι εστίασης), ο οποίος δυστυχώς είναι ακόµη εν πολλοίς
απροσπέλαστος.
3.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Τι σχέση έχούν όλα αυτά µε τον Σχεδιασµό για Όλους;
Να σας δώσω ένα παράδειγµα: Στην Αγγλία, µια αλυσίδα καταστηµάτων πείστηκε να
εφαρµόσουν στα υποκαταστήµατα τους τον σχεδιασµό για όλους. Στην συνέχεια
παρατηρήθηκε µια γενική αύξηση των πελατών. Γιατί; Όχι µόνο επειδή πολλαπλασιάσθηκαν
οι πελάτες µε καρότσι, αλλά επειδή η βελτιωµένη πρόσβαση και µετακίνηση µέσα στους
χώρους των καταστηµάτων έκανε τα µαγαζιά της αλυσίδας πιο ελκυστικά για όλο και
περισσότερους πελάτες.
Αυτό είναι το αποτέλεσµα και το σηµαντικό µήνυµα του «Σχεδιασµός για Όλους».
3.1. Σχεδιασµός για όλους σηµαίνει βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους
Για µένα και πολλούς από εσάς η κοινωνική διάσταση της προσπελασιµότητας είναι
αρκετή για να ζητήσουµε να τροποποιηθεί το δοµηµένο περιβάλλον και να προσαρµοστεί
στις ανάγκες όλων -και αυτό συµπεριλαµβάνει ασφαλώς και τον βαριά ανάπηρο.
Αλλά για τους περισσότερους, και µέχρι σήµερα, αυτό δεν είναι αυτονόητο µε
συνέπεια να έχουµε δηµιουργήσει απαγορευτικά για αρκετές οµάδες του πληθυσµού
περιβάλλοντα.
Και αυτή την πλειοψηφία όµως πρέπει να πείσουµε. Πως θα τους πείσουµε; Ότι θα
κερδίσουν από ένα προσπελάσιµο περιβάλλον µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
3.2.

Πλεονεκτήµατα του «σχεδιάζοντας για όλους» στον τοµέα του τουρισµού

Ειδικά στην Ελλάδα ο τουρισµός είναι ζωτικής σηµασίας για την εθνική οικονοµία.
Χωρίς να σηµαίνει αυτό ότι η οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης µπορεί πλέον να αδιαφορήσει
για τον τουρισµό.
Ας φανταστούµε την Ευρώπη. Μιλάµε για έναν τεράστιο αριθµό ατόµων που
µετακινείται πάνω σε αυτή την ήπειρο από τον ένα τόπο στον άλλο τους περισσότερους
µήνες του χρόνου, συµβάλλοντας στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.
Γενικότερα στον πληθυσµό της Ευρώπης ένα όλο και µεγαλύτερο ποσοστό στατιστικά
ανήκει στην κατηγορία των άνω 65 χρονών, πάνω από 20%για τις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες και από 16% στις καινούργιες χώρες µέλη.
Ο µέσος όρος διάρκεια ζωής που έχει µπροστά του ένας 65αρης όλο και µεγαλώνει
(το 1993 µπορούσε να προσδοκεί 23 χρόνια).
Περιγράφω µια οµάδα πληθυσµού που είναι απαλλαγµένη από την δαπανηρή
συντήρηση µιας ολόκληρης οικογένειας και ξοδεύει λεφτά για την καλοπέραση της, η οποία
ταυτίζεται πολλές φορές µε την δυνατότητα για τουρισµό.
Yπολογίζουµε ότι ένα 10 % του πληθυσµού είναι Άτοµα µε Aναπηρίες.
Ήδη για χρόνια τώρα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναφέρονται στα Άτοµα µε
Μειωµένη Κινητικότητα. (Mobility impaired people). Σε αυτή τη κατηγορία Ατόµων
συµπεριλαµβάνονται τα ηλικιωµένα άτοµα, οι έγκυες, οι µητέρες µε παιδιά, τα άτοµα που
µεταφέρουν αντικείµενα. Η ΕΕ επίσηµα εκτιµά ότι τα άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα
αποτελούν ένα 30 µε 40% του πληθυσµού.
31

3.3. Ο «Σχεδιασµός για Όλους» αφορά καταναλωτές
Υπολογίστε αυτούς τους αριθµούς, προσθέστε τις οικογένειες τους, εκείνες απ΄ όπου
προέρχονται και εκείνες που δηµιουργούν, προσθέστε και όσους τους υποστηρίζουν µε τον
οποιοδήποτε τρόπο.
Το άθροισµα βγάζει ένα αξιοσέβαστο νούµερο –ενδιαφέρον οικονοµικά
καταναλωτικό µέγεθος
Το τονίζω, επειδή µέχρι τώρα η φιλανθρωπική αντιµετώπιση κρύβει άλλους τρόπους
σκέψεως που είναι πολύ πιο πειστική για να εφαρµόζεις Σχεδιασµό για Όλους.
Η ανάπτυξη του τουρισµού αντανακλάται στην ποικιλία. Υπό τον όρο εναλλακτικό
τουρισµό συµπεριλαµβάνοντα για παράδειγµα ο οικολογικός, ο πολιτιστικός, ο συνεδριακός,
ο αθλητικός, ο θρησκευτικός τουρισµός και ο τουρισµός υγείας.
Εάν συνδυάσουµε τώρα τα παραπάνω νούµερα µε όλες τις δυνατότητες για τουρισµό,
η φράση «Σχεδιασµός για όλους» αποκτά µια άλλη νέα διάσταση.
Για να προσελκύσουµε από τις προαναφερθείσες οµάδες, τουρίστες και από τον
υπόλοιπο κόσµο, πρέπει να τους εξασφαλίσουµε την ανεµπόδιστη προσπέλαση στην χώρα
µας.
3.4. Η «αλυσίδα µεταφοράς»
Η σκοπιά του χρήστη είναι:
«αλυσίδα της προσπελασιµότητας»: αεροδρόµιο – διαδροµή / µέσα µεταφοράς – εκδροµές /
προσπελασιµότητα της γύρω περιοχής και των αξιοθέατων (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι –
βοήθειες / έκτακτες ανάγκες – ενηµέρωση
Από τη στιγµή που φεύγει από το σπίτι του µέχρι που φτάνει στο σπίτι του δεν πρέπει
να υπάρχουν εµπόδια η πρέπει να υπάρχουν εύκολοι τρόποι να τα ξεπερνάει.
Η λεπτοµέρεια έχει καθοριστική σηµασία.
Για να λειτουργήσει η αλυσίδα καλά πρέπει να προσέξουµε τις λεπτοµέρειες. Όπως
για παράδειγµα:
Για όποιον χώρο ή µέσον και να µιλάµε, µέσα µεταφοράς, αεροδρόµια, σταθµούς ή
µουσεία, υπαίθριους χώρους αξιοθέατων όπως αρχαιολογικούς χώρους ή παραλίες, η εύκολη
πρόσβαση διευκολύνει και αρέσει σε όλους, στην µητέρα µε παιδιά, σε ανθρώπους µε
προβλήµατα υγείας, και σε ηλικιωµένους ως και τον απλά κουρασµένο επισκέπτη.
Ο όρος αλυσίδα επιλέχθηκε για να γίνει κατανοητό ότι -όπως στους κρίκουςχρειάζεται συνοχή. Εάν δεν αντέξει ένας κρίκος τότε σπάει η αλυσίδα.
Και δεν αρκεί η πρόσβαση, το ίδιο σηµαντικό είναι και η πληροφόρηση και το
ανθρώπινο δυναµικό. Γιατί να µην υπάρχει σήµανση που είναι ευανάγνωστη, κατανοητή και
δεν µπερδεύει και σε κατευθύνει µε τον πιο εύκολο και άµεσο τρόπο. Ποιος άραγε δεν έχει
χαθεί, έστω µια φορά, σε κάποιο χώρο µη κατανοώντας εκείνες τις µικρές δυσανάγνωστες
ταµπελίτσες, που κατά τα άλλα µπορεί να έχουν προωθηµένο design;
Χρειάζονται υπάλληλοι που είναι πρόθυµοι να µπουν στον προβληµατισµό του
πελάτη, να δίνουν από πληροφορίες µέχρι πρακτική βοήθεια
Για την κατασκευή ή την ανακαίνιση ξενοδοχείων υπάρχουν ήδη από το 1987
τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπουν σχεδιασµό για άτοµα µε αναπηρίες. Παρόλα αυτά
πολλά ξενοδοχεία δεν είναι προσπελάσιµα ή παρουσιάζουν πολλά εµπόδια. Ακόµα και τα
ίδια τα δωµάτια για άτοµα µε αναπηρίες παρουσιάζουν δυσκολίες στην χρήση, είτε από την
επίπλωση ή από την διάταξη των ειδών υγιεινής. Πολλές φορές η προσπελασιµότητα αφορά
µόνο την είσοδο και τον δρόµο µέχρι τα λιγοστά προσπελάσιµα δωµάτια και αποκλείει τον
ανάπηρο πελάτη από κοινούς χώρους όπως µπαρ, συνεδριακούς χώρους ή εξωτερικούς
χώρους, πισίνες και παραλίες και του δυσκολεύει στην κοινωνική ζωή του.
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Γιατί στην Αµερική µπορούν ΑµεΑ µε καροτσάκι να χρησιµοποιούν «κανονικά»
δωµάτια; Επειδή οι διαστάσεις ολόκληρου του δωµατίου είναι τόσο γενναιόδωρες που χωράει
ΚΑΙ το καρότσι και για τους υπόλοιπους είναι άνετα δωµάτια. Όλες οι πόρτες -και του
µπάνιου- έχουν το ίδιο φάρδος (δεν είναι όπως άλλα µπάνια όπου, για να κάνεις ντους,
γδύνεσαι έξω από το µπάνιο επειδή δεν χωράς να κάνεις πολλές κινήσεις µέσα, πέρα από το
να στέκεσαι στην ντουζιέρα).
Άραγε δεν φτάνουν οι προδιαγραφές; (το υπουργείο προωθεί έναν «εκσυγχρονισµό»
των προδιαγραφών). Αλλά το θέµα δεν είναι µόνο οι προδιαγραφές.
Όσοι εµπλέκονται στην διαδικασία του να φτιάξεις ένα κτίριο από τον αρχιτέκτονα
µέχρι τον µάστορα πολλές- εάν όχι τις περισσότερες φορές δεν κατανοούν ακριβώς τι πρέπει
να κάνουν και για ποιον.
3.5. Η σηµερινή εικόνα
Και έτσι καταλήγουµε στην σηµερινή εικόνα: από τη µία οι ελλείψεις και από την
άλλη οι κακοτεχνίες. Καλύτερο παράδειγµα γι’ αυτό είναι οι περιβόητες ράµπες στα
πεζοδρόµια. Υπάρχουν αρκετές διασταυρώσεις όπου επιχειρείται «προσπελάσιµη διάβαση».
Τουλάχιστον, στις µισές από αυτές τις ράµπες αφήνουν ένα µικρό σκαλοπατάκι. Και όπως
είπα ήδη, 2-3 πόντοι φτάνουν για να σκαλώσει µια ρόδα, και να γίνει απροσπέλαστη η
περαιτέρω πορεία.
4.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Με την ευκαιρία ότι βρίσκονται και εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιµελητηρίου
σήµερα εδώ προτείνω:
• Συνεχιζόµενα σεµινάρια για µηχανικούς για να καταλάβουν τις Οδηγίες Σχεδιασµού για
ΑµεΑ και για την πρακτική εφαρµογή τους.
• Εναρµόνιση των Οδηγιών Σχεδιασµού για ΑΜΕΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κακώς κάποιοι µιλάνε για κοινωνική ευαισθησία ενώ µιλάµε για κάτι αυτονόητο.
Η Αναπηρία είναι µια ιδιότητα. Άνθρωποι µε αναπηρίες ζούνε την ζωή τους µε την
ίδια χαρά και τις ίδιες στεναχώριες όπως ο καθένας.
Απλά εµποδίζονται καθηµερινά στην εκτέλεση των πιο κοινών δραστηριοτήτων από
εµπόδια, πρώτα απ’ όλα κτισµένα εµπόδια.
Στο σκαλοπατάκι που έχει 3 πόντους ύψος και στην πόρτα που της λείπουν 3
πόντοι φάρδος σταµατάει η «ισότιµή συµµετοχή στην δηµόσια ζωή».
Εµένα ως αρχιτέκτονα µε εξοργίζει αυτό. Γιατί ξέρω πόσο εύκολα σχεδιάζεις χωρίς
εµπόδια.
Προσπελασιµότητα σηµαίνει ότι στο δοµηµένο περιβάλλον αφαιρούµε τα χτισµένα
εµπόδια ή δηµιουργούµε τις δυνατότητες για να τα ξεπεράσουµε. Τόσο απλά.
Ο σωστός σχεδιασµός εξαρχής δεν στοιχίζει παραπάνω, αντιθέτως η προσαρµογή του
περιβάλλοντος στοιχίζει. Αλλά είναι υποχρέωση της κοινωνίας.
Ξαναρωτάω, πως θα πείσουµε όλους αυτούς που καθορίζουν ή επηρεάζουν το
περιβάλλον µας; Ότι όλοι θα ωφεληθούν µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
Βελτιώνοντας την δική τους δυνατότητα κίνησης και άρα την ποιότητα ζωής τους ή
των δικών τους ανθρώπων ή ότι θα υπάρχει οικονοµικό όφελος.
Αυτό που θέλω να τονίσω, µε όσα είπα είναι ότι πρέπει να βοηθήσουµε να
κατανοήσουν όλοι ότι όλη η χώρα θα κερδίσει από την επίτευξη της προσπελασιµότητας.
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DEMAND RESPONSIVE TRANSPORT SERVICES IN FLORENCE: the
experience of ATAF towards the FAMS approach21
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Claudia Binazzi – ATAF SpA
Neri di Volo – ATAF SpA

1.

INTRODUCTION

PERSONALBUS™ is the Demand Responsive Transport System realised by ATAF
(Public Transport Company of the Florence metropolitan area) for the planning and
management of different flexible services in low-demand areas and non-peak hours and for
special users groups (disabled, elderly, etc.).
The system has been developed by ATAF (Florence), MEMEX S.r.l. (Livorno) and
SOFTECO SISMAT S.p.A. (Genova), thanks to the funds provided by European and Italian
R&D Projects (SAMPO/SAMPLUS – IST Programme, PFT2 - CNR, etc.) in partnership with
other European towns and companies (Finnish Ministry of Transports, DeL jn Flemish
Transport Company, City of Gothenburg, Mobisoft Finland, ETTS Ireland, etc.). A relevant
role in the development of the DRT system has also been played by the Municipality of
Campi Bisenzio that has been the test-bed for the service experimentation due the
characteristics of its territory and the typology of mobility demand, particularly suitable for
the introduction of a Demand Responsive Service.
Nowadays PERSONALBUS™ has reached a very high level of reliability and fully
manages the following services:
- Disabled Service in the whole Florence area
- Porta Romana (zone inside the Florence municipality)
- Service in the whole “Piana Fiorentina” metropolitan area (towns of Campi Bisenzio,
Calenzano, Sesto Fiorentino)
- Service in Scandicci town.
2.

PERSONALBUS™ AND DRT EXPERIENCE IN ATAF

ATAF’s experience with flexible services started in 1995 with the management of the
disabled service, operated with 5 minibuses in the entire Florence network from 7.00 to 20.00;
at the beginning the service was planned and managed manually.
The PersonalBus™ service has been introduced in June 1997 with the SAMPO project,
and since September 14th 1998, under SAMPLUS, it has been extended to the entire area of
Campi, and now it has a total number of 175 meeting points: Campi has thus become the first
town in Europe to be completely covered by a service on-demand.
Since year 2000, after the great success of the service in Campi, PersonalBus™ has
been extended also to some of the most relevant areas of the Florence metropolitan area
(Scandicci - May 2000, Calenzano and Sesto Fiorentino - December 2000).
In the following a brief history of the evolution of the PERSONALBUS™ service is given.

1

This article is a draft from the chapter of the book currently under publication “Demand Responsive Transport
Services: towards the FLEXIBLE MOBILITY AGENCY”, edited by G. Ambrosino, J. Nelson and M.
Romanazzo, published by ENEA.
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2.1. The service in Campi Bisenzio
Before the introduction of PERSONALBUS™, Public Transport in Campi was based on a
traditional line service:
• lines 30 and 35 from the historical centre and the main urban centres of Campi (S.Donnino,
S. Piero a Ponti, Indicatore) to the centre of Florence
• local PT services in the industrial zones (north-west of Campi)
• “transversal” lines 50 and 51 in the metropolitan area between Campi and Sesto (the
“Piana”)
• circular line inside the area of Campi (line 60), with 60 minutes headway
• railway service at the Sesto Fiorentino station.
With the introduction of the service on demand a general restoration of the PT lines in Campi
has been made:
• introduction of specific shuttle lines from/to the industrial area to the connection with lines
30 and 35 and the railway service
• reorganisation of the transversal lines in the area of the Piana, that involved also the Prato
PT Company (CAP)
• line 60 has been removed and completely substituted by the DRT service.
The introduction of the service has been continuously monitored, both from the
technical point of view and from the point of view of the obtained results, in terms of number
of passengers and users satisfaction, by means of interviews and other surveys.
The development and the success of the introduction of the DRT service has taken
advantage also from the characteristics of Campi Bisenzio, where in the last decade there has
been a big expansion in the number of residents and industries, with a correct town planning
and new infrastructures, particularly fitting a service on demand:
∗ most of the trips are quite short
∗ there is a relevant percentage of erratic movements
∗ some areas of Campi can not be reached with a traditional service due to the road
characteristics (narrow, not good pavement, …)
∗ in the area of Campi there was already a typology of DRT service for disabled users, so
the town was already prepared to it.
The correct design and planning phase of PERSONALBUS™ has been possible also and
mainly thanks to the strong technical and political cooperation between local authorities, users
and the PT Company.
Before the introduction of the service, a complete Origin/Destination survey has been
made in the whole area of Campi, in order to identify both the current and the potential users,
together with other information on the mobility needs of different target categories.
In order to design an optimal PT network, together with users surveys, a complete recognition
of the characteristics of the road network of Campi has been made, in order to identify the
most proper typology of buses for every portion of the network itself.
Other important aspects taken into account have been the most relevant attraction
centres, such as the main industrial and commercial areas (“I Gigli”, etc.) and the main
parking areas. A particular attention has been put on the service accessibility, both improving
the conditions of streets and sidewalks in the bus stops zones, and operating low-floor
vehicles that can fit also disabled users.
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Starting from September 14th 1998 the service has been extended to the whole area of
Campi Bisenzio, so that the network potentially covers each Origin/Destination need inside
this territory.
In the following table the main characteristics of the DRTservice for Campi Bisenzio
are provided.
PERSONALBUS™ in CAMPI
Service area
Surface
Inhabitants Campi
Inhabitants Florence
Density
Characteristics of the territory

Operator
Type of services
Transported passengers in 1999
Number and type of vehicles

Campi Bisenzio town
28,62 km2
35.757 (63% of passengers live in Campi)
380.070 (31% of passengers live in Florence)
1262 inh./ km2
Campi Bisenzio is a rural town in the northwest suburbs of
Florence. The district of Campi covers an area of 28,62 Km2, with
more than 36.000 inhabitants and a density of about 1262
inhabitants/km2. It is located in a key position inside the “Piana
Fiorentina”, that is the metropolitan area between Firenze and
Prato. Campi Bisenzio is characterised by a historical centre with
a high density of population, and by many other urban centres far
from the city centre, mainly along the following two roads: at
south, the Via Pistoiese, where there are the areas of S. Donnino,
San Piero a Ponti and S. Angelo a Lecore, at north – next to the
towns of Prato and Calenzano – where is located also the
industrial and commercial area.
In the south area there is a high number of handicraft activities and
small industries (especially for leather and straw), where recently
a big chinese community has been set-up. Many of the main
Florence industries (each one with more than 300 employed), such
as GKN, Galileo, Società Autostrade, Manetti & Roberts, etc.. In
1997 the commercial centre ‘I Gigli’ (more than 130 shops inside)
has been opened, that is currently the biggest in Italy.
From the point of view of transport services, Campi Bisenzio has
two main bus lines from/to the centre of Florence (S. Maria
Novella railway station), operated with 18 m buses: line 30, along
the via Lucchese, joining the historical centre, and line 35, that
runs along the Via Pistoiese, joining the other main urban areas
(S.Donnino, S. Piero a Ponti, Indicatore). The Sesto Fiorentino
railway station provides to Campi also the railway service both for
short and long-range movements, through the connection with
long-distance trains at the Santa Maria Novella station.
ATAF
On request (off-line and on-line requests) from 6.30 to 20.00.
95.000
5 minibuses (7-8 mt type Cacciamali, Bredamenarini, Pollicino
minibuses)
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Map of the PERSONALBUS™ service in Campi Bisenzio
2.2. Legal issues
Since the introduction of PERSONALBUS™ the definition of the institutional and legal
aspects of the service has been one of the most relevant issues to be faced, since no specific
standards existed for this kind of service.
The service contract between the PT Company and the Public Administration has been
defined on the basis of the number of kilometres run by the service that is in the same way as
the traditional line service. The reference parameter for the preventive calculation of the
amount of kilometres is the service of the previous year: this is not correct, and most of all
represents a big limit in the developments of a DRT service inside one year, since the most
relevant parameters to define a DRT service instead should the network extension (km and
number of stops/meeting points) and the service hours.
Another important question to be solved has been the concession of the legal permission
of operating a service not based on a fixed route, but on a set of possible routes, so that the
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new typology of permission has been given on the basis of the set of potential paths inside the
ATAF network, according to the typology of buses and the related safety of circulation.
On the basis of the experience acquired in the last years of DRT services, new standards
are under study in order to solve the existing gaps.
3.

DRT SERVICE CONCEPT IN FLORENCE

Demand Responsive (or “DIAL-A-RIDE”) Transport Services are a “flexible”
approach to the issues of Public Transport Services, intermediate between the TAXI and the
conventional BUS service. They usually operate small-size buses on flexible paths and
schedules, basing their route choice on the users’ requests.
Given their flexibility, they are suitable to serve non-systematic customers (for nonpeak hours, low-demand zones, airport connections, etc.), users with mobility impairments
(elderly, disabled) and areas non reachable by the ordinary bus-service. These factors
contribute to give a social role to this kind of services.
The flexibility in the organisation of DRTS can be very different, according to the
needs of users and of the Service Provider. From the point of view of the service provision,
we can identify four generic concepts, describing the organisation of Public Transport in
terms of increasing level of flexibility, from the ordinary line service to the most advanced
and flexible types of DRTS:
Predefined timetable and route: the service reaches predefined stops with predefined
passing times;
Partially predefined timetable and route with deviations to predefined stops: the service
can reach predefined stops on demand, with small deviations from the ordinary path;
Stops in a region: the service can reach a set of predefined stops on demand, in a predefined zone, maintaining eventual predefined departure/arrival times;
Points in a region: the service doesn’t have any predefined stop, and can reach any
origin/destination point in the chosen zone.
These concepts are the basis for the development process of the system. In this process
designers and providers will have to take detail conceptual choices especially concerning the
allowed flexibility in the booking procedures and in the definition of the vehicle journey.
The system currently operated in Campi Bisenzio works with a "many-to-many"
pattern in which any origin and destination within the service area is served by the vehicle
fleet with variable timetables and routes fully built upon the users’ requests.
Accordingly to the concepts seen above, the functional architecture of
PERSONALBUS™ includes:
- Management of DRT requests
Supporting the management of the entire cycle of collection and processing of customer
requests;
- Control of DRTS operations
Supporting the DRTS operations of control and management. Activation of scheduled
services and operation of the scheduling deviation based on vehicle communication;
- Information on service to customers
Supporting the management of information provision to the customers while or after booking,
waiting to be served on the services and the related modifications
PERSONALBUS™ service is active every working day (including Saturday) from 6,30
to 19,30, while the toll-free number is active in the same days from 6,00 to 20,00.
The following figure shows the physical Architecture of the developed DRTS.
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Scheme of the PERSONALBUS™ architecture
3.1.

Service organisation and management inside ATAF

ATAF, with regards to its internal organisation, acts at two different levels in order to
plan and manage the PERSONALBUS™ service:
- Service planning, involvement of the company sector dedicated to the definition of the
paths of the lines, timetables, drivers management.
- Management and control of the involved technologies, by means of a specific office
(MTT).
The resources daily involved in the provision of DRT service are:
• 2 Operators of the TDC (1 for the morning and 1 for the afternoon) from Monday to
Saturday;
• 5 minibuses;
• 9 drivers from Monday to Friday (4 vehicles from 6,30 to 19,30 and 1 from 12.30 to
15.00);
• 6 drivers on Saturday (2 vehicles from 6,30 to 19,30 and 1 from 6.30 to 9.00 and from
12.30 to 15.00).
The operational costs for this typology of service are:
• TDC personnel
• Drivers
• Network maintenance (bus stops/meeting points, informative panels)
• Toll-free number for the service booking.
The additional costs compared to the regular service, in particular, are given by the tollfree number and mostly by the TDC operators, even if this is compensated by the fact that a
single operator can operate on more than one zone (multi-zone operational environment).
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Operational scheme of the PERSONALBUS™Service
3.2. Supporting Technologies
PERSONALBUS™ has been implemented using the state-of-the-art of the current
computer technologies and industrial standards: Geographic Information Systems (GIS),
digital maps, Relational Data Bases and ODBC connectivity, and multi-windows graphic
environment.
Hardware and software characteristics:
The DRTs SW has been realised with the state-of-the-art of information technology and
under widely known industrial standards:
• Microsoft Windows NT
• DBMS Oracle
• GIS MapInfo
• PC Pentium IV, 512 MB Ram, 40 Gb Hd, 19” colour monitor (min. res 1024*768).
4.

OBTAINED RESULTS

To date a number of analysis of the first years of DRT operations in Florence have been
conducted to identify and quantify the major benefits to users and operator, by means of
surveys, data sets collection and elaboration.
In order to ensure meaningful and consistent results the analysis mostly regarded the
DRT application in Campi, that is the most consolidated DRT experience available in
Florence.
In general the analysis indicate that the introduction of PERSONALBUS™ has brought
substantial benefits, both to ATAF and to its customers.
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Compared to the previous transit service structured on three fixed route lines serving
only a small part of the built-up area, the DRT service offers the advantage of expanding the
transit service throughout the built up area of Campi and, consequently, increasing the amount
of potential users thanks to its ability of connecting all the main origins/destinations inside the
service area with flexible schemes according to travel need. Furthermore the introduction of
such an innovative and effective service has a positive effect also on the overall perception of
the transit effectiveness, thus improving the relation between the Company and its customers,
with a related increase of the perceived “Customers’ satisfaction”.
Two surveys covering issues of users' perception, acceptance and attitudes to the
PERSONALBUS™ service were carried out in 1998 and 2000 with the last one that basically
confirmed the positive trend shown during the first analysis.
As it can be seen in the following figure, according to the passengers’ opinion survey
over seventy percent (74%) were satisfied or very satisfied with the new service provided,
while the remaining respondents (26%) were dissatisfied or very dissatisfied.

Bad service
Insufficient
service
19%

6%

Very bad
service
1%

Very good
service
22%

Good service
52%

Passengers’ opinion on Campi Bisenzio PERSONALBUS™
As for the DRTs users journey characteristics, the vast majority of those interviewed
uses the DRT service to make journeys having origin and destination inside the built up area
of Campi. Some results from the survey point out that the most prevailing motivation of the
trip is going to work (51,8%), while the next two prevailing motivations are shopping (31,2%)
and going to school (15,2%). Concerning the frequency of usage of DRT service, 50,9% of
respondents say that they use the service 5 days a week, 25.9% state to use it 1 day a week
and 15.2% affirm to make 2 to 4 trips a week.
Concerning the user profile, 47,8% of the users are aged between 15-30, while 26,5%
are aged between 31-45. Moreover 56% of the users responding to the survey are women. As
for the users employment status, the survey shows that 44,5% of the users are workers, 10,9%
are employees and 29,1% are students.
The last important result emerged from the survey is that 42,2% of PERSONALBUS™
users don’t own a car: this means that the DRT application in Campi significantly contributes
to the achievement of equity goals, providing a suitable mean of transport for those people
who cannot afford having their own a car for different reasons.
Some estimates that have been conducted so far demonstrate that in comparison to the
pre-existing traditional lines the DRT service provides direct and remarkable benefits to
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ATAF in terms of increased patronage and revenues particularly in light of the patronage
decline that had occurred long before the new service was introduced in Campi.
The positive trend is illustrated in the following graph, that shows the increase of
transported passengers, from the three pre-existing regular lines (50-51-60) to
PERSONALBUS™ service throughout 1996-2002.
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5.

TOWARDS THE FLEXIBLE MOBILITY AGENCY: THE FAMS APPROACH

The technological scenario built up to support DRT operations in Florence and the
operational experience gathered so far can be considered a starting point for the creation of an
integrated, co-ordinated TDC (Travel Dispatcher Centre), or a Flexible Mobility Agency,
capable of managing and organising a network of different transportation services and
operators to effectively fulfil the specific travel needs of citizens.
The development of a multi-zone, multi-operator technology platform will make
possible to co-ordinate and manage in real-time a set of flexible services:
- Demand Responsive Services on low density areas and/or in off-peak time periods;
- Shared-taxi services, that are an extension towards the highest degree of flexibility of the
PERSONALBUS™ DRT concept;
- Personalised services for particular user categories such as disabled, elderly people and
school-children;
- Special services connecting the main city generation/attraction centres such as the
hospitals, the airport, the main railway terminals, the main parking areas and the hotels.
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Besides facilitating the development of wider service options to customers, an
integrated TDC offers a real opportunity to help the development of Mobility Management
actions aimed at encouraging a more efficient use of the existing transportation systems.
In this perspective a primary benefit with the implementation of an integrated TDC is
the capability of delivering timely and accurate information such us available transportation
services, scheduled vehicle departure times, transfers and fares, thus helping travellers in
making better decisions on the mode of travel, on routes and travel times. An integrated TDC
is also the basis to achieve the integration and co-ordination of transportation services offered
by multiple providers (public, private for profit and private non-profit) involving a variety of
travel modes.
ATAF is already facing this challenge for the future, analysing all the technological,
economic and institutional aspects correlated with the creation of an Agency capable of
playing an active and broader role in the implementation of mobility management actions in
the metropolitan areas of Florence.

Flexible Agency concept
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6.

THE FAMS PROJECT

The concepts described above are the basis of the FAMS project, a current Take-Up
action within the EU IST program, where ATAF acts as the co-ordinator. The following
partners compose the Consortium:
- ATAF (co-ordinator)
- SITA (Italian Transport Company)
- SOFTECO-SISMAT SpA (Italian ITS supplier)
- MEMEX (Italian Engineering Company)
- MOBISOFT (Finnish ITS supplier)
- ANGUS Transport Forum (Association of Scottish Transport Companies)
- ETTS (Irish Engineering Company).
The FAMS Project, that started on May 1st 2002 and will finish at the end of 2003, takes
the organisation of DRT to a new level. A progressive 5-layer model is identified to reflect the
advancement of DRT from stand-alone services through to integrating agencies, which can
collaborate to meet the users’ needs through complex value-added chains.
Basically, FAMS develops a “Flexible Agency” which is designed to meet the needs of
a collective of flexible mobility services, and is based on an e-business platform. The paper
shows how the Agency has a “Customer Acquirer” role through a series of B2C function, and
a “Resource Integrator” role through a series of B2B functions. Both the technological and the
business case dimensions of these value-adding agencies are considered from the perspective
of operators, the agencies and technology suppliers.
Two quite different implementations are present in FAMS. In Angus, Scotland, new
services are implemented in a rural area based on a community-oriented organisation, which
acquires the customers and manages the transport providers. In Florence, Italy, flexible
services are implemented as complementary services to the fixed-route network. The FAMS
Agency offers a common portal to users, and allows the different competing operators to
provide resource within an agreed framework.
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κ. Γιάννης Τόσκας (προεδρείο):
Θα έχουµε τη δυνατότητα για 20 λεπτά περίπου να τεθούν κάποιες ερωτήσεις και να
διατυπωθούν µικρές παρεµβάσεις. Μπορούµε να ξεκινήσουµε µε τον κ. Αυγουστίδη.
κ. Αυγουστίδης:
Ευχαριστώ. Καληµέρα σας.
Ήταν µια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία αυτή η ηµερίδα, και µε ένα πάρα πολύ ζωτικής
σηµασίας θέµα, τουλάχιστον για µένα που είµαι τα τελευταία έξι χρόνια στην αναπηρική
πολυθρόνα, για την προσπελασιµότητα – προσβασιµότητα. Κάτι που δεν ήξερα πριν, όταν
ήµουνα καλά, ότι υπάρχουν και άνθρωποι µε αναπηρίες.
Βλέπετε, η προσπελασιµότητα – προσβασιµότητα είναι ο κύριος παράγοντας στη ζωή
µας, να βγούµε έξω από το σπίτι. Από δω ξεκινούν όλα φαντάζοµαι, έτσι πιστεύω. Το
κυριότερο είναι η προσβασιµότητα. Προστατεύστε µας.
Αυτή τη στιγµή διένυσα µια απόσταση 1000 µέτρων, µένω στην περιοχή των 40
Εκκλησιών, µέσα από τον δρόµο. ∆υο φορές κόντεψαν να µε χτυπήσουν. Κατέστη πολύ
επικίνδυνο.
Είναι επικίνδυνο να περπατούµε πλέον µέσα από το δρόµο. Οι ράµπες που φτιάχνουµε,
ας τις κάνουµε σωστές να µπορούµε να διαβαίνουµε πάνω από τα πεζοδρόµια. Επιτέλους,
κάνω µια έκκληση, λίγη βοήθεια σε όλους.
Ήρθε ο ∆ήµαρχος της Θεσσαλονίκης και χαιρέτησε αυτήν την εκδήλωση, αν και δεν
ήµουν παρών εκείνη τη στιγµή. Το πρώτο που θα έπρεπε να πει είναι, λυπάµαι. Λυπάµαι που
έχω µια πόλη µε δυο τετραετίες και την έχω καταστήσει απροσπέλαστη.
Ένα τετράγωνο, όπως είπε και ο κ. Βουλγαρόπουλος, στο σιντριβάνι κι ένα στην
Αριστοτέλους, κι από κει κι έπειτα…Οι ράµπες που δηµιουργήθηκαν στην οδό Μητροπόλεως
έχουν το υψωµατάκι των 5 πόντων, που τις κάνουν πάλι απροσπέλαστες. Κι όταν
διακηρύσσουν και λένε ότι κάναµε την πόλη µας προσπελάσιµη, ότι δηµιουργούµε ράµπες
και συνεχίζουµε, στην ουσία δεν κάνουν τίποτα. Το είπε πολύ εύστοχα η κα
Τσοχατζοπούλου. Ότι οι αρχιτέκτονες και οι µηχανικοί το πρώτο που πρέπει να κάνουνε είναι
να σχεδιάζουνε σωστά τις ράµπες.
Γίνονται προγράµµατα, άκουσα, για τις συγκοινωνίες και ότι βρισκόµαστε σε µελέτη
από το 2001 µε όραµα το 2003. Συγχωρέστε µε την έκφραση, αλλά απαράδεκτοι.
Απαράδεκτοι, κύριοι, κρίµα τα λεφτά που παίρνετε. Και ξέρετε γιατί. Αυτή την µελέτη που
την κάνετε δυο χρόνια και τρία και πέντε και µε βάθος µέλλοντος, θα έπρεπε να γίνει σε µια
εβδοµάδα. Πώς; Καθίστε σε ένα καρότσι αναπηρικό, βγείτε στο δρόµο, να δούµε πώς θα
µπορέσετε να περάσετε, πώς θα µπορέσετε να ανεβείτε στα λεωφορεία, πώς θα µπορέσετε να
µπείτε στα καταστήµατα, στις υπηρεσίες… Πώς θα µπορέσετε να πάτε στο σχολείο να
µορφωθείτε.
Μιλάµε για επιχειρηµατικότητα, µιλάµε για παιδεία, για διασκέδαση, όταν όλα αυτά
είναι όραµα. Μελέτη, που θα γίνει µια υποµελέτη, µετά θα γίνει η κύρια µελέτη και µετά η
επόµενη µελέτη της µελέτης… και θα την εντάξουµε σε κάποιο πρόγραµµα.
Συγχωρέστε µε αν καταναλώνω τον χρόνο σας, αλλά είναι η κατάθεση ενός ανθρώπου
που βιώνει αυτήν την αναπηρία. Όλοι θα έπρεπε, αυτοί που µετέχουν σε αυτές τις επιτροπές,
να καθίσουν σε ένα καρότσι για να δούνε και να γευτούνε το τι περνάει ένας άνθρωπος µε
αναπηρία.
Έχω πάρα πολλά να πω, αλλά δεν θέλω να µακρηγορήσω. Εύχοµαι να γίνουν γρήγορα
βήµατα για να µπορέσουµε να έχουµε και αποτέλεσµα. Και το αποτέλεσµα ξέρετε ποιο θα
είναι; Ότι αν βγούνε οι άνθρωποι µε αναπηρίες έξω από το σπίτι, θα µπορούνε να µάθουνε
όλοι γύρω µας ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Κι αυτό θα είναι καλό, ώστε να µάθουνε όλοι
οι άνθρωποι ότι υπάρχουν και οι αναπηρίες. Θα έρθει και η προσοχή, τότε. Σας ευχαριστώ.
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κ. Γιάννης Τόσκας (προεδρείο):
Ευχαριστούµε τον κ. Αυγουστίδη για την τοποθέτηση-παρέµβαση επί του θέµατος, δεν
είµαι σίγουρος αν θα πρέπει να απαντηθεί τώρα, πάντως κάποιες απαντήσεις θα δοθούν
σίγουρα στην δεύτερη ενότητα, που έχουµε εκπροσώπους των κατασκευαστικών φορέων,
των δήµων κ.λπ. Η κα Μηλιαρά έχει τον λόγο.
κα Μηλιαρά:
Εγώ µε τη σειρά µου θα ήθελα να συγχαρώ το ΤΕΕ και το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής
Τεχνικής του ΑΠΘ για αυτή την πρωτοβουλία που πήρανε, οργανώνοντας την σηµερινή
ηµερίδα.
Ο κ. Αυγουστίδης έχει δίκαιο να παραπονιέται, όπως και ο κ. Βουλγαρόπουλος έθεσε
κάποια πράγµατα µεταξύ σοβαρού και αστείου.
Η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά τα προβλήµατα των ΑµεΑ, όχι µόνο τα άτοµα µε
κινητική αναπηρία, αλλά όλοι, έχουν απόλυτα δίκαιο. Θεωρώ όµως ότι αυτή τη στιγµή,
απευθυνόµενοι προς εσάς, δεν πρόκειται να αποκτήσουµε τίποτα.
Και θα ήθελα αυτή τη στιγµή να υπάρχει ένας εκπρόσωπος της πολιτείας, δεν ξέρω αν
τα πρακτικά της ηµερίδας θα προχωρήσουνε και θα ληφθούνε κάποιες αποφάσεις. ∆ιότι η
αλήθεια είναι, ότι και η µια πλευρά, του Πανεπιστηµίου, αλλά και του ΤΕΕ, χωρίς εσείς οι
ίδιοι προσωπικά να έχετε τα προβλήµατα, έχετε εντοπίσει τα προβλήµατα των ΑµεΑ, πολλά,
όχι όλα.
Αλλά δεν βλέπω, τόσα χρόνια που εγώ βρίσκοµαι σε αυτό το αµαξίδιο, να έχει
προγραµµατιστεί τίποτα από την πολιτεία που να µην είναι αποσπασµατικό.
Αποφασίζουµε, ας πούµε, να φτιάξουµε ράµπες. Εντάξει, να φτιάξουµε ράµπες, αλλά
να αποφασίσουµε να τις προστατεύσουµε αυτές τις ράµπες. Όταν πηγαίνει ο άλλος αυθαίρετα
και κατασκηνώνει επάνω στη ράµπα, γιατί θεωρεί ότι είναι ειδικό µέρος για να παρκάρει το
αυτοκίνητό του, είτε επάνω είτε µπροστά. Όταν δεν έχουν διδαχτεί τα παιδάκια ότι υπάρχουν
και άτοµα που δεν είναι αρτιµελή όλα αυτά από την παιδική ηλικία.
Γιατί στο εξωτερικό συµβαίνει να τα κατέχουν όλα αυτά; Και εµείς, σε µια χώρα τόσο
καταρτισµένη πολιτισµικά, να µην µπορούµε να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα των ΑµεΑ;
Ενώ υπήρξανε και ανάπηροι σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της Ελλάδος, από αρχαιοτάτων
χρόνων. Ο ίδιος ο βασιλιάς ο Φίλιππος ήταν ανάπηρος, όµως αυτό δεν τον εµπόδισε να
µεγαλουργήσει.
∆ηλαδή, πρέπει τα παραδείγµατα των ατόµων που έτυχε να έχουν µια αναπηρία στη
ζωή τους να προβάλλονται και να γίνονται µάθηµα στα παιδιά, ώστε να µην δηµιουργείται,
είτε το θέλουµε είτε δεν το θέλουµε, αυτή η γκετοποίηση των ατόµων µε αναπηρία. Και να
προσπαθήσουνε, όχι µε φιλευσπλαχνία, να προσφέρουν αυτό που προσφέρουν στα ΑµεΑ.
Αλλά ότι έχουνε τα ίδια δικαιώµατα, έχουνε δικαίωµα στη ψυχαγωγία, δεν µπορούµε να πάµε
σε κάποιον κινηµατογράφο, σε κάποιο µπαρ, δεν µπορούµε να πάµε σε ένα θέατρο, δεν
µπορούµε να πάµε σε µια εκκλησία.
Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Di Volo: Ιs it possible to go in museums or in churches in
Florence? It is possible I know. Your programme about buses is very interesting.
κ. Di Volo:
First of all, I must say that also in Italy is just like Greece. As you said, Greece is
culturally advanced and they do not do enough for disabled. I cannot say that in Italy it is
really much different, talking about accessibility, site walks.
If you think that we have a programme for accessible bus shelters, but very often you
have some work yard around the bus shelters or you have many cars illegally stopped in front
of the bus shelters. So, mobility for people with disabilities is difficult everywhere.
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What we have found is, making them easier the access to busses, and this is an
experience that can be brought everywhere. Because we have thought that disabled people
cannot be limited to specific services like being taken by bus to a rehabilitation center. But if
they decided that want to go shopping, they must have at least one possibility of doing it on
their own.
You asked about churches, we are almost like Greece. We do not have big facilitations
about this. We have for the main churches, but if you want to go to a far church, there are not
big facilitations. I am sorry about this.
κα Μηλιαρά:
Στην Ελλάδα, στα ελληνικά νησιά, εκτός από τα µεγάλα όπως Κρήτη, Ρόδο και
Κέρκυρα, τα Άτοµα µε Αναπηρία δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις εκκλησίες.
κ. Γιάννης Τόσκας (προεδρείο):
Σας ευχαριστώ κα Μηλιαρά. Ο κ. Di Volo απάντησε ότι πράγµατι υπάρχουν
προβλήµατα στους πολιτιστικούς χώρους και στις εκκλησίες στην Ιταλία, όπως και εδώ στην
Ελλάδα, αλλά η προσπάθεια που κάνουν στην Φλωρεντία είναι για να εξασφαλίσουν,
τουλάχιστον, άλλου είδους εξυπηρετήσεις, στην αγορά και αλλού, µε τα ειδικά οχήµατα κ.λπ.
Ο κ. Μπερτσιµάς έχει τον λόγο, από την Επιτροπή Προσβασιµότητας του Υπουργείου
Μεταφορών.
κ. Μπερτσιµάς:
Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος.
Θα ήθελα να απευθυνθώ στην κα. Κοπανέζου. Άλλωστε είναι γνώριµη στον τοµέα των
µεταφορών. Μιλήσατε για τις τεχνικές προδιαγραφές των λεωφορείων, αστικών και
υπεραστικών.
Παλεύαµε 4 – 5 χρόνια για να γίνουν αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές. Βέβαια,
επικαλεστήκατε την αρχή της επικουρικότητας, όπου το κάθε κράτος – µέλος πρέπει να
λαµβάνει πρόνοια για την εξυπηρέτηση των δικών του πολιτών. Όµως, προηγουµένως
ακούστηκε ότι έχουµε τα ίδια περίπου προβλήµατα σε όλη την Ευρώπη.
Χθες το απόγευµα διασχίζοντας την Εγνατία οδό, παρατηρούσαµε τα µεγάλα διπλά
λεωφορεία, ότι µερικά είχαν µπροστά το σήµα της προσβασιµότητας, άλλα δεν είχαν. Άρα, ο
κάθε πολίτης ΑµεΑ θα πρέπει να διακρίνεται, δηλαδή θα πρέπει να περιµένει πότε θα περάσει
λεωφορείο µε το ειδικό σήµα. ∆ιαπιστώνουµε εδώ ότι δεν υφίσταται ίση µεταχείριση
ανάµεσα στους πολίτες.
Για ποιο λόγο, εφόσον γίνεται η Κοινοτική Οδηγία, να µην προβλέπει όλα τα
λεωφορεία χαµηλοδάπεδα, να έχουν επιγονάτιση και γιατί να αφήνει στα κράτη µέλη να µην
βάλουνε τη ράµπα; Συνεπώς, γιατί αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές να µην είναι ενιαίες στα
κράτη µέλη και να υποχρεούνται όλα τα κράτη µέλη, εφόσον κυκλοφορούν λεωφορεία,
αστικά ή υπεραστικά, να είναι προσβάσιµα;
Ειδικότερα για τα αστικά, όλα να είναι χαµιλοδάπεδα, όλα να φέρουν επιγονάτιση και
όλα να φέρουν ράµπα. Και να µην επιτρέπεται να κυκλοφορούν, ενιαία σε όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν είναι απολύτως προσβάσιµα. Ας το έχει υπόψη της αυτό η κα
Κοπανέζου, µήπως κάποτε µπορέσει να γίνει.
Επίσης, θα ήθελα να απευθυνθώ στον κ. Βουλγαρόπουλο. Μας στεναχώρησε λίγο µε
όσα µας είπε, δικαιολογηµένα βεβαίως. Όµως, θα ήθελα να τον παρακαλέσω, να µας πει µε
δυο λόγια, κάποιες διευκρινίσεις για το τι εννοεί όταν λέει «συνδροµητικά προσβάσιµα
λεωφορεία»; ∆ηλαδή, θα έχουµε µια «παρασυγκοινωνία»; Ποιος θα είναι ο φορέας που θα
κάνει αυτά τα προσβάσιµα λεωφορεία και πώς θα λειτουργούν; Έχει γίνει κάποια πρόβλεψη ή
κάποια µελέτη επί του θέµατος, διότι δεν έχω κατανοήσει, δεν ξέρω πως µπορούν αυτά να
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λειτουργούν. Παράκληση, να µας πληροφορήσει σχετικά µε λίγα λόγια. Ακόµη, για το ποιος
φορέας µπορεί να το πραγµατοποιήσει. Ποιο είναι το λειτουργικό κόστος, πώς θα
λειτουργούν, ποια θα είναι η διοίκηση; Θερµή παράκληση να δώσει µια διευκρίνιση.
Ευχαριστώ πολύ.
κ. Βουλγαρόπουλος:
Καταρχήν, εµείς στο περιοδικό «Αναπηρία Τώρα», που διοικείται από ανθρώπους µε
πολύ σοβαρές αναπηρίες και πολλές αναπηρίες, και έχουµε δώσει τη δυνατότητα να
συµµετέχουν όλοι, σε όλη την ιεραρχία της βαθµίδας της παραγωγής του, όλες οι αναπηρίες.
Μετέχουν τυφλοί, παραπληγικοί, άτοµα µε αναπηρίες, που όταν λέµε αναπηρίες γεµίζει το
στόµα σου, και όχι αυτές της πλάκας που κυκλοφορούνε.
Το περιοδικό, µάλιστα, είναι και το µεγαλύτερο σε κυκλοφορία σήµερα στην Ελλάδα.
Η ιστοσελίδα του http://www.disabled.gr/ έχει 45.000 επισκέψεις µέχρι σήµερα. Ακόµη, το
newsletter του αποστέλλεται σε 1.400 συνδροµητές.
Ζητούµε κάτι πάρα πολύ απλό. Να µην γινόµαστε αντικείµενο δυσµενούς διακρίσεως.
∆ηλαδή, δεν ζητούµε να µας δοθούνε χρήµατα, όσο ζητούµε να µας δοθούνε άδειες για να
κυκλοφορήσουµε, όχι ταξί, αλλά συνδροµητικά οχήµατα. ∆ιότι για ταξί υπάρχει ένας
περιορισµός στο επάγγελµα, αλλά και ότι δίνονται µόνο σε συλλόγους. Άλλος περιορισµός κι
αυτός, ότι πρέπει να µπούµε σε κάποιον σύλλογο για να λειτουργήσουµε και να έχει ευφυές
διοικητικό συµβούλιο, που να µην λειτουργεί ως δηµόσιος υπάλληλος, αλλά να λειτουργεί
επιχειρηµατικά. Ή, τέλος πάντων, ως ανάπηρος.
Γιατί είµαστε αναγκασµένοι, κύριοι, να βρούµε διέξοδο. Και όταν δεν υπάρχει
διέξοδος, να την εφεύρουµε. Αυτό εδώ πέρα που θέλουµε είναι να δοθεί η πρωτοβουλία
στους συνεταιριζόµενους ανθρώπους µε αναπηρίες να λειτουργούν αυτοί από µόνοι τους τα
δικά τους οχήµατα, τα δικά τους δίκτυα.
∆ηλαδή, κάθε πέντε άνθρωποι µε αναπηρίες να έχουν ένα αυτοκίνητο, εφόσον το
θέλουν, από κοινού, το οποίο να έχει ακριβώς τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. Να έχει ντίζελ
δηλαδή, για να µην αντικαθίσταται το αυτοκίνητο κάθε 100.000 χιλιάδες χλµ., να έχει αντοχή
δηλαδή το αυτοκίνητο, να µην έχει περιορισµό κυβικών. ∆ιότι ξέρετε ότι τα Voyager της
Chrysler, που είναι τα πιο κατάλληλα για τετραπληγίες, είναι 2.220 κυβικά και δεν
προβλέπεται να αγοραστούνε µε ατέλεια.
Επιπλέον, ο νόµος να µην υποχρεώνει να έχουµε στην ατέλεια του αυτοκινήτου
κάποιον οδηγό συγγενή, διότι εµείς δεν ζούµε µε συγγενείς, οι δικοί µας συγγενείς γεράσανε
και ζούµε µε υπαλλήλους. Και οι υπάλληλοι αλλάζουνε, απολύονται, παραιτούνται, µε
καταλαβαίνετε.
Και να µην κυκλοφορούµε επικινδύνως και παρανόµως. ∆εν έχουµε λόγο κάθε φορά
που αποκτάει κάποιος την αναπηρία να υιοθετεί και ρόλους συνδικαλιστή, επειδή κάθε τόσο
µπροστά του συναντάει και κάποιο µικρό σκαλοπατάκι.
Ας είµαστε σοβαροί άνθρωποι. Ας αντιµετωπίσουµε τα σοβαρά εµπόδια, που είναι το
Universal Design, για παράδειγµα. Ας αντιµετωπίσουµε σοβαρά εµπόδια ρε παιδιά, για τη
σύγκρουση, έτσι για να γουστάρουµε κιόλας.
κ. Μπερτσιµάς:
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κ. Βουλγαρόπουλε. Θα ήθελα, ωστόσο, να σας
παρακαλέσω το εξής. Εµείς, στο Υπουργείο Μεταφορών λειτουργούµε µια Επιτροπή και
εισηγούµεθα στην Υπουργική εξουσία κάποια θέµατα πάνω στην προσβασιµότητα. Θα
ήθελα, αν σας είναι εύκολο, να το έχουµε το θέµα που θίγετε στην Επιτροπή, να το
συζητήσουµε, να το µελετήσουµε και να το θέσουµε παραπάνω υπόψη. Αν µπορείτε σε δυο
κόλλες χαρτί να µας το γράψετε.
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κ. Βουλγαρόπουλος:
Θα ήθελα µια πολύ µεγάλη χάρη, και παρακαλώ αυτό να µην µεταφραστεί στα αγγλικά.
Όταν προηγουµένως η κα Μηλιαρά ρώτησε τον κύριο Di Volo, εάν είναι προσπελάσιµες οι
εκκλησίες. Απλό, χρηστικό ερώτηµα είναι η αξία χρήσεως του χώρου.
Μπορείτε να το καταλάβετε έτσι; Αν είναι προσπελάσιµα τα µουσεία για παράδειγµα, ή
οτιδήποτε τέτοιο, αν έχουµε πρόγραµµα προσπελασιµότητας.
Παιδιά, και εµείς κάνουµε προγράµµατα αλλά δεν τρελαινόµαστε. Ας µην είµαστε τόσο
πωρωµένοι. Είναι µία πόλη που µας ανήκει. Από εµάς εξαρτάται αν θα ζούµε όλοι χωρίς να
εµποδιζόµαστε. Ας την αυτοδιαχειριστούµε. Είναι ένα παλιό αίτηµα αυτό και µια διεκδίκηση.
κ. Μπερτσιµάς:
Το ακούµε για πρώτη φορά αυτό, εγώ το άκουσα για πρώτη φορά, αν και παλεύω
πολλά χρόνια για την προσβασιµότητα.
κ. Βουλγαρόπουλος:
Αν σας πω ότι έχουµε τυπώσει 35 τεύχη του περιοδικού, µε 68 σελίδες το καθένα, συν
3.500 άρθρα και βιβλία στο internet…
κ. Μπερτσιµάς:
Συγχωρέστε µε, εγώ δεν έτυχε να το δω. Και επειδή, όπως κατάλαβα, αυτό θέλει
νοµοθετική ρύθµιση, θέλει δουλειά δηλαδή, γι’ αυτό θα ήθελα να έχουµε ένα τέτοιο
ερέθισµα, αν σας είναι εύκολο.
κ. Βουλγαρόπουλος:
Θα το έχετε, βεβαίως, αλλά αυτό που θα εκτιµούσα ιδιαιτέρως είναι να παραµείνουµε
στις υλικές καθηµερινές ανάγκες και πώς θα τις λύσουµε. Κι ας αφήσουµε την πώρωση, πώς
θα κάνουµε το ένα πρόγραµµα, πώς θα κάνουµε οτιδήποτε. Ύστερα είναι τα υπόλοιπα. Ας
εγκαταλείψουµε αυτόν τον φετιχισµό του δήθεν τεχνοκρατισµού.
κ. Γιάννης Τόσκας (προεδρείο):
Ευχαριστούµε κ. Βουλγαρόπουλε. Κύριε Πόλη συνεχίζετε, έχετε τον λόγο.
κ. Πόλης:
Η ερώτησή µου απευθύνεται στον κ. Di Volo. Αν θα µπορούσε να δώσει κάποια
επιπλέον στοιχεία για την χρηµατοδότηση του συγκεκριµένου προγράµµατος, εάν οι
συνδροµητές αυτής της υπηρεσίας πληρώνουν κάποιο ιδιαίτερο αντίτιµο, εάν το πρόγραµµα
είναι υπό την αιγίδα της τοπικής κυβέρνησης ή του δήµου της Φλωρεντίας και εάν
σκέπτονται το συγκεκριµένο παράδειγµα να αποτελέσει ένα πρόγραµµα από το οποίο θα
βγουν συµπεράσµατα, ώστε να καθοριστεί µια εθνική πολιτική σε επίπεδο Ιταλίας ή σε
επίπεδο τοπικής κυβέρνησης, για να µπορέσουµε να έχουµε µια πραγµατική αναβάθµιση των
υπηρεσιών για τους πολίτες µε αναπηρίες.
Γιατί, πραγµατικά, ο δείκτης, το γράφηµα που παρουσίασε και απεικόνιζε την δράση
των χρηστών, ήταν πραγµατικά πολύ εντυπωσιακό. Έδειχνε µια αλµατώδη αύξηση των
χρηστών και οι καµπύλες χρήσης ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Αυτά, έτσι, σε πρώτη
γραµµή.
κ. Di Volo:
Ι have talked about two different issues. One is, in general, the problem of solving
accessibility for all the users, that means also providing better service for everybody. And the
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other side is the subset of this initiative that is for disabled users. So, the increasing amount of
users was referred to public transport.
But, if you asked about the initiative for disabled, first of all the European project is
funded by the European Union and it includes the initiative in all the fields of special services.
We have also a subset of initiative at local level, with the Florence municipality, that gives
some other funds to this project, specific for disability. And the way of course is that nothing
changes for the way users, “pay the service”. I mean, the local authority funds most of the
services. But nothing is going to change in this field. We just try to change the organization.
κ. Γιάννης Τόσκας (προεδρείο):
∆υστυχώς, πιεζόµαστε χρονικά. Τον λόγο έχει ο κ. Mητρόπουλος, πρόεδρος του
Πανελλήνιου Συνδέσµου Τυφλών, τοπική ένωση Κεντρικής Μακεδονίας.
κ. Mητρόπουλος:
Θα ήθελα να τονίσω ότι χαιρόµαστε που βρισκόµαστε απόψε εδώ, γιατί πρέπει να
ακουστεί και η δική µας αναπηρία. Γιατί µέχρι σήµερα σε όλες τις ηµερίδες ή διηµερίδες,
βεβαίως πολύ σοβαρά και πολύ σωστά αναπτύσσονται τα προβλήµατα της κινητικής
αναπηρίας που είναι και η σοβαρότερη, την θεωρώ την πιο κορυφαία αναπηρία, ωστόσο όταν
µιλάµε για πρσβασιµότητα πρέπει να βρίσκουµε και τα στοιχεία της δικής µας αναπηρίας
στην όραση. Και πάντοτε όταν µιλάµε για προσβάσιµες εγκαταστάσεις, υποδοµές και
προσβασιµότητες γενικότερα πρέπει να µιλάµε και για το δικό µα πρόβληµα.
Γι’ αυτό χάρηκα ιδιαίτερα που ο κ. Νανιόπουλος στην εισαγωγή του αναφέρθηκε και
στη δικιά µας αναπηρία, αλλά και στην αναπηρία της κωφότητας.
Έχω την πεποίθηση ότι σε τέτοιες συγκεντρώσεις και τέτοιες ηµερίδες θα πρέπει να
εκπροσωπούνται όλες οι αναπηρίες για να µπορεί να υπάρχει µια συνολική εικόνα. Να
βρούµε τα κοινά στοιχεία, πού συναντιόµαστε οι αναπηρίες, για να µην υπάρχει
αλληλοσύγκρουση στις προσβασιµότητες. Και από κει και πέρα να υπάρχει ένα συνολικό
πλάνο που να αντιµετωπίζει όλον τον αναπηρικό χώρο. Γιατί, ασφαλώς εµείς, δεν έχουµε
τίποτα να χωρίσουµε και όλα µας ενώνουν, γιατί το δικαίωµα στην κίνηση είναι δικαίωµα
συνταγµατικά κατοχυρωµένο.
Έτσι, επίσης και το δικαίωµα της προστασίας της προσωπικότητας, που πολύ σωστά
ανάπτυξε στον λόγο του ο συνάδελφος κ. Βουλγαρόπουλος, θα πρέπει να το έχουν υπόψη οι
κατασκευαστές, όταν παρεµβαίνουν για την προσβασιµότητα. ∆εν µπορεί να
καταεξευτελίζεται η προσωπικότητα του αναπήρου προκειµένου να υπάρχει καλαισθησία.
Εγώ την θυσιάζω την καλαισθησία, ας µην υπάρχει, αρκεί να είναι λειτουργικό το
κατασκευαζόµενο.
Μάλιστα εµείς, σε µια προσπάθεια καλής θέλησης, µε αυτό που είπε ο κ.
Βουλγαρόπουλος, συµφωνώ απόλυτα. Η αυτοδιαχείριση της πόλης. Ζητήσαµε εδώ και τρεις
τετραετίες από τους τοπικούς άρχοντες, όταν ήταν υποψήφιοι ακόµη, την δηµιουργία
∆ιαναπηρικής Επιτροπής για τα έργα.
Ξέρετε πόσα έργα ανέξοδα σήµερα θα ήταν θαυµάσια, λειτουργικότατα, χωρίς να µπει
δραχµή επάνω σε αυτά που µπήκαν µέχρι σήµερα; ∆εν ακούστηκε η άποψη αυτών που σπάνε
τα µούτρα τους κάθε µέρα στα κολονάκια, στους κάδους όταν κατεβαίνουν από τις στάσεις,
στα διάφορα εµπόδια, στα τραπεζάκια που υπάρχουν στα πεζοδρόµια…Αυτά όλα πρέπει να
ακουστούν και ορθώς από αυτήν την ηµερίδα πολύ σωστά ακούγονται και τα προβλήµατα
αυτά. ∆εν θα ήθελα όµως να κάνω τοποθέτηση, γιατί θα µου δοθεί η ευκαιρία σε άλλο σηµείο
της εκδήλωσης να το κάνω.
Θα ήθελα να υποβάλλω µία ερώτηση προς τον κ. Di Volo. Τι συµβαίνει στην
προσβασιµότητα των λεωφορείων που κυκλοφορούν στην Ιταλία για τους τυφλούς; ∆ηλαδή,
υπάρχει εκφώνηση στάσεων, υπάρχει αντίληψη του ποιο λεωφορείο έρχεται; Ή υπάρχει
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υπηρεσιακή υποστήριξη, το λέει, δηλαδή το εκφωνεί ο οδηγός ή υπάρχει ειδικό προσωπικό
που βοηθάει τους τυφλούς στην περίπτωση αυτή να επιβιβαστούν ή να αποβιβαστούν;
κ. Di Volo:
We have a subset of lines that are called “accessible lines for everybody” and this is a
parallel issue to the Demand Transport Services. So, we have a set of regular lines that
includes voice announcement of the “STOP”, and this concerning people with that kind of
disability. The buses must also be equipped with ramps etc. So we have this kind of service
for blind people, but just on a subset of lines, lines considered most important for the
mobility.
κ. Γιάννης Τόσκας (προεδρείο):
Η κα Τσοχατζοπούλου θα κάνει ένα µικρό σχόλιο.
κα Τσοχατζοπούλου:
Θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση µε τις δυο πρώτες τοποθετήσεις. Επειδή δεν είναι η
πρώτη φορά που µιλάω σε µια ηµερίδα, αλλά έχω µιλήσει και σε άλλες, και υπάρχουν
αρκετές στιγµές που θεωρώ ότι µάλλον συναντιόµαστε εµείς και εµείς και ότι τα λέµε σε
εµάς. ∆εν είναι όµως πάντα έτσι, και δεν χρειάζεται να είναι πάντα έτσι.
Όταν δούλευα στην Γερµανία στον χώρο αυτό, µια µεγάλη δουλειά ήταν να κάνουµε
έναν σχεδιασµό για το πανεπιστήµιο του πρώην ανατολικού Βερολίνου, να το κάνουµε
προσπελάσιµο. Το ότι µας φωνάξανε σαν µελετητές για ένα τέτοιο µεγάλο έργο, έγινε µετά
από διαµαρτυρία φοιτητών, φοιτητών µε αναπηρίες και άλλοι φοιτητές µαζί, επειδή τα
περισσότερα κτίρια δεν ήταν προσπελάσιµα. Είχανε φέρει µπετόν, είχανε ρίξει µία ράµπα και
είχαν αλυσοδεθεί γύρω γύρω από αυτό. Αυτό βέβαια ήταν ένα µεγάλο θέαµα και ήρθε ο
τύπος, το σχολίασε δεόντως, γίνανε και σχόλια γιατί δεν µπορούν να µπουν κ.λπ. Και µετά
έσπευσε η διοίκηση του πανεπιστηµίου να φτιάξει µια µελέτη και, σιγά σιγά, το ένα κτίριο
µετά το άλλο να το καταστήσει προσπελάσιµο.
Αυτό που θέλω να πω είναι, ότι δεν θέλω να µειώσω ή να απαλλάξω το κράτος ή
οποιονδήποτε πολιτικό φορέα από την υποχρέωσή του, που έχει να εφαρµόσει, και
σαφέστατα εµείς που είµαστε εδώ πέρα δουλεύουµε χρόνια, γιατί βλέπω πολλούς που τους
ξέρω χρόνια τώρα, ότι είµαστε απογοητευµένοι γιατί τόσα χρόνια λέµε ότι θα µπορούσαν να
γίνουνε θαύµατα εδώ στην Ελλάδα και δεν γίνονται.
Παρόλα αυτά υπάρχει πάντα µία δύναµη και στους συλλόγους και στα ίδια τα άτοµα µε
αναπηρίες. ∆εν υπάρχει ανάγκη να κάθεται κανείς και να περιµένει να γίνει κάτι. Μπορεί να
το αποκτήσει και αυτό είναι κάτι πολύ σηµαντικό. Και δεν είναι µόνο ότι το παίρνουν και
αυτό, είναι και για όσους επισκέπτονται αυτές τις ηµερίδες και είναι ήδη ΑµεΑ, ότι πρέπει
και αυτοί να αποκοµίσουν αυτή την αίσθηση. Ευχαριστώ.
κ. Γιάννης Τόσκας (προεδρείο):
Κύριε Σπανέ, έχετε τον λόγο.
κ. Σπανός
Το 1989, όταν τόλµησα να µιλήσω για Άτοµα µε ειδικές Ανάγκες σε µια συνέντευξη
του Ράδιο Ουτοπία, τότε συνειδητοποίησα ότι τελικά αξίζει να προσπαθεί κανείς να κάνει
κάποια πράγµατα και να µιλάει λιγότερο.
Από τότε πέρασαν αρκετά χρόνια. Στον ΟΑΣΘ γίνανε αρκετά πράγµατα και θα
περίµενα πιο οξύτατη την κριτική από τον κ. Βουλγαρόπουλο και τους υπόλοιπους,
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κ. Γιάννης Τόσκας (προεδρείο):
Μάλλον δεν έγινε ακόµα η κριτική κ. Σπανέ.
κ. Σπανός:
Ενδεχοµένως. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν κάποια άτοµα που ασχολούνται µε το
θέµα, ότι έχουνε γίνει ορισµένες παρεµβάσεις, όπως π.χ. η ύπαρξη ενός δαπέδου που δεν
γλιστράει, είναι αντιολισθητικό, υπάρχουν κάποιες ανατοµικές χειρολαβές, υπάρχουν κάποια
πλήκτρα χαµηλωµένα και σε χρωµατική αντίθεση µε το υπόλοιπο περιβάλλον, ώστε να
µπορούν να φαίνονται σχετικά εύκολα, υπάρχουν θέσεις που βλέπουν µόνο µπροστά ή µόνο
πίσω και όχι στο πλάι, αν και αυτό είναι εις βάρος της χωρητικότητας των λεωφορείων. Αυτό
στην αρχή αποτέλεσε αντικείµενο διαφόρων σχολιασµών, αν και στην συνέχεια όλοι
συνειδητοποίησαν την χρησιµότητα τοποθέτησης κατά αυτόν τον τρόπο της καρέκλας.
Βέβαια, το πιο σηµαντικό είναι ότι ορισµένα λεωφορεία είναι εξοπλισµένα µε
µηχανισµό, ώστε να µπορούν να δεχτούν αναπηρική πολυθρόνα, και γι’ αυτό το λόγο φέρουν
και το σήµα της αναπηρικής πολυθρόνας. Είναι µεν λίγα, αλλά αυτήν την στιγµή αυτά
υπάρχουν.
Βέβαια, θα µπορούσε να πει κανείς ότι όλα αυτά τα πράγµατα είναι αυτονόητα, αλλά κι
αν είναι αυτονόητα και περνάνε απαρατήρητα αυτή τη στιγµή, αυτό σε τελική ανάλυση
σηµαίνει ότι ο «σχεδιασµός για όλους», είναι για όλους και όλους τους ευνοεί.
Το 1989 πάλι, κάτι τέτοιο δεν ήταν προφανές για έναν υπάλληλο της Ολυµπιακής
Αεροπορίας, ο οποίος θεώρησε ότι η αναπηρική πολυθρόνα µιας κυρίας που επιβιβάστηκε
στο αεροπλάνο δεν θα της ήταν χρήσιµη εκεί που θα πάει, µε αποτέλεσµα να την αφήσει στην
Αθήνα. ∆υστυχώς αυτό είναι µια πραγµατικότητα. ∆εν ξέρω αν η κα Λεβέντη θυµάται το εν
λόγω περιστατικό, αλλά εµένα µου έχει µείνει.
Αυτά που θεωρούµε σήµερα αυτονόητα, κάποτε δεν ήταν.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω για το τι έχει προγραµµατίσει ο ΟΑΣΘ ως επόµενα
βήµατα, πιστεύοντας ότι αυτά που σήµερα θα αναφερθούν ενδεχοµένως σε µια επόµενη
συνάντηση να είναι αυτονόητα.
α) Πρώτα θα ήθελα να πω και να απαντήσω στον κ. Μπερτσιµά που αναφέρθηκε στα
λεωφορεία, ότι από την επόµενη κιόλας παρτίδα λεωφορείων που θα παραληφθεί από τον
ΟΑΣΘ τους επόµενους µήνες, όλα τα λεωφορεία θα είναι χαµηλού δαπέδου και υποχρεωτικά
η µία τουλάχιστον πόρτα θα είναι χωρίς σκαλοπάτι.
β) Πέραν του κλιµατισµού που τοποθετείται πλέον σε όλα τα λεωφορεία, θα υπάρχει
σύστηµα πρόσβασης για τα Άτοµα µε Αναπηρίες και σύστηµα επιγονάτισης.
γ) Επίσης, έχει υποβληθεί πρόταση στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για
να αγοραστού δύο mini-buses τα οποία θα µεταφέρουν Άτοµα µε Αναπηρίες. Οι λεπτοµέρειες
για το αν θα είναι µεταβλητής διαδροµής κ.λπ. είναι προφανές ότι θα εξεταστούν στην
πορεία.
δ) Σε όλα τα λεωφορεία θα υπάρχει δυνατότητα εξασφάλισης της αναπηρικής
πολυθρόνας µέσα στο λεωφορείο, ώστε η µεταφορά να γίνεται χωρίς κανένα πρόβληµα.
ε) Τέλος, απαντώντας στον εκπρόσωπο του Συλλόγου Τυφλών, πρέπει να πω ότι έχει
υποβληθεί πρόταση στο Υπουργείο για έγκριση και ένταξη στην «κοινωνία της
πληροφορίας» πρόγραµµα Τηλεµατικής, όχι µόνο για οπτική, αλλά και για ακουστική
αναγγελία των στάσεων, τόσο µέσα στο λεωφορείο όσο και σε επιλεγµένες στάσεις των
διαδροµών των λεωφορείων.
Θα περιµένουµε τα αποτελέσµατα και τα πορίσµατα της Ηµερίδας, και πιστεύω ότι ο
ΟΑΣΘ θα προσπαθήσει στην συνέχεια, στο µέλλον, να ανταποκριθεί καλύτερα στις
υποχρεώσεις που έχει απέναντι στο σύνολο του επιβατικού κοινού. Ευχαριστώ.
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κ. Αυγουστίδης:
Μια πρόταση προς τον ΟΑΣΘ. Είναι το µοντέλο του Λονδίνου. Στο µοντέλο του
Λονδίνου υπάρχουν δύο γραµµές, η SL1 και η SL2, οι οποίες είναι αντίστροφες, είναι
διάρκειας µιάµισης ώρας µέσα στην πόλη και εξυπηρετούν χιλιάδες Άτοµα µε Αναπηρίες.
Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι όλα πρέπει να γίνονται µε εµάς. Τίποτα χωρίς
εµάς. Ευχαριστώ.
κ. Γιάννης Τόσκας (προεδρείο):
Ο κ. Νανιόπουλος έχει τον λόγο.
κ. Νανιόπουλος:
Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέµατα, σχετικά µε τα όσα ακούστηκαν.
Το πρώτο, σχετικά µε τα όσα είπε ο κ. Βουλγαρόπουλος για την αγορά ενός
αυτοκινήτου από κοινού, από πολλούς χρήστες. Είναι µια τάση που συζητείται ήδη για τους
κοινούς ιδιοκτήτες των Ι.Χ. Το δεύτερο αµάξι που έχει κάποιος, αντί να το έχει µόνο αυτός,
να το µοιράζεται µε άλλες οικογένειες. Έτσι, θα µπορέσουµε να περιορίσουµε τη χρήση του
Ι.Χ. Εφόσον συζητάτε για κοινούς χρήστες, πόσο µάλλον να µην συζητηθεί σοβαρά σε
επίπεδο υπουργείου, για τους χρήστες που έχουν µεγάλο πρόβληµα. Είναι κάτι που µπορεί να
το δει κανείς µε ιδιαίτερη σοβαρότητα. Από την πλευρά του ο κ. Βουλγαρόπουλος πρέπει να
κάνει µια συγκροτηµένη πρόταση προς την Επιτροπή Προσβασιµότητας.
Το δεύτερο αφορά τον ΟΑΣΘ. Θα µπορούσαµε να πούµε πολλά πράγµατα για τον
ΟΑΣΘ.
Είναι από τους πρώτους Οργανισµούς στην Ελλάδα που πήρε ένα σύστηµα
προσβασιµότητας στα λεωφορεία. Νοµίζω ότι προηγήθηκε του αντίστοιχου Οργανισµού στην
Αθήνα. Από ό,τι αποδείχθηκε, ωστόσο, στην πράξη, κι ας τον συγχωρήσουµε διότι ήταν από
τους πρώτους, είναι ένα σύστηµα που δεν χρησιµοποιείται. Πρακτικά δεν χρησιµοποιείται για
πολλούς λόγους. Πρέπει να κατέβει ο οδηγός από τη θέση του, να πάρει το τηλεκοντρόλ µε
το καλώδιο, να πατήσει το τηλεκοντρόλ για να ανοίξει η πόρτα, να κατέβει ο µηχανισµός, να
ανέβει ο άνθρωπος επάνω, να ξαναπατήσει το τηλεκοντρόλ για να κλείσει η πόρτα, να πάει
στην θέση του οδηγός και να πει ο χρήστης… «συγγνώµη, δεν θα το ξανακάνω». Αυτό το
σύστηµα αποδείχθηκε λάθος. Λάθος επιλογή. Το θέµα είναι, όµως, ότι το λάθος
επαναλήφθηκε. Ο ΟΑΣΘ αγόρασε εκ νέου νέα παρτίδα λεωφορείων µε τον ίδιο εξοπλισµό.
κ. Σπανός:
Αυτή ήταν µια παρτίδα λεωφορείων, η οποία δεν επαναλήφθηκε. Τα νέα λεωφορεία θα
έχουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν προηγουµένως.
κ. Νανιόπουλος:
Ενδιάµεσα, δεν έγινε καµιά άλλη προµήθεια; Οι πληροφορίες µου λένε ότι έγινε κι
άλλη προµήθεια. Μακάρι να έχετε δίκιο.
κ. Σπανός:
Έγινα απλώς κάποιες παρεµβάσεις που θα διευκόλυναν τους χρήστες. Όχι κάτι τα
ιδιαίτερο.
κ. Νανιόπουλος:
Ακούω µε µεγάλο ενδιαφέρον τα όσα είπε ο κ. Σπανός, για τα νέα λεωφορεία, και
περιµένω εναγωνίως να είναι πράγµατι τέτοια όπως τα περιέγραψε. ∆ηλαδή, χαµηλού
δαπέδου, που γονατίζουν και που βγαίνει η ράµπα.
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Ο ΟΑΣΘ είναι πράγµατι ένας δυναµικός Οργανισµός, που εάν υπάρχει θέληση από
τους ∆ιοικούντες, και τα όσα λέγονται δεν απευθύνονται άµεσα στον κ. Σπανό, µπορεί να
κάνει πολλά πράγµατα.
Αλλά πρέπει να δούµε πράξη. Που µέχρι στιγµής τουλάχιστον δεν την βλέπουµε. ∆ιότι
όλα τα άλλα που αναφέρθηκαν, αντιολισθητικά δάπεδα και κουµπιά, είναι για όλον τον
κόσµο, και είναι προφανή.
κ. Γιάννης Τόσκας (προεδρείο):
Για να δούµε λοιπόν τι εκπλήξεις µπορεί να µας προσφέρει ο ΟΑΣΘ, όπως έχει σίγουρα
η Οµάδα Εργασίας του ΤΕΕ, γι’ αυτό σας καλώ όλους να παρακολουθήσετε µε ενδιαφέρον
την δεύτερη συνεδρία. Απλά κλείνοντας, θα πω και εγώ ένα µικρό παράπονο που έχουµε από
το πρώτο ΠΕΣΥ. Αν και εδώ και τρεις µήνες έχει θεσµοθετηθεί ο Νόµος 3106 που προβλέπει
ειδικά κονδύλια για το ευρωπαϊκό έτος για τα ΑµεΑ και στα πλαίσια και της ευρωπαϊκής
προεδρίας, δυστυχώς δεν έχουν γίνει οι ανάλογες δράσεις που περίµεναν όλοι.
Ευχαριστούµε.

55

2η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
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ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οµάδας Εργασίας ΤΕΕ
•
•
•
•
•
•
•

1.

Μ.Ζουρνά, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Β.Κονιόρδος, Αρχιτέκτων Μηχανικός
∆.Ναλµπάντης, Πολιτικός Μηχανικός
Α.Νανιόπουλος, Αναπλ. καθηγητής Α.Π.Θ.
Γ. Παλάντζας, Πολιτικός Μηχανικός
Κ.Παπαδόπουλος, ∆ρ. Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός
Ι.Τόσκας, Συγκοινωνιολόγος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η µετακίνηση των πεζών στα πεζοδρόµια 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 υπό το γενικό χαρακτηρισµό
σαν «εµποδιζόµενα άτοµα».
Εν συντοµία, Εµποδιζόµενα Άτοµα νοούνται τα πρόσωπα εκείνα που λόγω κάποιας
προσωπικής αιτίας, ιδιαιτερότητας ή κατάστασης αντιµετωπίζουν αυξηµένες δυσκολίες είτε
στη µετακίνηση τους, είτε στην πρόσβαση σε διάφορους χώρους, και ως τέτοια
χαρακτηρίζονται:
Τα άτοµα µε αναπηρίες κάθε είδους (προσωρινές ή µόνιµες)
Οι ηλικιωµένοι, τα παιδιά, οι έγκυες
Τα άτοµα που παρουσιάζουν µειωµένη ικανότητα αντίληψης και επικοινωνίας
Τα άτοµα που µεταφέρουν ογκώδη αντικείµενα ή µεταφέρουν νήπια σε καροτσάκι κ.α..
Η εξασφάλιση της δυνατότητας για ασφαλή και αυτόνοµη µετακίνηση µέσα στην πόλη,
σε συνδυασµό µε την δυνατότητα για πρόσβαση στους χώρους συνάθροισης, αποτελεί
προϋπόθεση για την ποιοτική και λειτουργική διαβίωση του καθένα από εµάς. Aυτό ισχύει
γιατί είµαστε όλοι εν δυνάµει «εµποδιζόµενα άτοµα» είτε σε κάποια φάση της ζωής µας, είτε
λόγω συγκυριών καθ’ όλη τη διάρκειά της. Όσο ποικίλες µπορεί να είναι οι αιτίες που
µπορούν να καταστήσουν κάποιον «εµποδιζόµενο άτοµο», άλλο τόσο πολύπλοκο είναι και να
ορίσει κανείς τι χαρακτηρίζεται και τι δεν χαρακτηρίζεται ως «εµπόδιο». Υπάρχουν εµπόδια
σταθερά και µόνιµα για όλους, όπως -για παράδειγµα- υψοµετρικές διαφορές, ακάλυπτα
ορύγµατα και εργοτάξια των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, ολισθηρές επιφάνειες κ.α.
Υπάρχουν τα κινητά εµπόδια, όπως φυτοδοχεία, διαφηµιστικά πανό, εµπορεύµατα, οχήµατα
κ.α. Υπάρχουν όµως και τα εµπόδια στάθµευσης, τα στέγαστρα των λεωφορείων, οι
τηλεφωνικοί θάλαµοι, τα σήµατα και οι σηµατοδότες, τα οποία συνθέτουν τον απαραίτητο
αστικό εξοπλισµό, αλλά ταυτόχρονα διαµορφώνουν ένα εξαιρετικά πολυσύνθετο και συχνά
επικίνδυνο περιβάλλον για άτοµα µε αναπηρίες, όπως π.χ. τους τυφλούς.
Το έργο που ανατέθηκε από το Τ.Ε.Ε. / Τ.Κ.Μ. στην Οµάδα Εργασίας, την οποία
εκπροσωπούµε, αφορούσε στην καταγραφή των εµποδίων πάνω σε µια ορισµένη διαδροµή
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και στη διατύπωση γενικής πρότασης για την αποµάκρυνση των εµποδίων, την βελτίωση της
προσβασιµότητας, και την αντιληπτική οργάνωση των διαδροµών µέσα στην πόλη.
Ιδανικά θα έπρεπε η πόλη µας να είναι προσπελάσιµη σε κάθε της σηµείο, όχι µόνο 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 σε άτοµα µειωµένης κινητικότητας, είτε λόγω των περιορισµών που
προκύπτουν από τον πολεοδοµικό σχεδιασµό: στενοί δρόµοι, στενά πεζοδρόµια, έλλειψη
ακάλυπτων χώρων κ.λπ.
Μια ρεαλιστική αντιµετώπιση του στόχου της προσπελασιµότητας αποτελεί η
«χάραξη», δηλαδή η µελέτη και η αποκατάσταση µε διαφόρους τρόπους, βασικών κεντρικών
διαδροµών µέσα στην πόλη, οι οποίες πιλοτικά θα οδηγήσουν στη σταδιακή βελτίωση και
άλλων περιφερειακών διαδροµών. Ταυτόχρονα, ενώ η διαδροµή αποτελεί το µέσον για να
φτάσει κανείς εκεί που θέλει, προαπαιτούµενο είναι να καταστεί προσπελάσιµος και ο στόχος
της πορείας, δηλαδή το κτίριο ή ο χώρος προς τον οποίο προοριζόµαστε. Κυριαρχεί η τάση
να περιοριζόµαστε όλοι στο αυτονόητο, δηλαδή στην προσπελασιµότητα των δηµοσίων
κτιρίων, των δηµοσίων υπηρεσιών, των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ή των υπηρεσιών υγείας,
και συχνά µας διαφεύγει ως µηχανικούς ή δηµοσίους λειτουργούς ότι τα «εµποδιζόµενα
άτοµα» ή τα άτοµα µε αναπηρίες πρέπει να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε χώρο
αναψυχής, εστίασης, πολιτισµού, εκδηλώσεων, αθλητισµού κ.λπ. ∆ιαφορετικά η κάθε
διαδροµή θα είναι άνευ νοήµατος και ουσιαστικά χωρίς λειτουργική αξία..
Με το σκεπτικό αυτό, η διαδικασία που ακολούθησε η Οµάδα Εργασίας βασίστηκε σε
συγκεκριµένη µεθοδολογία µε την οποία κατ’ αρχήν διατυπώθηκαν τα εξής κριτήρια για τον
εντοπισµό της επιλέξιµης διαδροµής:
Να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για µια συνολική πρώτη εξέταση / παρουσίαση του
θέµατος σ’ έναν περιορισµένο χώρο της πόλης, η οποία θα δώσει συµπεράσµατα, που θα
µπορούν να εφαρµοσθούν στο σύνολο της και να βοηθήσουν κατά το δυνατό µεγαλύτερο
πλήθος χρηστών.
Να είναι πολυσύχναστη περιοχή, εµπορική, µε δηµόσια κτίρια, αξιοθέατα και χώρους
συνάθροισης κοινού (υπαίθριους / κλειστούς / δηµόσιους / ιδιωτικούς).
Να περιλαµβάνει κοινόχρηστους χώρους µε διαφορετική µορφολογία (στενά αλλά και
φαρδιά πεζοδρόµια, πλατείες, πεζόδροµους, «πεζόδροµους ήπιας κυκλοφορίας»).
Να παρουσιάζει, σε µια πρώτη επισκόπηση, ποικιλία εµποδίων που θα καταγραφούν, θα
αναλυθούν και θα σχολιασθούν, έτσι ώστε να καταδειχθεί η συνθετότητα του προβλήµατος.
Τέλος, η διαδροµή να είναι συνήθης, όχι εξεζητηµένη, να φιλοξενεί µεγάλες ροές πεζών
και σηµαντικά σηµεία προορισµού, και φυσικά να εξυπηρετείται από τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς.
Οφείλουµε να συµπληρώσουµε ότι η διαδροµή θα µπορούσε να αναφέρεται σε
πρόσβαση ενός καθαρά αθλητικού χώρου στην πόλη, ενόψει και της συγκυρίας των
Ολυµπιακών Αγώνων και Αθλητικών Εκδηλώσεων του 2004. Όµως, η ανάγκη για παράθεση
περισσότερων «θεµάτων» για συζήτηση σε µια κεντρική ζώνη σε αντίθεση µε µια αµιγώς
αθλητική περιοχή (π.χ. άµεσης πρόσβασης στο Καυταντζόγλειο Στάδιο), επιλέχθηκε για
ανάλυση και σχολιασµό. Άλλωστε, τα ζητήµατα εξασφάλισης προσβασιµότητας σε
ολυµπιακές εγκαταστάσεις και αθλητικούς χώρους είναι µεγάλα ζητήµατα τα οποία βεβαίως
θα θιγούν στην ηµερίδα αυτή, αν και αποτελούν από µόνα τους στοιχεία παρέµβασης.
Ως εµπόδια αντιµετωπίστηκαν τα στοιχεία που δυσχεραίνουν ή αποκλείουν την
πρόσβαση ατόµων µε σοβαρές κινητικές δυσκολίες, δηλαδή κυρίως τους χρήστες
αναπηρικών αµαξιδίων και κατά δεύτερο λόγο τους τυφλούς.
Η διαδροµή που τελικά επιλέχθηκε έχει ως αφετηρία το σηµερινό ∆ηµαρχείο
Θεσσαλονίκης, στη συνέχεια αφού διασχίσει την οδό Βενιζέλου και την οδό Εγνατία,
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κατεβαίνει τη Βενιζέλου από το αριστερό πεζοδρόµιο. Αµέσως µετά, στρέφεται προς τους
πεζόδροµους της οδού Σολωµού και της οδού Σπανδωνή, διασχίζει την οδό Ερµού και
κινείται στο νότιο πεζοδρόµιο της οδού Ερµού, στρίβοντας δεξιά στην οδό Κοµνηνών. Στη
συνέχεια, κινείται διαµέσου της οδού Βασιλέως Ηρακλείου και καταλήγει στην οδό
Αριστοτέλους. Στη συνέχεια διασχίζει την Τσιµισκή και κινείται επί της Αριστοτέλους από
την πλευρά του «Ολύµπιον», και µετά επί της οδού Μητροπόλεως από το βόρειο πεζοδρόµιο
µε κατεύθυνση την Πλατεία Ελευθερίας. Μέσω της οδού Οπλοποιού η διαδροµή
«περιπλανιέται» στα Λαδάδικα και ολοκληρώνεται στην Πλατεία Μοριχόβου.
Το µήκος της πορείας είναι περίπου 1,3 χιλιόµετρα, η χρονική διάρκεια της µετρήθηκε
γύρω στα 25’ λεπτά της ώρας (σε συνθήκες περιπάτου). Ο εντοπισµός των εµποδίων
πραγµατοποιήθηκε σε ώρες αιχµής για τη λειτουργία της αγοράς αλλά και σε ηµέρες αργίας.
Από τη µελέτη της διαδροµής προέκυψαν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, οι οποίες
τεκµηριώθηκαν µε φωτογραφική αποτύπωση, βιντεοσκόπηση και καταγραφή σε ειδικά
έντυπα. Αυτές θα παρουσιαστούν ανά τύπο εµποδίου:
2.

ΡΑΜΠΕΣ (ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕ∆Α)

Γενικά παρατηρείται τήρηση της υποχρέωσης κατασκευής ράµπας στις διαβάσεις
πεζών. Παρόλα αυτά όµως οι ράµπες (κεκλιµένα επίπεδα):
∆εν καλύπτουν όλες τις πλευρές µιας διασταύρωσης (π.χ. απουσιάζουν στην άνω γωνία
των οδών Βενιζέλου και Εγνατία).
Παρουσιάζουν κακοτεχνίες (δηµιουργούν χαρακτηριστικό «σκαλί» µε το οδόστρωµα,
όπως π.χ. στις ράµπες των οδών Μητροπόλεως –διασταύρωση- µε Βενιζέλου), παγίδες
(στόµιο φρεατίου στη ράµπα οδού Ρογκότη µε οδό Μητροπόλεως και επιµήκης σχάρα
πλάτους 10 εκ. στη διασταύρωση Μητροπόλεως µε Κοµνηνών), φθορές λόγω έλλειψης
συντήρησης (Κοµνηνών µε Ερµού).
Καταλαµβάνονται από παράνοµα σταθµευµένα οχήµατα, κάδους απορριµµάτων
(Βασιλέως Ηρακλείου), παράνοµες επεκτάσεις περιπτέρων (Τσιµισκή) και χρησιµεύουν για
την άνοδο και κίνηση ή στάθµευση δικύκλων στο πεζοδρόµιο (Τσιµισκή µε Αριστοτέλους).
Οι διαστάσεις τους είναι οριακές ( οι ελάχιστες οριζόµενες από τους κανονισµούς),
µάλιστα συχνά µέρος τους καταλαµβάνεται από σηµατοδότες και σήµατα της Τροχαίας, ενώ
πουθενά δεν αντιµετωπίζονται µε ενιαία κυκλική διαµόρφωση σε όλο το µήκος και το φάρδος
του πεζοδροµίου και µε οµοιόµορφη βύθιση του κρασπέδου.
Εκτός ίσως από τις ράµπες της οδού Τσιµισκή και της οδού Μητροπόλεως, οι υπόλοιπες
αποτελούν «ξένο σώµα» από αισθητική άποψη.
Άξιο σχολιασµού είναι ότι τα Λαδάδικα είναι απολύτως απροσπέλαστα από τα ΑµεΑ.
Φαίνεται καθαρά ότι δεν καταβλήθηκε µέριµνα για ράµπες ή για άλλου είδους κάλυψη των
ανισοσταθµιών. Όσο κι αν ακούγεται απίστευτο, ένας χρήστης αναπηρικού αµαξιδίου δεν
έχει µε κανένα τρόπο εύκολη πρόσβαση όχι µόνο στους κλειστούς χώρους αλλά ούτε καν
στους υπαίθριους χώρους αναψυχής των Λαδάδικων.
3.

ΚΙΝΗΤΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ

Η «περιοχή έρευνας» (όπου δηλαδή κινηθήκαµε) εντάσσεται στο λεγόµενο «εµπορικό
κέντρο» Άρα, η κατάληψη του ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου (πεζοδροµίου,
οδοστρώµατος, πλατείας) από εµπορεύµατα σε µόνιµες σταθερές ή ηµιµόνιµες / κινητές
κατασκευές και από τραπεζοκαθίσµατα, έχει ζωτική σηµασία για τον επιχειρηµατικό κόσµο!
Το αποτέλεσµα: µια «τριτοκοσµική» εικόνα υποβαθµισµένου αστικού περιβάλλοντος, όπου η
κίνηση του πεζού δυσχεραίνεται ποικιλοτρόπως, είτε έχει είτε δεν έχει κινητικά προβλήµατα.
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Στο άνω (βόρειο) πεζοδρόµιο της Βασιλέως Ηρακλείου (αγορά «Μοδιάνο») ο πεζός
είναι αναγκασµένος µε κίνδυνο της ζωής του να βαδίζει στο οδόστρωµα ( ή να ισορροπεί στο
κράσπεδο αν έχει αυξηµένες ακροβατικές ικανότητες) για να αποφύγει τη σύγκρουση µε τα
µανάβικα, ενώ αν επιλέξει το κάτω πεζοδρόµιο θα κινηθεί ανάµεσα σε ογκώδη ψυγεία µε
αλίπαστα -τα οποία παραµένουν στο πεζοδρόµιο ακόµη και τις ώρες που η αγορά είναι
κλειστή-, βαρέλια µε τουρσιά και ετοιµόρροπα ράφια µε υαλικά. Τα «Λουλουδάδικα» δε της
Βασιλέως Ηρακλείου µε την οδό Κοµνηνών, για την αναβάθµιση των οποίων τόσο
µακροχρόνιος και πολυέξοδος αγώνα έγινε από το ΥΠ.ΠΟ. και τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης,
έχουν καταλάβει και το τελευταίο τετραγωνικό εκατοστό κοινοχρήστου χώρου γύρω τους µε
το θράσος του «γραφικού», και την νοοτροπία του «οικοπεδούχου».
Στην αγορά «Βλάλη» το προβλεπόµενο πεζοδρόµιο γύρω από τα καταστήµατα αποτελεί
ένα εξαιρετικό υπαίθριο χώρο έκθεσης εµπορευµάτων, οπότε ο χρήστης αµαξιδίου ή ένας
συµπολίτης µας µε προβλήµατα όρασης είναι αναγκασµένος να κινηθεί στο κεντρικό
λιθόστρωτο και να υφίσταται συνεχείς κραδασµούς στη µια περίπτωση και κίνδυνο πτώσης
και τραυµατισµού στην άλλη.
Τα παραδείγµατα στην οδό Κοµνηνών (εκατέρωθεν αδιαπέραστη) και στο «Ολύµπιον»
(όπου τα τραπεζοκαθίσµατα έχουν επεκταθεί και στην κεντρική νησίδα) είναι
χαρακτηριστικά για την νοοτροπία και το βαθµό πολιτισµού αυτής της πόλης (που όµως δεν
είναι αποκλειστικότητα ανά τον ελλαδικό χώρο!).
Άλλα πεζοδρόµια, όπως αυτό της οδού Βενιζέλου, της οδού Κοµνηνών µε Βασιλέως
Ηρακλείου και της οδού Μητροπόλεως χάνουν το µισό ή και όλο τους το πλάτος από τα
παρανόµως σταθµευµένα δίκυκλα και τους πάγκους µικροπωλητών, ενώ γύρω από κάθε
περίπτερο η κίνηση γίνεται υπό προϋποθέσεις, ανάλογα µε τις επεκτατικές διαθέσεις του
εκάστοτε περιπτερούχου.
4.

ΜΟΝΙΜΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ

Λίγοι µπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι η υφιστάµενη διαµόρφωση της κεντρικής
νησίδας της Αριστοτέλους αποκλείει την εγκάρσια διάσχιση της από χρήστη αναπηρικού
αµαξιδίου µε αποτέλεσµα την υποχρεωτική του κίνηση είτε στο οδόστρωµα είτε κατά µήκος
της οδού µέχρι να µπορέσει να βρει ισόπεδη επιφάνεια ( και αυτό δεν συµβαίνει ούτε καν επί
της Τσιµισκή, στο χαρακτηριστικό ρολόι.
Τα υλικά επίστρωσης, είτε µε την ολισθηρότητα τους (οδός Αριστοτέλους) είτε µε το
έντονο ανάγλυφο (Βλάλη, Λαδάδικα) δηµιουργούν από µόνα τους δυσχερείς συνθήκες στην
ασφαλή µετακίνηση των Ατόµων µε Αναπηρία.
Επίσης µόνιµες κατασκευές που εξέχουν από την Οικοδοµική Γραµµή, όπως βιτρίνες
καταστηµάτων, βαθµίδες, ακόµη και ράµπες, γυάλινες πόρτες που ανοίγουν προς τα έξω για
λόγους πυρασφάλειας ή εξοικονόµησης χώρου, µπορούν να δηµιουργήσουν πολύ σοβαρές
παγίδες στα άτοµα µειωµένης όρασης, µειωµένης αντιληπτικής ικανότητας ή ακόµη και σε
κάποιον αφηρηµένο.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όλες αυτές οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον
εκάστοτε ισχύοντα ΓΟΚ, τον κτιριοδοµικό κανονισµό ή τον κανονισµό πυρασφάλειας, πρέπει
να ικανοποιούνται σε βάρος του ιδιωτικού χώρου, µε υποχώρηση προς τα µέσα και όχι σε
βάρος του κοινόχρηστου χώρου. Παρόµοια οι όποιες κατασκευές για την προβολή και έκθεση
εµπορικών ειδών πρέπει να ολοκληρώνονται στην οικοδοµική γραµµή, και όχι να ξεκινούν
απ’ αυτήν -όπως είναι η σηµερινή πρακτική-.
Η παραδοχή της αυθαιρεσίας από τους φορείς που διαχειρίζονται τον κοινόχρηστο
χώρο και ιδιαίτερα τους δήµους και τις νοµαρχίες και η νοµιµοποίηση της διατήρησής της
στο διηνεκές µε την επιβολή προστίµων, δεν αποτελεί πρακτική που θα οδηγήσει κάποτε
στην απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου και την απόδοσή του στους πεζούς.
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Η αποκατάσταση της προσπελασιµότητας των διαδροµών είναι σύνθετο πρόβληµα
αλλά όχι ανεπίλυτο. Τεχνικές λύσεις εµείς οι µηχανικοί είµαστε σε θέση να επεξεργαστούµε
κα να προτείνουµε. Θα πρέπει όµως αντίστοιχα να γίνει κατανοητό από τους
επιχειρηµατικούς κύκλους και τους δηµόσιους φορείς ότι το πεζοδρόµιο ανήκει σε όλους,
προορίζεται για τη συνεχή, ασφαλή και χωρίς εµπόδια κυκλοφορία των πεζών και των
εµποδιζόµενων ατόµων, η δε άνετη κίνηση πάνω σ’ αυτό αποτελεί ουσιαστικό
χαρακτηριστικό γνώρισµα της ποιότητας ζωής µέσα στην πόλη.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η Οµάδα Εργασίας προτείνει την υλοποίηση µιας δέσµης
µέτρων, που στόχο έχουν την αποκατάσταση της προσπελασιµότητας του δηµόσιου και του
ιδιωτικού χώρου, τη βελτίωση της χρηστικότητας του πεζοδροµίου και την αντιληπτική
οργάνωση του αστικού περιβάλλοντος:
1.
Θέσπιση Κανονισµού Λειτουργίας Κοινόχρηστου Χώρου, µε νοµοθετική ρύθµιση που
θα έχει πανελλαδική ισχύ και θα εξειδικεύεται ενδεχοµένως για τα ιστορικά αστικά κέντρα.
Μπορεί να βασιστεί σε παρόµοιες προσπάθειες στους ∆ήµους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης,
«Αθήνα 2004» κ.λπ.
2.
Έλεγχος τήρησης προδιαγραφών προσβασιµότητας τόσο κατά το στάδιο έκδοσης
οικοδοµικής άδειας οποιουδήποτε κτιρίου όσο και κατά το στάδιο κατασκευής, µε ιδιαίτερη
έµφαση στην ορθή εφαρµογή του υψοµέτρου από του ∆ήµους. Ειδικότερα για τις Μελέτες
∆ηµοσίων Έργων να προβλέπεται η σύνταξη ειδικού Τεύχους Τεκµηρίωσης για την τήρηση
των προδιαγραφών για ΑµεΑ (µε σχέδια, επιλογή υλικών και εξοπλισµού, σήµανση κτιρίων
κ.α.) αντίστοιχου εκείνου του προγράµµατος ποιότητας.
3.
∆ηµιουργία συστήµατος παραγωγής και παροχής πληροφοριών σε ΑµεΑ σχετικά µε
την προσπελασιµότητα της πόλης, σε σχέση µε το σύνολο της αλυσίδας µετακίνησης.
Έκδοση καταλλήλων οδηγών, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, µε δυνατότητες συνεχούς
εµπλουτισµού και επικαιροποίησης.
4.
Εξασφάλιση προσπελασιµότητας και φιλοξενίας ΑµεΑ σε κάθε µεγάλη πολιτιστική,
αθλητική ή εκθεσιακή διοργάνωση που αναλαµβάνει η πόλη. ∆ηµιουργία ειδικής
γραµµατείας για την υποστήριξη και την διευκόλυνση ΑµεΑ από το στάδιο σχεδιασµού κάθε
εκδήλωσης µέχρι και την υλοποίηση της.
5.
Επιβολή ειδικών µέτρων (όπως γίνεται µε την πυρασφάλεια) για την εξασφάλιση
προσπελασιµότητας (είσοδος / έξοδος, χώροι υγιεινής, σήµανση κ.α.) πριν την έκδοση άδειας
λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (περιλαµβάνονται εδώ τα
καταστήµατα αναψυχής, εστίασης, τροφίµων, supermarkets, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία,
κοµµωτήρια, καφενεία, φαρµακεία κ.α.) και άλλων ειδικών λειτουργιών (π.χ.
εκπαιδευτηρίων, φροντιστηρίων κ.α.).
6.
Έλεγχος τήρησης προδιαγραφών ασφαλείας στα εκτελούµενα έργα σε κοινόχρηστους
χώρους (περίφραξη ορύγµατος, σήµανση, προστατευµένη πορεία πεζών, αποµάκρυνση
προϊόντων εκσκαφής, κ.α.) και σε περιπτώσεις ικριωµάτων σε πεζοδρόµια (περίφραξη
εργοταξίων, σήµανση, ασφαλής διέλευση πεζών, αποφυγή κινδύνων πτώσης υλικών κ.α.).
7.
Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και έλεγχος των επιχειρήσεων που παραδοσιακά
καταλαµβάνουν µέρος του κοινόχρηστου χώρου, µε ευθύνη των συλλογικών τους οργάνων
και των φορέων διαχείρισης της πόλης. Εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς µε
σεβασµό στον πολίτη και τη δηµόσια υγεία.
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8.
∆ηµιουργία µηχανισµού άµεσης αποµάκρυνσης των αυθαίρετων κινητών ή σταθερών
εµποδίων (π.χ. Συνεργείο Καθαριότητας µε τα απαραίτητα εργαλεία για αποξήλωση) χωρίς
υποχρέωση τήρησης διαδικασίας για την ενηµέρωση του παραβάτη.
9.
Συνεχής και εντατική αστυνόµευση της παράνοµης στάθµευσης, ιδιαίτερα πάνω σε
ράµπες και πεζοδρόµια. Εξασφάλιση θέσεων στάθµευσης για ΑµεΑ σε καίρια σηµεία της
πόλης και έξω από δηµόσια κτίρια.
10. Επαρκής εκπαίδευση των φοιτητών των Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και των νέων και
παλιών µηχανικών για τις υποχρεώσεις τήρησης προδιαγραφών ΑµεΑ σε κάθε µορφή
σχεδιασµού, µέσω κατάλληλων µαθηµάτων, σεµιναρίων, εργαστηρίων και ειδικών εκδόσεων.
5.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Εξασφάλιση και λειτουργία ελεύθερων διαδροµών άµεσης προσπέλασης
Οργάνωση δικτύου συνεχών ελεύθερων διαδροµών από την αποβίβαση από λεωφορεία
στις στάσεις µέχρι και τους τελικούς προορισµούς
Βελτίωση της χρηστικότητας των διαδροµών µε:
− Αποµάκρυνση άχρηστων αντικειµένων
− Οµαδοποίηση πινακίδων σήµανσης
− Συγκέντρωση διαφηµιστικών πινακίδων
− Οµαδοποίηση διάσπαρτου αστικού εξοπλισµού
− Συντήρηση και προστασία πρασίνου
− Ενίσχυση εξοπλισµού για ΑµεΑ και για όλους ( σήµανση, πληροφόρηση, σηµεία στάσης
και ανάπαυσης, βρύσες πόσιµου νερού, WC)
Εξασφάλιση συνεχούς λωρίδας κυκλοφορίας καθαρού πλάτους 0.85-0.90 µέτρων
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ιδιαίτερα για τυφλούς
Συντήρηση και βελτίωση του φωτισµού
Τήρηση προδιαγραφών ασφαλείας σε εργοτάξια Ο.Κ.Ω. και ιδιωτικού τοµέα
6.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι άνθρωποι δεν έρχονται στον κόσµο µε τις ίδιες ικανότητες. Γεννιούνται όµως ίσοι
κατά τα δικαιώµατά τους. Η πρόκληση για µας τους µηχανικούς 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,
µέσα από το έργο µας στο δηµόσιο χώρο και στις ιδιωτικές κατασκευές.
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΑΘΗΝΑ 2004» ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑµεΑ
Μ. Χριστοφή, Υπεύθυνη έργου παραολυµπιακών εγκαταστάσεων και προσβασιµότητας
ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004

1.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2004 ΚΑΙ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑµεΑ

Βασική προϋπόθεση του σχεδιασµού των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων
είναι η εξασφάλιση της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρίες µε οποιαδήποτε ιδιότητα
αυτών σε όλες τις εγκαταστάσεις.
Και αυτό γιατί κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων µεταξύ του συνολικού
πληθυσµού περιλαµβάνονται και επίσηµοι, δηµοσιογράφοι και θεατές αλλά και
εργαζόµενοι/εθελοντές µε αναπηρίες.
Κατά τη διάρκεια των Παραολυµπιακών Αγώνων ο αριθµός των ατόµων αυτών αυξάνεται,
ενώ προστίθεται επιπλέον µια νέα κατηγορία πελατών: αυτή των αθλητών µε προβλήµατα
τόσο στην κίνηση όσο και την όραση. Μέχρι πρότινος συµµετείχαν και αθλητές µε νοητική
υστέρηση, οι οποίοι εξαιρέθηκαν από τους Παραολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
Μια αίσθηση των αντίστοιχων µεγεθών δίνουν κάποια στοιχεία που καταγράφηκαν για
πρώτη φορά στους Αγώνες του Σύδνεϋ, όπου:
• 9% των θεατών εκτιµήθηκε ότι ήταν άτοµα µε αναπηρίες γενικά
• 0,5% των θέσεων των θεατών ήταν θέσεις προσβάσιµες σε χρήστες αναπηρικών
αµαξιδίων
•
•

Αντίστοιχα στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του Σύδνεϋ :
15% των θεατών εκτιµήθηκε ότι είχαν κάποια αναπηρία
1% των θέσεων των θεατών ήταν θέσεις προσβάσιµες σε χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων.
Με δεδοµένο ότι στους Παραολυµπιακούς του Σύδνεϋ πουλήθηκαν 1.300.000 εισιτήρια
αναλογίζεστε το ποσοστό των ατόµων µε αναπηρίες.

Οι εκτιµήσεις της ∆ιεθνούς Παραολυµπιακής Επιτροπής για τους Παραολυµπιακούς
Αγώνες της Αθήνας είναι:
• αθλητές 4000, εκ των οποίων 1800 σε αναπηρικό αµαξίδιο
• επίσηµοι 2500, περίπου εκ των οποίων 316 σε αναπηρικό αµαξίδιο
• δηµοσιογράφοι 1950, εκ των οποίων 160 σε αναπηρικό αµαξίδιο
ενώ στις αθλητικές εγκαταστάσεις δηµιουργούνται 1800 θέσεις θεατών σε αναπηρικό
αµαξίδιο.
Κατά συνέπεια είναι φανερό ότι απαιτείται πλέον πρόβλεψη όχι µόνο για προσβάσιµους
χώρους αθλητών, αλλά και για
• προσβάσιµους χώρους διαµονής (Ολυµπιακό/Παραολυµπιακό Χωριό, Χωριά Τύπου,
ξενοδοχεία)
• προσβάσιµους χώρους εργασίας
• αλλά και προσβάσιµους κοινόχρηστους χώρους και καταστήµατα και
• προσβάσιµες συγκοινωνίες.
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∆ηλαδή στην ουσία πρόβλεψη για προσβάσιµες πόλεις…
Ή τουλάχιστον για προσβάσιµες αλυσίδες (κατοικία-µεταφορές-εργασίαάθληση/αναψυχή).
Και µάλιστα όχι µόνο στην Αθήνα αλλά και στις Ολυµπιακές πόλεις (Θεσσαλονίκη,
Πάτρα, Ηράκλειο και Βόλο).
Και µε δεδοµένο ότι προσβάσιµες αθλητικές εγκαταστάσεις θα προταθούν στον
Παραολυµπιακό Προπονητικό Οδηγό και σε άλλες πόλεις για προετοιµασία και εγκλιµατισµό
των Παραολυµπιακών αθλητών η πρόβλεψη αυτή θα πρέπει να επεκταθεί και στις πόλεις
αυτές (Ιωάννινα, Χανιά, Ρόδος και Χαλκίδα).
Και βέβαια στις τουριστικές περιοχές, που θα τραβήξουν θεατές/επισκέπτες και κατά
συνέπεια και άτοµα µε αναπηρίες.
2.

ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ & ∆ΡΑΣΕΙΣ

Είναι γνωστό ότι τα Ολυµπιακά έργα δεν γίνονται από την ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004 αλλά
από Φορείς του ∆ηµοσίου ( κυρίως ΓΓΑ,ΥΠΕΧΩ∆Ε).
Υποχρέωση όµως της ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004 είναι να µεριµνήσει για την ικανοποίηση
των απαιτήσεων των Ολυµπιακών/Παραολυµπιακών Αγώνων και κατά συνέπεια την
προσβασιµότητα των ΑµεΑ: τόσο στις Ολυµπιακές/ Παραολυµπιακές εγκαταστάσεις όσο και
στις υπόλοιπες άµεσα συναρτόµενες µε τους Αγώνες υποδοµές.
Στόχος µας είναι η απαιτούµενη προσβασιµότητα να εξασφαλιστεί µε παρεµβάσεις
χαµηλού κόστους κατασκευής και συντήρησης µεν, µονίµου όµως χαρακτήρα, όπου αυτό
είναι δυνατόν, ώστε να αξιοποιηθούν και µετα-Ολυµπιακά.
Παράλληλα -µε το σκεπτικό της εξασφάλισης του καλλίτερου δυνατού πλαισίου
διοργάνωσης των Αγώνων- επιδιώκεται η βελτίωση της προσβασιµότητας της πόλης,
προτείνοντας ρεαλιστικούς στόχους και επικεντρώνοντας την προσοχή στην δηµιουργία
προσβάσιµων αξόνων µε συνέχεια και εξάρτηση –όπου είναι δυνατόν- από µέσα µεταφοράς
σταθερής τροχιάς (µετρό, τραµ, προαστιακό) τα οποία έχουν ελεγχθεί σε επίπεδο µελέτης και
θα είναι προσβάσιµα.
Ταυτόχρονα επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση του κοινού (τεχνικοί, στελέχη δηµοσίων
υπηρεσιών, εθελοντές, επαγγελµατίες κλπ) και η ενηµέρωσή τους σε θέµατα
συµπεριφοράς/εξυπηρέτησης ΑµεΑ.
Μελετάται ο τρόπος συγκέντρωσης και προώθησης προς τους ενδιαφερόµενους των
παρεµβάσεων για την προσβασιµότητα που θα υλοποιηθούν τελικά. Αρκετά σύνθετο έργο…
Για να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε ακολουθήσαµε µια µέθοδο δουλειάς που
θέλουµε να τη µοιραστούµε µαζί σας:
• καταρχήν συγκεντρώσαµε τις απαιτήσεις των Ολυµπιακών/Παραολυµπιακών Αγώνων
• προσπαθήσαµε να εντοπίσουµε τις αδυναµίες της ελληνικής πραγµατικότητας για να
µπορέσουµε να σχεδιάσουµε ρεαλιστικά
• ενηµερωθήκαµε και παρακολουθήσαµε αντίστοιχες διοργανώσεις
• µοιραστήκαµε τη γνώση που συγκεντρώσαµε και συνεχίζουµε να συνεργαζόµαστε στενά
µε τους συναρµόδιους Φορείς
ώστε από κοινού να εξασφαλίσουµε την βασική προϋπόθεση:
ίδιο επίπεδο εξυπηρέτησης σε όλες τις οµάδες πελατών χωρίς αποκλεισµούς, από τα ίδια σηµεία
και στους ίδιους χώρους, τόσο στις αθλητικές εγκαταστάσεις, τους χώρους διαµονής , την πόλη.
Βασικός κανόνας η πρόβλεψη προσβάσιµων διαδροµών, ανεξάρτητων για κάθε
κατηγορία (αθλητές, επίσηµοι, Τύπος, εργαζόµενοι, θεατές) είτε ισόπεδων είτε µε χρήση
ραµπών και άνετων ανελκυστήρων για µεγάλες οµάδες (αθλητές, θεατές) ή µηχανισµών για
τις µικρότερες σε πλήθος οµάδες (επίσηµοι, Τύπος) µε αναπηρίες. Μηχανισµοί επίσης
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προωθήθηκαν στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις όπου η πρόβλεψη ανελκυστήρων ή ραµπών
ήταν τεχνικά δύσκολη.
Προσβάσιµα αποδυτήρια και χώροι υγιεινής, προσβάσιµες εξυπηρετήσεις (κυλικεία,
σηµεία πώλησης κλπ) προβλέφθηκαν σε όλες τις εγκαταστάσεις.
Οι κοινόχρηστοι χώροι των αθλητικών εγκαταστάσεων διαµορφώνονται επίσης
προσβάσιµοι, µε οδηγούς τυφλών σχεδιασµένους έτσι ώστε να εξυπηρετείται και η µεταΟλυµπιακή χρήση.
Προσβάσιµα σηµεία από-επιβίβασης δηµιουργούνται για την διευκόλυνση των ΑµεΑ.
Αντίστοιχες εξυπηρετήσεις προβλέπονται στα Χωριά αθλητών και Τύπου.
Κατά τους Παραολυµπιακούς Αγώνες ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για την
µετακίνηση των µελών της Παραολυµπιακής οικογένειας. Σε σύνολο 1300 οχηµάτων τύπου
Τ1-Τ3 τα 100 θα είναι προσβάσιµα σε αναπηρικό αµαξίδιο, ενώ σε σύνολο 480 λεωφορείων
που θα χρησιµοποιηθούν για την µεταφορά των αθλητών και λοιπών οµάδων τα 300 θα είναι
προσαρµοσµένα για ταυτόχρονη µεταφορά 4-6 αµαξιδίων.
Κατά τη διάρκεια της συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων εντοπίσαµε κάποιες
αδυναµίες της ελληνικής πραγµατικότητας που θεωρώ ότι πρέπει να αναφερθούν στο σηµείο
αυτό, όχι µε διάθεση κριτικής αλλά σε µια προσπάθεια καλλίτερης επικοινωνίας µεταξύ µας
που θα µας φέρει ευκολότερα κοντά στον κοινό στόχο:
• εντοπίστηκε ελλιπής ενηµέρωση σχετικά µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις
υποχρεώσεις των Υπηρεσιών και φορέων για την προσβασιµότητα των εγκαταστάσεων
και υποδοµών
• ελλιπής γνώση της χρηστικότητας των παρεµβάσεων
• απουσία κουλτούρας «καθολικού σχεδιασµού»
• έλλειψη συντονισµού δράσεων µε αποτέλεσµα την υλοποίηση παρεµβάσεων ασύνδετων
µεταξύ τους
• κενά στην τυποποίηση υλικών και κυρίως σχετικών µε εξυπηρέτηση ατόµων µε
προβλήµατα όρασης
• ελλιπής ενηµέρωση για το µέγεθος και τις ανάγκες της συγκεκριµένης οµάδας πληθυσµού
(50.000.000 ΑµεΑ στην Ευρώπη)
• έλλειψη παιδείας συµβίωσης µε ΑµεΑ.
Σε αντιπαράθεση όµως εξακριβώθηκε η καλή διάθεση συνεργασίας όλων των
εµπλεκόµενων Φορέων, που πλαισιώνουν από την αρχή και στηρίζουν χωρίς συζήτηση
δράσεις για την προσβασιµότητα, καθώς και το µικρό κόστος των παρεµβάσεων σε σχέση µε
τους συνολικούς προϋπολογισµούς των έργων, αλλά και η ευκαιρία του σχεδιασµού νέων
έργων ή ανακαίνισης υφιστάµενων σε µεγάλη έκταση, πράγµα που έκανε εφικτό τον
εµβολισµό παρεµβάσεων για την προσβασιµότητα.
Σύντοµα καταλάβαµε ότι είχαµε αρχίσει να λειτουργούµε σαν «σηµείο αναφοράς» και
ότι έπρεπε να ενηµερωθούµε όσο το δυνατόν καλλίτερα για να αντεπεξέλθουµε αξιόπιστα και
αποτελεσµατικά.
Έτσι:
• συγκεντρώσαµε διεθνείς κανονισµούς,
• µελετήσαµε την τεχνογνωσία προηγούµενων διοργανώσεων συµµετέχοντας σε αυτές
• κάναµε αυτοψίες σε εγκαταστάσεις συνοδευόµενοι από άτοµα µε αναπηρίες για να
µοιραστούµε την βιωµατική γνώση τους
• κάναµε ασκήσεις προσπαθώντας να βιώσουµε τις ανάγκες, να καταγράψουµε τις
δυσκολίες και να χρονοµετρήσουµε τις λειτουργίες για να µπορέσουµε να οργανώσουµε
το σχεδιασµό µας.
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∆ουλέψαµε επίµονα στην καλλιέργεια καλής συνεργασίας µε τους συναδέλφους της
ΓΓΟΑ, ΓΓΑ και του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τους µελετητές. ∆ουλέψαµε από κοινού τις µελέτες
ανταλλάσσοντας γνώση και εµπειρία. Και το αποτέλεσµα άρχισε να φαίνεται. Στις
επισκέψεις των εκπροσώπων των Παραολυµπιακών Οµοσπονδιών τα σχόλια για την
προσβασιµότητα είναι πάντα θετικά.
Προσπαθήσαµε να διευκολύνουµε τις διεργασίες συγκεντρώνοντας και προωθώντας
την ισχύουσα νοµοθεσία για την προσβασιµότητα σε όσους συναδέλφους απευθύνθηκαν σε
µας, συντάσσοντας οδηγίες για σηµεία που η ισχύουσα νοµοθεσία δεν κάλυπτε,
επεξεργαζόµενοι οδηγούς συµπεριφοράς σε ΑµεΑ και ενηµερωτικές δράσεις για την
ενηµέρωση των εργαζοµένων στην ΟΕΟΑ αλλά και τους Φορείς που εµπλέκονται στη
διοργάνωση των Αγώνων.
Η συνεργασία µας για θέµατα προσβασιµότητας επεκτείνεται σε:
• στρατηγικό επίπεδο
• επίπεδο ΟΤΑ
• επίπεδο Φορέων
• επίπεδο ΑµεΑ, ακόµη και
• επίπεδο εταιρείας.
Σε στρατηγικό επίπεδο δηµιουργήσαµε την Επιτροπή προσβασιµότητας, που σήµερα
λειτουργούµε σε συνεργασία µε την ΓΓΟΑ, µε την οποία επεξεργαστήκαµε και Σχέδιο
δράσεων για την προσβασιµότητα που ήδη εγκρίθηκε από τη ∆ΕΣΟΠ και προωθήθηκε σε
όλα τα υπουργεία και εµπλεκόµενους Φορείς για υλοποίηση.
Προωθήσαµε στην ΓΓΟΑ -για ένταξη στο Ολυµπιακό νοµοσχέδιο- τροποποίηση για
επιβολή χρονικού ορίου (31.12.03) υλοποίησης παρεµβάσεων για την προσβασιµότητα σε
όλες τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα και των ΟΤΑ και την θέσπιση ρητρών για τους µη
συµµορφούµενους, η οποία και ψηφίστηκε.
Συντάξαµε τις οδηγίες που προαναφέραµε και δουλέψαµε για την τυποποίηση των
πλακών των οδηγών τυφλών µε την ΕΑΧΑ, την ∆∆ΕΑΠ-ΥΠΕΧΩ∆Ε και το ∆ήµο της
Αθήνας.
Σε επίπεδο ΟΤΑ εκπονήσαµε µελέτη εντοπισµού αξόνων προσβασιµότητας σε 14
∆ήµους της αττικής , συνεργαστήκαµε µε το ΥΠΕΣ∆∆Α για την εξοικονόµηση των
αντίστοιχων πόρων και την προώθηση της µελέτης στους ΟΤΑ για υλοποίηση. Προωθούµε
συνεργασία µε τις Ολυµπιακές πόλεις.
Ενηµερώσαµε όλους τους Ολυµπιακούς ∆ήµους της Αττικής για θέµατα προσβασιµότητας
και τους προτείναµε µέτρα χαµηλού έως µηδαµινού κόστους για την βελτίωσή της
προσβασιµότητας στα πεζοδρόµια και τους κοινόχρηστους χώρους.
Εδραιώσαµε στενή συνεργασία µε τον ∆ήµο της Αθήνας τόσο σε επίπεδο τεχνικών
παρεµβάσεων όσο και επίπεδο ενηµέρωσης/ευαισθητοποίησης στελεχών και δηµοτών.
Ελέγξαµε όλες τις µελέτες των Ολυµπιακών/Παραολυµπιακών εγκαταστάσεων,
αναπλάσεων και υποδοµών µία προς µία, κάναµε σχόλια και παρατηρήσεις που
προωθήθηκαν στους Φορείς για από κοινού επεξεργασία και σήµερα αφού ενσωµατώθηκαν
στις µελέτες υλοποιούνται.
Έχουµε µια πολύ καλή συνεργασία σε θέµατα προσβασιµότητας µε το ΥΠΑΝ (θέµατα
προσβασιµότητας τουριστικών εγκαταστάσεων, ακτών κλπ), το ΥΜΕ (θέµατα
προσβασιµότητας ΜΜΜ), το ΥΠΕΣ∆∆Α όσο και το ΕΒΕΑ (Πρόγραµµα ΕΡΜΗΣΠροσβάσιµη επιλογή), τον Λιµένα Πειραιώς (προσβασιµότητα εγκαταστάσεων φιλοξενίας
κρουαζιερόπλοιων), νοσοκοµεία της Αττικής και τους χορηγούς (ALPHA BANK κλπ).
Όπως ήδη αναφέρθηκε υπάρχει συνεργασία µε αθλητές µε αναπηρίες για τον έλεγχο και
εντοπισµό των προβληµάτων διακίνησης στις εγκαταστάσεις, αλλά και στις ηµερίδες
ενηµέρωσης στελεχών των φορέων.
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Τέλος στο εσωτερικό της εταιρείας η προσβασιµότητα λαµβάνεται υπόψη σε όλες τις
εφαρµογές.
Η φιλοσοφία µας είναι ότι οι Αγώνες του 2004 µπορούν και πρέπει εκτός από
υποχρέωση της διοργανώτριας χώρας και γιορτή να λειτουργήσουν καταλυτικά στην εξέλιξη
της ελληνικής κοινωνίας και τη διαµόρφωση της ελληνικής κουλτούρας σχετικά µε την
αναπηρία, να αφήσουν «κληρονοµιά» σε υποδοµές και νοοτροπίες, να λειτουργήσουν σαν η
µεγαλύτερη µέχρι σήµερα ευκαιρία για τη θεµελίωση µιας κοινωνίας µε «ανθρώπινο µέτρο»
χωρίς αποκλεισµούς.

67

Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.
∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Γιάννης Μπερτσιµάς, Πρόεδρος Επιτροπής Προσβασιµότητας Υ.Μ.ΕΠ.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟ∆ΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ.
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.
Είναι όλες οι υπηρεσίες που στεγάζονται στο νεόδµητο κτίριο του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών στο ∆ήµο Παπάγου Αττικής.
Το κτίριο αυτό είναι απόλυτα προσβάσιµο στα εµποδιζόµενα άτοµα.
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ.
Οι φορείς αυτοί είναι:
Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.)
Εταιρεία Θερµικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ)
Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς (Η.Λ.Π.Α.Π.)
Ηλεκτροκίνητοι Σιδηρόδροµοι Αθηνών Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π.)
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Εταιρεία Λειτουργίας (Α.Μ.Ε.Λ.)
Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε)
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών (∆.Α.Α.) “ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Ολυµπιακή Αεροπορία( Ο.Α.)
Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛ.ΤΑ)
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο (Τ.Τ.)
Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε).
1.

ΟΡΙΣΜΟΙ

α. Άτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ)
Ο όρος Άτοµα µε Αναπηρίες περιλαµβάνει τα άτοµα µε σοβαρές ανεπάρκειες ή
µειονεξίες που οφείλονται σε σωµατικές βλάβες, συµπεριλαµβανοµένων των βλαβών των
αισθήσεων ή σε διανοητικές ή ψυχικές βλάβες, που περιορίζουν ή αποκλείουν την εκτέλεση
δραστηριότητας ή λειτουργίας, η οποία θεωρείται κανονική για έναν άνθρωπο.
Τα ΑµεΑ είναι περίπου το 10% του συνολικού πληθυσµού της Χώρας.
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β. Εµποδιζόµενα Άτοµα
Εµποδιζόµενα Άτοµα νοούνται, εκτός των ΑµεΑ, τα νήπια και µικρά παιδιά, οι έγκυες,
οι υπερήλικες, οι συνοδοί νηπίων και ΑµεΑ, τα άτοµα µε ασυνήθεις σωµατικές διαστάσεις, οι
µεταφορείς αντικειµένων, οι µετανάστες, οι πρόσφυγες, όσοι χρησιµοποιούν ή οδηγούν
οιουδήποτε αµαξίδιο, όσοι έχουν παροδική ανικανότητα λόγω τραυµατισµού, λήψης
φαρµάκων ή ναρκωτικών ουσιών κλπ.
Τα εµποδιζόµενα άτοµα, βάσει των στατιστικών στοιχείων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, είναι
σχεδόν το 50% του συνολικού πληθυσµού της Χώρας.
γ. Πρόσβαση
Η πρόσβαση είναι ένας θεµελιώδης ποιοτικός παράγοντας που απευθύνεται σε όλα τα
άτοµα ανεξαρτήτως ηλικίας, φυσικής κατάστασης, τάξεως, φυλής, θρησκείας και
προέλευσης. Χαρακτηρίζει το περιβάλλον και δίνει σε όλους -χωρίς αποκλεισµούς- τη
δυνατότητα να κινούνται αυτόνοµα και µε ασφάλεια, να επικοινωνούν, να συµµετέχουν στα
κοινωνικά δρώµενα, να σπουδάζουν, να κατοικούν, να ζούνε χωρίς εµπόδια και
αποκλεισµούς.
δ. Προσβασιµότητα και προσβάσιµος
Οι όροι «προσβασιµότητα» και «προσβάσιµος» υποδηλώνουν τη δυνατότητα που
προσφέρει ένας χώρος στους υποψήφιους χρήστες του να τον επισκεφτούν και να τον
χρησιµοποιήσουν µε άνεση, µόνοι τους, χωρίς εξωτερική βοήθεια, οποιασδήποτε µορφής.
Παραπλήσιος είναι και ο όρος «επισκεψιµότητα»
ε. Αλυσίδα πρόσβασης
Με τον όρο αλυσίδα πρόσβασης νοείται µια διαδοχή προσβάσιµων κτιρίων, υπηρεσιών
και µέσων, σε συνδυασµό µε αντίστοιχα προσβάσιµες εξυπηρετήσεις. Κρίκοι αυτής της
αλυσίδας είναι τα κτίρια, οι δρόµοι και τα πεζοδρόµια, οι συγκοινωνίες, το προσωπικό
διαφόρων υπηρεσιών, η σήµανση, η πληροφόρηση κ.λπ. Αν κάποιος από αυτούς τους
κρίκους δεν λειτουργεί τότε δεν υπάρχει αλυσίδα πρόσβασης.
στ. Καθολικός σχεδιασµός ή καθολική πρόσβαση
Ο όρος καθολικός σχεδιασµός ή ολοκληρωµένη πρόσβαση χρησιµοποιείται σε σχέση
µε τρεις βασικές µορφές ανθρώπινης δραστηριότητας: τη διακίνηση, την επικοινωνία και την
πληροφόρηση. Ο καθολικός σχεδιασµός ειδικά για τα κτίρια και τους υπαίθριους χώρους:
Καταργεί τις υψοµετρικές διαφορές ή εξοµαλύνει τις αναπόφευκτες.
Προβλέπει χώρους άνετους και ασφαλείς µε υποδοχή για την παραµονή και εξυπηρέτηση
των ΑµεΑ, όπως π.χ. ύπαρξη χώρων υγιεινής.
Επισηµαίνει εµπόδια και κινδύνους
Απλοποιεί τον εξοπλισµό, κάνοντάς τον προσιτό σε όλους
Προσθέτει αξία στο δοµηµένο περιβάλλον.

ζ. Άξονας Προσβασιµότητας
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Πρόκειται για επιλεγµένη διαδροµή µέσα από τον αστικό ιστό ή στο φυσικό
περιβάλλον, της οποίας όλα τα στοιχεία (όπως συγκοινωνίες, δρόµοι, πεζοδρόµια και
πεζόδροµοι, πάρκα και χώροι αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις και κτίρια γενικά µε
χρήση κοινού) είναι κάθε στιγµή προσβάσιµα. Επίσης, το προσωπικό των συγκοινωνιών,
κτιρίων κ.λπ. είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο για την εξυπηρέτηση των ΑµεΑ.
η. ∆ιεθνές Σύµβολο Πρόσβασης Αναπήρων (∆ΣΠ)
Το ∆ιεθνές Σύµβολο Πρόσβασης (∆ΣΠ), έχει καθοριστεί από τον Ερυθρό Σταυρό και
το ∆ιεθνές Συµβούλιο Αναπήρων (Rehabilitation International) και έχει γίνει αποδεκτό από
το Συµβούλιο Ευρώπης. Στη χώρα µας εγκρίθηκε µε την απόφαση Γ4Α΄/Φ/3012/1984 (ΦΕΚ
60Β/1985) του Υπουργείου Πρόνοιας.
2.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή απαρτίζεται από στελέχη /εκπροσώπους των Υπουργείων ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ, στελέχη του Ε.Μ.Πολυτεχνείου,
της Ε.Ρ.Τ, της Ε.Σ.Α.Ε.Α καθώς και ιδιώτες ειδικούς σε θέµατα προσβασιµότητας.
Τα µέλη της Επιτροπής είναι επιστήµονες µε εξειδίκευση και άριστη γνώση σε θέµατα
εµποδισµού γενικότερα
3.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, αρµόδιο για το χειρισµό των λύσεων
διαχείρισης στα συστήµατα Μεταφοράς και Επικοινωνίας, ΣΤΟΧΕΥΕΙ στην κατάλληλη
επεξεργασία λύσεων, ώστε να αντιµετωπίζονται µε τον καλύτερο τρόπο ή και να
ελαχιστοποιούνται τα κυκλοφοριακά και επικοινωνιακά προβλήµατα, για όλους τους πολίτες.
Μέσα στο γενικότερο αυτό σχεδιασµό εντάσσεται και η εξασφάλιση της
προσβασιµότητας των µεταφορικών συστηµάτων, των υποδοµών τους, των κτιριακών
εγκαταστάσεων αλλά και των παρεχόµενων υπηρεσιών των εποπτευόµενων από το
Υπουργείο φορέων στα εµποδιζόµενα άτοµα, χωρίς αποκλεισµούς και διακρίσεις.
Ακριβώς αυτή τη θεµελιώδη αρχή ανατροπής του µοντέλου του «αποκλεισµού»
υπηρετεί το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στους τοµείς ευθύνης του και η
Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης, µε τις εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις και την
εµπειρία των µελών της, συνδράµει αποτελεσµατικά προς την κατεύθυνση αυτή.
4.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Σκοπός της επιτροπής είναι η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των Υπηρεσιών των
εποπτευοµένων από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών φορέων, η διατύπωση
προτάσεων για το σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων, σχετικά µε τα Εµποδιζόµενα
Άτοµα, αλλά και η παρακολούθηση της εφαρµογής τους.
Στο πλαίσιο της εξασφάλισης της προσβασιµότητας για τα εµποδιζόµενα άτοµα
γενικότερα, η Επιτροπή επιλαµβάνεται και διατυπώνει απόψεις και σε θέµατα:
•

Αυτόνοµης ∆ιακίνησης Εµποδιζόµενων Ατόµων και Ατόµων µε Αναπηρίες.

•

Αποκατάστασης της πρόσβασης στο δοµηµένο περιβάλλον, τις µεταφορές και τις
επικοινωνίες, µε βάση τις αρχές και τη φιλοσοφία του Καθολικού Σχεδιασµού.
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•

Προσβασιµότητας των µεγάλων έργων, όπως το ΜΕΤΡΟ Αθηνών, ο νέος ∆ιεθνής
Αερολιµένας Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», ο Προαστιακός Σιδηρόδροµος, το ΤΡΑΜ της
Αθήνας κ.λπ.

Τα θέµατα αυτά στοχεύουν στη γενικότερη προσπάθεια εξασφάλισης ίσων ευκαιριών
για όλους τους πολίτες, σύµφωνα και µε τις επιταγές του αναθεωρηµένου Συντάγµατος της
χώρας µας.
5.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στα πέντε περίπου χρόνια λειτουργίας της, η Επιτροπή Παρακολούθησης:

•
Συνεργάστηκε µε εκπροσώπους και φορείς του αναπηρικού κινήµατος, για την
προώθηση λύσεων σε θέµατα αρµοδιότητας του Υ.Μ.Ε
•
Προώθησε στις Υπηρεσίες του Υ.Μ.Ε. και τους εποπτευόµενους φορείς σειρά µέτρων
για την εξυπηρέτηση των εµποδιζόµενων πολιτών, όπως:
-

Βελτίωση της προσβασιµότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών (είναι το µόνο προσβάσιµο Υπουργείο στο σύνολο των
εγκαταστάσεών του, µε όλες τις απαραίτητες εξυπηρετήσεις).

-

Βελτίωση της προσβασιµότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων:
Του ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου
Του ΟΣΕ (οι κεντρικοί σταθµοί γίνονται σταδιακά προσβάσιµοι)
Του ΗΣΑΠ (όλοι οι σταθµοί γίνονται προσβάσιµοι)
Των αεροσταθµών (όλοι οι αεροσταθµοί γίνονται προσβάσιµοι)

-

Βελτίωση της προσβασιµότητας των αστικών µέσων µεταφοράς επιβατών του ΟΑΣΑ
(ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ε.Λ.).

-

Βελτίωση της προσβασιµότητας του σιδηροδροµικού δικτύου του ΟΣΕ.

•
Προώθησε την τροποποίηση της νοµοθεσίας για την έκδοση αδειών οδήγησης ΑµεΑ,
ώστε να είναι ικανή (παράλληλα µε τις ∆ευτεροβάθµιες Ιατρικές Επιτροπές των Ν.Α. της
χώρας) η γνωµοδότηση της ειδικής Υπηρεσίας ΗΝΙΟΧΟΣ, του Εθνικού Ιδρύµατος
Αποκατάστασης Αναπήρων, όσον αφορά στην ικανότητα υποψήφιου οδηγού ΑµεΑ.
•
Επεξεργάστηκε και προώθησε αρµοδίως σχέδιο Π.∆. για τη θέσπιση δελτίου
στάθµευσης Ι.Χ. αναπηρικών αυτοκινήτων, σύµφωνα µε κοινοτική απόφαση.
•
Συµµετείχε στη βελτίωση νοµοσχεδίων προωθώντας θετικά µέτρα για τα ΑµεΑ (Κ.Ο.Κ,
νοµοσχέδιο για τα πρακτορεία των ΚΤΕΛ, κ.λπ.).
•
Εισηγήθηκε τη θεσµοθέτηση για τη θέση σε κυκλοφορία ταξί διασκευασµένων,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία χρηστών
αναπηρικών αµαξιδίων (Ν.3109/19.02.03 άρθρο 6 παράγραφος10 εδάφιο α).
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•
Εισηγήθηκε τη νοµοθετική ρύθµιση για τα τιθέµενα σε κυκλοφορία νέα λεωφορεία που
ανήκουν σε φορείς συγκοινωνιακού έργου (όχι δηλαδή ατοµικά σε µετόχους) να φέρουν σε
ποσοστό τουλάχιστον 10% εξοπλισµό για την πρόσβαση και ασφαλή µεταφορά ατόµων µε
κινητικά προβλήµατα (Ν.2963/2002 άρθρο 12 παράγραφος 9).
•
Εισηγήθηκε και πέτυχε σηµαντικές παροχές και λοιπές τηλεπικοινωνιακές
διευκολύνσεις για τα άτοµα µε αναπηρίες, που προβλέπονται από το άρθρο 6 της
255/83/14.06.02 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
«Καθορισµός του Περιεχοµένου της Καθολικής Υπηρεσίας» (Β΄874/12.07.02).
•
∆ροµολόγησε σειρά µέτρων για την ευαισθητοποίηση του κοινού (διοργάνωση
ηµερίδας, έκδοση σχετικής τηλεκάρτας από τον ΟΤΕ, ειδική σφραγίδα σφράγισης της
αλληλογραφίας των ΕΛΤΑ, αφίσα µε θέµα την δωρεά οργάνων κ.λπ.) στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Πρώτα ο Πολίτης» του Υ.Μ.ΕΠ.
•
Επισκέφθηκε πολλές φορές, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, το νέο ∆ιεθνή
Αερολιµένα Αθηνών στα Σπάτα, διατύπωσε τις παρατηρήσεις της, σχετικά µε τις πρόσθετες
εξυπηρετήσεις και διευκολύνσεις που θα πρέπει να παρέχονται και συνεργάστηκε µε τους
αρµόδιους τεχνικούς του, έτσι ώστε ο Νέος ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» να είναι σήµερα απόλυτα προσβάσιµος σε όλες τις κατηγορίες των
Εµποδιζόµενων Ατόµων.
•
Επισκέφτηκε τους σταθµούς του ΜΕΤΡΟ, κατέγραψε τα σηµεία εκείνα που χρειάζονται
βελτίωση και συνεργάστηκε µε τη ∆ιοίκηση του ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ώστε να εξασφαλιστεί η
βελτιστοποίηση των παρεχόµενων από το ΜΕΤΡΟ υπηρεσιών (στους σταθµούς και το
τροχαίο υλικό) στα εµποδιζόµενα άτοµα.
•
Βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε την «Αθήνα 2004», µε στόχο την εξασφάλιση της
ελεύθερης και ισότιµης διακίνησης και επικοινωνίας όλων των ατόµων µε αναπηρίες που θα
συµµετέχουν ως αθλητές ή θεατές στους Ολυµπιακούς και τους Παραολυµπιακούς αγώνες.
Με τη συνεργασία αυτή προσδιορίστηκαν οι κατευθυντήριες δράσεις για την εξασφάλιση της
προσβασιµότητας του τοµέα αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών εν
όψει των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων.
•
-

-

Εισηγήθηκε και βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραµµα λήψης µέτρων για:
Την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση διαφόρων οµάδων που εµπλέκονται σε θέµατα
πρόσβασης στα ΜΜΜ και τους συσχετιζόµενους χώρους και υπηρεσίες.
Την εκπαίδευση ειδικών κατηγοριών εργαζοµένων και προσωπικού σε θέµατα χειρισµού
των µέτρων πρόσβασης (ανάλυση της λογικής ύπαρξης αυτών) αλλά και εξυπηρέτησης
των εµποδιζοµένων ατόµων κατά την διάρκεια παροχής υπηρεσιών διακίνησης και
µεταφοράς.
Τη διαµόρφωση κατάλληλα προσβάσιµου δικτύου ενηµέρωσης του επιβατικού κοινού
και των εµποδιζοµένων ατόµων ως µέρος αυτού, για τα µέτρα προσβασιµότητας στις
µετακινήσεις, ή για διάφορες άλλες πληροφορίες (δροµολόγια, στάσεις, σηµεία
µετεπιβίβασης, χρόνοι ανταποκρίσεων κ.α.).
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ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Υ.Μ.ΕΠ.
Το Υπ.Μ.ΕΠ. διαδραµατίζει
καθοριστικό ρόλο στην
καταπολέµηση του
κοινωνικού αποκλεισµού,
δεδοµένου ότι µέσω του
Υ.Μ.ΕΠ.
εξασφαλίζονται
όλοι οι δίαυλοι διασύνδεσης
(µεταφορές και επικοινωνίες)
των λοιπών δραστηριοτήτων
των πολιτών, όπως φαίνεται
στο σχήµα δίπλα.
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Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.
∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μάρκος Κατσιώτης, Μέλος της Επιτροπής Προσβασιµότητας του Υ.Μ.ΕΠ.,
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Είναι γνωστό, ότι ο όρος «προσβασιµότητα» περικλείει το σύνολο αρχών και µεθόδων,
για την εξασφάλιση ανεµπόδιστης και ανεξάρτητης µετακίνησης και κυκλοφορίας κάθε
πολίτη στο δοµηµένο περιβάλλον, στους ελεύθερους χώρους και στα µέσα µαζικής
µεταφοράς και επικοινωνίας Είναι το στοιχείο εκείνο που καθορίζει το βαθµό συµµετοχής ή
αποκλεισµού των πολιτών µιας χώρας στην κοινωνική και οικονοµική ζωή της, είναι το
στοιχείο που τελικά χαρακτηρίζει το επίπεδο πολιτισµού της.
Για τα άτοµα µε αναπηρίες όµως, η δυνατότητα πρόσβασης στα συστήµατα µεταφοράς
και στο δοµηµένο περιβάλλον γενικότερα, µέσα από µιά «αλυσίδα προσβασιµότητας»,
αποτελεί τη βασική προϋπόθεση, τον ακρογωνιαίο λίθο, για την κοινωνική, επαγγελµατική,
οικονοµική και πολιτιστική τους ένταξη και συµµετοχή, όπως ορίζεται και στην πρόσφατη
αναθεώρηση του Συντάγµατος, στο Άρθρο 21 παρ. 6, που αναφέρει ότι: «τα άτοµα µε
αναπηρίες έχουν δικαίωµα να απολαµβάνουν µέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονοµία,
τηνεπαγγελµατική ένταξη και τη συµµετοχή τους στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή
της χώρας».
Αυτή η «αλυσίδα προσβασιµότητας» µεταφράζεται σε δυνατότητα ελευθερίας στη
µετακίνηση από και προς τους χώρους που εξυπηρετούν τις δραστηριότητες όλων των
πολιτών και ιδιαίτερα των ατόµων µε αναπηρίες (κατοικία, εργασία, αναψυχή, περίθαλψη
κ.λπ.).
Αν δεν λειτουργεί η αλυσίδα, εξαιτίας των διαφόρων εµποδίων, τότε δεν υπάρχει
αυτόνοµη διαβίωση και, εποµένως, οι συνταγµατικές επιταγές για ΙΣΟΤΗΤΑ, ΙΣΟΝΟΜΙΑ
και ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ δεν µπορούν να απευθυνθούν σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες της
χώρας. Στην περίπτωση αυτή, έχουµε ένα περιβάλλον εχθρικό στα άτοµα µε αναπηρίες, τους
ηλικιωµένους, τα µικρά παιδιά και άλλες κατηγορίες «εµποδιζοµένων ατόµων», ένα
περιβάλλον που δηµιουργεί αναπηρίες και αποκλεισµούς.
Η χώρα µας εντάσσεται στην οµάδα των προηγµένων κοινωνιών, που φιλοδοξούν να
εξασφαλίσουν στους πολίτες/µετακινούµενους τους ένα συνεχές δίκτυο µετακίνησης,
παρέχοντας ίσες ευκαιρίες µετακίνησης, χωρίς αποκλεισµούς για τους εµποδιζόµενους
πολίτες και ιδιαίτερα για τα άτοµα µε αναπηρίες.
∆ιαρκής στόχος είναι, πλέον, η εξυπηρέτηση όλων των πολιτών και η αναβάθµιση της
ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, στο βαθµό που οι πολίτες προσδοκούν και έχουν
ανάγκη.
Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, καταβάλει προσπάθεια για τη δηµιουργία
σύγχρονων υποδοµών πρόσβασης, που θα εξασφαλίζουν στα άτοµα µε αναπηρίες ισότιµες
ευκαιρίες για συµµετοχή στη σύγχρονη κοινωνία των πολιτών, αλλά και τη δηµιουργία
νοοτροπιών ανατροπής του παλαιού µοντέλου αποκλεισµών, θεωρώντας ότι η αναπηρία δεν
πρέπει να αποτελεί εµπόδιο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην επίτευξη των
προσωπικών στόχων.
Λυδία λίθος και απώτερος στόχος είναι η δηµιουργία και εξασφάλιση της αλυσίδας
προσβασιµότητας, όπως αναφέρεται παραπάνω. Η αλυσίδα προσβασιµότητος στα µέσα
µαζικής µεταφοράς αποτελείται από: τα ανεξάρτητα µεταφορικά συστήµατα (π.χ. λεωφορεία,
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τρένα, αεροπλάνα, µετρό, κ.λπ.), τις µεταξύ τους ανταποκρίσεις (δια-λειτουργικότητα
µέσων), τις κτιριακές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τα παραπάνω µεταφορικά µέσα
(αεροδρόµια, σταθµοί λεωφορείων ή τρένων κ.λπ.), στους εξωτερικούς χώρους διακίνησης
(πεζοδρόµια, στάσεις κ.λπ), και τέλος την απαιτούµενη πληροφόρηση των πολιτών πριν και
κατά τη διάρκεια µιας µετακίνησης.
Από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών έχουν αναπτυχθεί παράλληλες
δράσεις, από κοινού µε τους εποπτευόµενους φορείς του, που στοχεύουν στη βελτίωση της
προσβασιµότητας των µέσων µαζικής µεταφοράς και των υποδοµών τους, στην παροχή
προσβάσιµων υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων καθώς και στην ανάπτυξη και ενδυνάµωση της
αλυσίδας προσβασιµότητας.
Έχουν γίνει, µέχρι σήµερα, σηµαντικά βήµατα για τη βελτίωση της προσβασιµότητας
στα µέσα µαζικής µεταφοράς και στις υποδοµές τους, όπως επίσης και την καλύτερη παροχή
πληροφοριών για τη χρήση των παραπάνω µέσων. Αυτές τις βελτιώσεις στην πρόσβαση
επωφελούνται πολλοί από τους µετακινούµενους/πολίτες, ενώ παράλληλα συµβάλλουν στις
βασικές επιδιώξεις/στόχους για βελτίωση των µέσων µαζικής µεταφοράς, µείωση της
κυκλοφοριακής συµφόρησης, περιορισµού του κοινωνικού αποκλεισµού και διατήρηση της
κινητικότητας των πολιτών στην κοινότητα, όσο γίνεται περισσότερο.
Πρέπει να επισηµανθεί όµως ότι, επί του παρόντος, η αλυσίδα αυτή έχει πολλούς
«αδύνατους κρίκους». Αιτία γι’ αυτό αποτελούν τα φυσικά εµπόδια, οι τεχνικές, οργανωτικές
και οικονοµικές αδυναµίες, οι νοοτροπίες κ.λπ.
Για παράδειγµα, οι βελτιώσεις στην πρόσβαση των λεωφορείων και τρόλευ έχουν
περιορισµένη χρησιµότητα έως ότου τα πεζοδρόµια στις στάσεις είναι προσπελάσιµα και
ελεύθερα από παράνοµα παρκαρισµένα αυτοκίνητα. Ή η ελλιπής πληροφόρηση που
παρέχεται πριν και κατά τη διάρκεια µιας διαδροµής δηµιουργεί έλλειψη εµπιστοσύνης του
πολίτη ως προς το µεταφορικό µέσο. Όπως, επίσης, οι αρµοδιότητες για την αλυσίδα των
µεταφορικών µέσων είναι διασκορπισµένες σε πολλούς οργανισµούς και εταιρείες. Αυτό
οδηγεί σε διαφορετικά επίπεδα ποιότητος εξυπηρέτησης από µεταφορικό µέσο σε
µεταφορικό µέσο, µε αποτέλεσµα τη συνολικά µειωµένη προσφορά ποιότητας
υπηρεσιών για τους χρήστες.
Κατά συνέπεια, µέχρις ότου κάθε κρίκος της αλυσίδας µεταφοράς γίνει προσβάσιµος,
πολλοί άνθρωποι µε αναπηρίες δεν µπορούν να απολαµβάνουν αυτόνοµης µετακίνησης.
Πιο συγκεκριµµένα, στον τοµέα ευθύνης του Υπ.Μ.Ε. και των φορέων που εποπτεύει,
έχουν γίνει ή έχουν προγραµµατισθεί να γίνουν (κατά φορέα) οι παρακάτω δράσεις, σε σχέση
µε την εξασφάλιση της προσβασιµότητας των µέσων µαζικής µεταφοράς και των υποδοµών
τους, αλλά και των κτιριακών εγκαταστάσεων των φορέων ή των προσφεροµένων από
αυτούς υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων:
1.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α.)

Από το ∆εκέµβριο του 1996, ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός, η οργάνωση, ο
συντονισµός, ο έλεγχος και η παροχή του Συγκοινωνιακού Έργου όλων των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς της περιοχής Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων (επίγειων και υπόγειων)
ανήκουν στον Ο.Α.Σ.Α., ενώ η εκτέλεση του Συγκοινωνιακού Έργου µε λεωφορεία, τρόλεϋ,
ηλεκτρικό σιδηρόδροµο και µετρό διενεργείται από τους συµβαλλόµενους µε αυτόν (ΕΦΣΕ)
Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π. και
πρόσφατα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ – Εταιρεία Λειτουργίας). Εκτός από τα µέτρα και τις
δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιµότητας της συγκοινωνιακής υποδοµής, που
αναφέρεται αναλυτικά στους επι µέρους ΕΦΣΕ παρακάτω, έχουν γίνει από τον Ο.Α.Σ.Α. και
τα εξής:

75

• Έχει µελετηθεί και έχει προχωρήσει η εγκατάσταση συστήµατος τηλεµατικής, για την
εποπτεία, τον έλεγχο και τη διαχείριση των οχηµάτων, στα 295 λεωφορεία φυσικού αερίου
(πράσινα λεωφορεία). Η δράση θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2003. Προγραµµατίζεται
η επέκταση του συστήµατος και στα υπόλοιπα λεωφορεία της Ε.ΘΕ.Λ.
• Έχει ολοκληρωθεί το σύστηµα τηλεµατικής (οπτική αναγγελία στάσεων) στον
Η.Λ.Π.Α.Π. σε 190 τρόλεϋ (επί συνόλου 295) και οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να
πληροφορούνται την επόµενη στάση σε οθόνη κυλιοµένων µηνυµάτων. Η εξυπηρέτηση αυτή
είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στα άτοµα που έχουν προβλήµατα ακοής, σ’ αυτούς που δεν
γνωρίζουν τη διαδροµή ή
που απλά είναι αφηρηµένοι.
• Έχουν τοποθετηθεί 200 ειδικές προκατασκευασµένες προεξοχές/επεκτάσεις
πεζοδροµίων, σε ισάριθµες στάσεις λεωφορείων και τρόλεϋ, ώστε να µην φράσονται οι
στάσεις από παράνοµα σταθµευµένα οχήµατα και να διευκολύνεται η επιβίβαση/αποβίβαση
όλων των µετακινουµένων και ιδιαίτερα των εµποδιζοµένων ατόµων. Προϋπόθεση για την
τοποθέτηση των προεξοχών είναι να επιτρέπεται στάθµευση Ι.Χ αυτοκινήτων πριν από τη
στάση. Προγραµµατίζεται η τοποθέτηση 200 περίπου, επί πλέον, προεξοχών. Έχει ξεκινήσει
η διαδικασία νοµιµοποίησης των προεξοχών µε τροποποίηση σχετικού άρθρου του Κ.Ο.Κ.

Προεξοχή/επέκταση πεζοδροµίου σε στάση
Έχει εφαρµοστεί πιλοτικά και λειτουργεί ικανοποιητικά, σε 4 γραµµές της Ε.ΘΕ.Λ. (Α1,
Β1, 450 Χαλανδρίου και 550 Κηφισιάς), ηλεκτρονικό σύστηµα ακουστικής ενηµέρωσης µε
την ονοµασία «ΑΚΟΥ ΤΗ ΣΤΑΣΗ», που εξυπηρετεί όλους όσοι έχουν προβλήµατα όρασης.
Με το σύστηµα αυτό, όταν το λεωφορείο προσεγγίζει τη στάση, ανταλλάσονται αυτόµατα
πληροφορίες µεταξύ λεωφορείου και στάσης και εντός του οχήµατος αναγγέλεται η επόµενη
στάση, ενώ στη στάση αναγγέλεται η άφιξη του λεωφορείου και η γραµµή του.
• Εγκαθίσταται σύστηµα φωτισµού (µε φωτοκυψέλες) σε αποµακρυσµένες στάσεις.
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Φωτιζόµενη αποµακρυσµένη στάση
• Εκπονούνται ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα για το προσωπικό κίνησης και
εξυπηρέτησης επιβατών.
2.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Ε.ΘΕ.Λ.)

• Σχεδόν όλα τα λεωφορεία της Ε.ΘΕ.Λ. (1.694, σε σύνολο 1.841) είναι χαµηλού δαπέδου
και έχουν τη δυνατότητα επιγονάτησης (kneeling), µπορούν, δηλαδή, να χαµηλώσουν προς
την πλευρά επιβίβασης/αποβίβασης, διευκολύνοντας όλους όσοι έχουν κινητικά προβλήµατα.
Από αυτά, τα 750 νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που παρελήφθησαν µετά το
1998, έχουν σε ποσοστό 80- 90% υποδοµή για τοποθέτηση ηλεκτροκίνητης ράµπας.
• Τα 520 (εκ των 1.694) λεωφορεία διαθέτουν, επιπλέον, ηλεκτροκίνητη ράµπα,
τοποθετηµένη στη µεσαία θύρα, για την επιβίβαση/αποβίβαση αναπηρικών (ή και βρεφικών)
αµαξιδίων, θέση για την ασφαλή στερέωση τους εντός του οχήµατος καθώς και την ανάλογη
σήµανση της.
• Έχουν παραγγελθεί 600 νέα λεωφορεία, σύγχρονης τεχνολογίας, µε σύστηµα
επιγονάτησης και µηχανικές χειροκίνητες ράµπες, για το λόγο ότι αυτές, σε σχέση µε τους
προηγούµενες (ηλεκτροκίνητες), παρουσιάζουν λιγότερες βλάβες και απαιτούν µικρότερη
συντήρηση.
• Εντός του τρέχοντος έτους, θα διοργανωθούν εκπαιδευτικά σεµινάρια ενηµέρωσης των
οδηγών που χρησιµοποιούνται στα λεωφορεία που διαθέτουν ράµπα ή στα υπό παραγγελία
νέα λεωφορεία. Στα σεµινάρια αυτά θα ενταχθούν και µαθήµατα που θα αφορούν σε θέµατα
σχετικά µε τα Άτοµα µε Αναπηρίες.
• Έχει αποφασισθεί και πρόκειται πολύ σύντοµα να τοποθετηθούν, εντός των λεωφορείων,
ειδικά εικονίδια (πικτογράµµατα), που προορίζονται για τη σήµανση θέσεων ατόµων µε
αναπηρίες και γενικά για εµποδιζόµένα άτοµα.
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Νοµικό πλαίσιο σχετικό µε προσβάσιµα οχήµατα:
- Εγκύκλιος 24673/1930/28.08.1996 του Υ.Μ.Ε. περί τοποθέτησης ηλεκτρικής υδραυλικής
πλατφόρµας ανύψωσης ΑµΕΑ σε αµαξίδιο σε επιβατικά αυτοκίνητα, αριθµού θέσεων µέχρι
και 9 µετά του οδηγού, τύπου microbus.
- Ν.2465/97(ΦΕΚ Α’/28/26.02.970) άρθρο 16 παρ.12 περί χορηγήσεως αδειών Ε.Χ
αυτοκινήτων σε φορείς της Ε.Σ.Α.Ε.Α.
- Ν.2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α’/ 03.03.2000) άρθρο 13 παρ.1 περί διασκευής ή
αντικατάστασης ήδη κυκλοφορούντων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων για τη
µεταφορά ΑµΕΑ (προσθήκη στο άρθρο 16 παρ.12 του Ν. 2465).
- Απόφαση 21504/1771/1992 του ΥΜΕ περί καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών τύπων
λεωφορείων (άρθρο 17: µεταφορά ΑµΕΑ)
- Απόφαση 26705/2133 (ΦΕΚ813/Β/04.09.1996) του ΥΜΕ «Καθορισµός τύπου και
τεχνικών προδιαγραφών αστικών λεωφορείων περιοχής Αθηνών». (παρ. 2.1.2 του µέρους Α’:
ορισµός χαµηλοδάπεου λεωφορείου) και παρ. 3.1.1 του µέρους Α’, που προδιαγράφει τις
διευκολύνσεις επιβατών µε µειωµένη κινητικότητα και διατάξεις για άτοµα που
χρησιµοποιούν αναπηρικά τροχήλατα αµαξίδια).
- Ν.2963/2001 (ΦΕΚ268/Α/ «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών
µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών
και άλλες διατάξεις»(άρθρο 12 παρ. 9: Τα αστικά λεωφορεία που τίθενται για πρώτη φορά σε
κυκλοφορία στην Ελλάδα δύνανται να φέρουν εξοπλισµό για την πρόσβαση και ασφαλή
µεταφορά ατόµων µε
κινητικά προβλήµατα. Τα λεωφορεία ιδιοκτησίας των φορέων συγκοινωνιακού έργου και µέχρι
ποσοστού τουλάχιστον 10% επί του συνολικού στόλου αυτών φέρουν υποχρεωτικά τον
εξοπλισµό
του προηγουµένου εδαφίου – άρθρο 15 παρ. 1 εδαφ. ιδ: Οι συγκοινωνιακοί φορείς και τα
όργανα αυτών : απαγορεύουν τη µεταφορά ζώων, πλην των περιπτώσεων ζώων συνοδείας
αναπήρων ή µικρών κατοικιδίων ζώων, που µεταφέρονται µε κατάλληλα για το σκοπό αυτόν
µέσα).
3.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Η.Λ.Π.Α.Π.)

• Τα 224 νέα τρόλεϋ που κυκλοφορούν είναι χαµηλοδάπεδα, εφοδιασµένα µε το σύστηµα
της επιγονάτισης. (µε την επιγονάτιση στη στάση η απόσταση από το πεζοδρόµιο δεν
ξεπερνά τα 7 εκατοστά). Φέρουν µικροφωνική εγκατάσταση και έχουν χαµηλές χειρολαβές.
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Νέο χαµηλοδάπεδο τρόλεϊ
• Προγραµµατίζεται µέχρι το πρώτο εξάµηνο του 2004 η αγορά 140 νέων χαµηλοδάπεδων
οχηµάτων (90 διαξονικά και 50 αρθρωτά), σύγχρονης τεχνολογίας, εφοδιασµένων µε
σύστηµα επιγονάτισης. Εξ’ αυτών, τα 90 θα φέρουν, επί πλέον, χειροκίνητη ράµπα.
4.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Η.Σ.Α.Π.)

• Βρίσκεται σε εξέλιξη, µεταξύ των άλλων δράσεων εκσυγχρονισµού του δικτύου, ένα
ευρύτατο πρόγραµµα αναπλάσεων όλων των σταθµών των Η.Σ.Α.Π., από τον Πειραιά µέχρι
την Κηφισιά (23 σταθµοί), που αφορά στη λειτουργική, αισθητική και τεχνολογική
αναβάθµισή τους (κτίρια, αποβάθρες, στέγαστρα, υπέργειες ή υπόγειες διαβάσεις πεζών
κ.λπ.), που κρίθηκε απαραίτητο, εν όψει και των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών αγώνων
του 2004, αφού ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδροµος συνδέει τις βασικές αθλητικές εγκαταστάσεις.
Τα έργα ανάπλασης ξεκίνησαν το 1999, µε πρώτους τους σταθµούς του Πειραιά και
του Αγίου Ελευθερίου και πρόκειται να ολοκληρωθούν το α΄ τετράµηνο του 2004. Οι
µελέτες ανάπλασης ανατέθηκαν σε ανεξάρτητα µελετητικά γραφεία, ώστε κάθε σταθµός να
είναι διαφορετικός από τους υπόλοιπους και να αποτελεί τοπόσηµο για την περιοχή.
Στις λειτουργικές αναβαθµίσεις των σταθµών περιλαµβάνεται η αναδιαµόρφωση των
εισόδων – εξόδων των σταθµών για την ασφαλή διακίνηση των επιβατών καθώς και η
εξασφάλιση της πλήρους προσβασιµότητας µε ράµπες, ανελκυστήρες ή κυλιόµενες
κλίµακες.
Έχει ληφθεί πρόνοια για την αυτοδύναµη µετακίνηση επιβατών µε προβλήµατα
όρασης, µε την τοποθέτηση οδηγού όδευσης τυφλών, από την είσοδο του σταθµού στα
εκδοτήρια εισιτηρίων, µέχρι τις αποβάθρες καθώς και ανάγλυφης προειδοποιητικής λωρίδας
κινδύνου (κίτρινου χρώµατος) στην άκρη κάθε αποβάθρας.
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• Όλοι οι κυκλοφορούντες συρµοί των Η.Σ.Α.Π. είναι απόλυτα προσβάσιµοι. Υπάρχει
ηχητικό σύστηµα εντός των συρµών αναγγελίας επόµενου σταθµού και ηχογραφηµένων
ανακοινώσεων, ενώ προβλέπεται, πολύ σύντοµα, η εγκατάσταση δίγλωσσου (ελληνικά,
αγγλικά εναλλάξ) οπτικού συστήµατος ενηµέρωσης (επόµενος σταθµός, ώρα /ηµεροµηνία ή
οποιαδήποτε πληροφορία χρειασθεί). Το σύστηµα αυτό έχει ήδη τοποθετηθεί πιλοτικά σε ένα
συρµό.
*
Η γραµµή των Η.Σ.Α.Π. (γραµµή 1) έχει προσβάσιµη ανταπόκριση (αλυσίδα
προσβασιµότητας) µε τις γραµµές του Μετρό σε 3 σταθµούς (Οµόνοια, Αττική,
Μοναστηράκι), ενώ µέχρι το 2004 θα έχει µε τον προαστιακό σιδηρόδροµο (σύνδεση µε
αεροδρόµιο), στο σταθµό Νερατζιώτισσα (νέος σταθµός των Η.Σ.Α.Π.) και το Τραµ στο
σταθµό Ν. Φάληρο.
5.

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Α.Μ.Ε.Λ.)

• Όλοι οι σταθµοί είναι απολύτως προσβάσιµοι σε άτοµα µε κινητικά προβλήµατα
(προσβάσιµοι θα είναι και οι υπό κατασκευή νέοι σταθµοί). Έχουν ράµπες στον εξωτερικό
χώρο τους, για την εξυπηρέτηση ατόµων που κινούνται σε αναπηρικό αµαξίδιο και διαθέτουν
κατάλληλους ανελκυστήρες, που συνδέουν µεταξύ τους όλες τις στάθµες του σταθµού (ένας
από το επίπεδο του δρόµου µέχρι το επίπεδο των µετακινήσεων και εξυπηρετήσεων και δύο
από το επίπεδο αυτό προς τις αποβάθρες), κυλιόµενες κλίµακες ή ειδικούς ανυψωτικούς
µηχανισµούς κλίµακος. Οι σταθµοί διαθέτουν ειδικά διαµορφωµένους χώρους υγιεινής για
επιβάτες.
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• Οι ανελκυστήρες έχουν χαµηλά χειριστήρια για την εξυπηρέτηση ατόµων που κινούνται
σε αναπηρικό αµαξίδιο, φωνητική αναγγελία στάσεων και ειδική ανάγλυφη γραφή στα
κουµπιά για την εξυπηρέτηση ατόµων µε προβλήµατα όρασης.
• Στην άκρη κάθε αποβάθρας υπάρχει προειδοποιητική λωρίδα διαφορετικού χρώµατος και
υφής (τραχεία) από την υπόλοιπη επιφάνεια της αποβάθρας για την ασφάλεια ατόµων µε
προβλήµατα όρασης ή αφηρηµένων.
• Προειδοποιητική, επίσης, λωρίδα υπάρχει στο πρώτο και τελευταίο σκαλοπάτι των
κλιµακοστασίων µε διαφοροποίηση (κοντράστ) στην υφή και το χρώµα της λωρίδας.
• Οι χειρολισθήρες των κλιµακοστασίων προεκτείνονται για την εξυπηρέτηση ατόµων µε
προβλήµατα όρασης.
• Όλοι οι συρµοί είναι προσβάσιµοι. Η επιφάνειά τους είναι συνεπίπεδη µε την επιφάνεια
της αποβάθρας των σταθµών. Στις ακραίες θύρες κάθε συρµού έχει προστεθεί ειδική
ελαστική προεξοχή για τη µείωση του κενού που δηµιουργείται µεταξύ συρµού και
αποβάθρας, ώστε να είναι ασφαλής και εύκολη η είσοδος-έξοδος των αναπηρικών αµαξιδίων.
Στις άκρες των βαγονιών των συρµών έχουν τοποθετηθεί ειδικές φωσφορίζουσες ταινίες µε
έντονα χρώµατα, για να γίνεται αντιληπτό το κενό µεταξύ των βαγονιών στα άτοµα µε
προβλήµατα όρασης.
*
Το δίκτυο του Μετρό (γραµµές 2 και 3) έχει προσβάσιµη ανταπόκριση (αλυσίδα
προσβασιµότητας) µε τη γραµµή των Η.Σ.Α.Π. σε τρεις σταθµούς (Οµόνοια, Αττική,
Μοναστηράκι), ενώ µέχρι το 2004 θα έχει µε τον προαστιακό σιδηρόδροµο, στο σταθµό
.ουκίσσης Πλακεντίας (νέος σταθµός του Μετρό) και το Τραµ, στους σταθµούς Φιξ και Νέου
Κόσµου.
6.

ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΑΣ

Το νέο Τραµ της Αθήνας, που θα κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2004, είναι ένα ευέλικτο,
γρήγορο, ελαφρύ συγκοινωνιακό µέσο σταθερής τροχιάς, αξιόπιστο, φιλικό προς το
περιβάλλον, αισθητικά ελκυστικό, αναγνωρίσιµο και απόλυτα προσβάσιµο. Πιο αναλυτικά,
ως προς την προσβασιµότητα:
Έχει εύκολη πρόσβαση, λόγω της επιφανειακής χωροθέτησης των στάσεων και της
µικρής απόστασης µεταξύ των (µέση απόσταση 450 µ. περίπου).
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Τα οχήµατα του Τραµ έχουν µεγάλο άνοιγµα θύρας, είναι χαµηλού δαπέδου και απόλυτα
ισόπεδα µε τις αποβάθρες των στάσεων. Το κενό µεταξύ αποβάθρας και οχήµατος Τραµ
κυµαίνεται µεταξύ 5-7 εκ., που είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό για την εύκολη προσπέλαση
αµαξιδίων. Σε κάθε όχηµα υπάρχουν 2 θέσεις εξυπηρέτησης επιβατών κινουµένων σε
αναπηρικό αµαξίδιο, µε ανάλογη χειρολαβή συγκράτησης.
Εντός των οχηµάτων προβλέπεται σύστηµα ηχητικής και οπτικής αναγγελίας των
στάσεων. Κάθε στάση θα διαθέτει ηλεκτρονικό πίνακα ανακοίνωσης άφιξης του επόµενου
Τραµ.
Οι αποβάθρες των στάσεων είναι υπερυψωµένες από τη στάθµη του δρόµου ή
πεζοδροµίου, η δε πρόσβαση σε αυτές γίνεται µε ράµπες κατάλληλης κλίσης, που
καταλαµβάνουν όλο το πλάτος της αποβάθρας και στις δύο άκρες της.
Οι αποβάθρες είναι στεγασµένες, καλά φωτισµένες και διαθέτουν χώρους για τη
στάθµευση αναπηρικών αµαξιδίων.
Ό,που γίνονται παρεµβάσεις σε πεζοδρόµια προβλέπονται και κατασκευές ραµπών
πρόσβασης («σκαφών») σε αυτά.
Στην άκρη των αποβαθρών έχουν προβλεφθεί ειδικές προειδοποιητικές λωρίδες
επισήµανσης κινδύνου.

*
Το δίκτυο του Τραµ θα έχει προσβάσιµη ανταπόκριση (αλυσίδα προσβασιµότητας) µε
τη γραµµή των Η.Σ.Α.Π. στο σταθµό Ν. Φαλήρου και µε τους σταθµούς Φιξ και Νέου
Κόσµου του Μετρό.
7.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Σ.Ε.)

Έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικές παρεµβάσεις για τη βελτίωση της
προσβασιµότητας και την εξυπηρέτηση των εµποδιζοµένων ατόµων στους σιδηροδροµικούς
σταθµούς του δικτύου Ο.Σ.Ε., µεταξύ των οποίων είναι και οι παρακάτω:
Σιδηροδροµικός Σταθµός Αθηνών (Λαρίσης)
- Λειτουργεί γραφείο εξυπηρέτησης ΑµεΑ.
- Έχουν εξασφαλισθεί, µε κατάλληλη σήµανση, δύο (2) θέσεις στάθµευσης αναπηρικών
αυτοκινήτων έµπροσθεν του σταθµού.
- Υπάρχει ράµπα σύνδεσης («σκάφη») του οδοστρώµατος µε το πεζοδρόµιο.
- Υπάρχει ράµπα σύνδεσης του πεζοδροµίου µε τη στάθµη του σταθµού και την κύρια
αποβάθρα.
- Έχουν εγκατασταθεί επάλληλες θύρες, που ανοίγουν αυτόµατα µε φωτοκύτταρο.
- Λειτουργεί οπτική (ειδικοί ηλεκτρονικοί πίνακες) και ηχητική αναγγελία άφιξης και
αναχώρησης των αµαξοστοιχιών.
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- Έχουν εγκατασταθεί ειδικά αναβατόρια κλίµακος (stairlifts) στην υπόγεια διάβαση, για την
δυνατότητα πρόσβασης επιβατών µετακινούµενων σε αναπηρικά αµαξίδια από και προς τη
δεύτερη αποβάθρα του σταθµού.
- Ο σταθµός διαθέτει δύο (2) ανυψωτικούς µηχανισµούς, όπως αναφέρεται παραπάνω.
- Λειτουργεί ειδικό W.C. για ΑµεΑ.
- Προβλέπεται να ανακατασκευσθεί εντός του 2003 το δάπεδο της αποβάθρας και να
ενσωµατωθούν «όδευση τυφλών» και προειδοποιητική λωρίδα κινδύνου (κατά µήκος της
αποβάθρας).

• Σιδηροδροµικός Σταθµός Θεσσαλονίκης
- Έχουν προβλεφθεί δύο (2) θέσεις στάθµευσης αναπηρικών αµαξιδίων.
- Η πρόσβαση από τον εξωτερικό χώρο εντός του σταθµού είναι ισόπεδη.
- Έχουν εγκατασταθεί επάλληλες θύρες, που ανοίγουν αυτόµατα µε φωτοκύτταρο.
- Κατασκευάσθηκε σε ένα εκδοτήριο εισιτηρίων ειδική πλατφόρµα, µε ράµπα πρόσβασης,
για την εξυπηρέτηση επιβατών µετακινούµενων σε αναπηρικά αµαξίδια.
- Κατασκευάσθηκε ειδικός ανελκυστήρας σύνδεσης της αίθουσας εκδόσεως εισιτηρίων και
αναµονής µε την αποβάθρα 1, για την εξυπηρέτηση εµποδιζοµένων ατόµων.
- Κατασκευάσθηκε ειδικός χώρος W.C. για ΑµεΑ.
- Λειτουργεί οπτική και ηχητική αναγγελία άφιξης και αναχώρησης αµαξοστοιχιών.
- Μέχρι το τέλος του 2003 προβλέπονται να γίνουν πρόσθετες παρεµβάσεις ώστε ο σταθµός
να γίνει απόλυτα προσβάσιµος.

• Σιδηροδροµικός Σταθµός Λάρισας
- ∆ηµιουργήθηκε και λειτουργεί γραφείο εξυπηρέτησης ΑµεΑ
- Έχουν προβλεφθεί δύο (2) θέσεις στάθµευσης αναπηρικών αυτοκινήτων.
- Υπάρχει ράµπα πρόσβασης από το οδόστρωµα προς το πεζοδρόµιο και στη συνέχεια µέχρι
το δάπεδο της αίθουσας έκδοσης εισιτηρίων και της αποβάθρας.
- Λειτουργεί ειδικό W.C. για ΑµεΑ.
- Λειτουργεί οπτική και ηχητική αναγγελία άφιξης και αναχώρησης αµαξοστοιχιών.
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• Σιδηροδροµικός Σταθµός Πλαταµώνα
- Έχουν προβλεφθεί θέσεις στάθµευσης αναπηρικών αυτοκινήτων στον περιβάλλοντα χώρο
του σταθµού.
- Έχουν κατασκευασθεί ράµπες πρόσβασης µεταξύ πεζοδροµίου και οδοστρώµατος.
- Λειτουργεί άνω διάβαση πεζών (µεταξύ των αποβαθρών) µε κλίµακες και κατάλληλους
ανελκυστήρες.
- Έχουν τοποθετηθεί διπλές κουπαστές (πάνω και κάτω) στις κλίµακες.
- Λειτουργεί ειδικό W.C. για ΑµεΑ.
- Έχει τοποθετηθεί προειδοποιητική σήµανση (αλλαγή υφής και χρώµατος υλικού
επίστρωσης) στις άκρες των αποβαθρών.
- Έχουν εγκατασταθεί επάλληλες θύρες, που ανοίγουν αυτόµατα µε φωτοκύτταρο.
- Έχουν τοποθετηθεί χαµηλά καρτοτηλέφωνα στις αποβάθρες.
• Έχουν γίνει κατάλληλες παρεµβάσεις και έχουν προβλεφθεί ειδικές εξυπηρετήσεις στους
σταθµούς, Αθηνών (Πελοποννήσου), Λιανοκλαδίου, Παλαιοφαρσάλου, Σοφάδων,
Καρδίτσας, Τρικάλων, Καλαµπάκας, Βόλου, Ραψάνης, Ευαγγελισµού, Λιτοχώρου, Αιγινίου,
Πατρών κ.λπ.
Στις µελέτες νέων σταθµών που εκπονούνται από την ΕΡΓΟΣΕ λαµβάνονται υπόψη όλες
οι προβλέψεις, ώστε οι αυτοί να είναι απόλυτα προσβάσιµοι στα εµποδιζόµενα άτοµα. Έτσι,
στο πλαίσιο της αναµόρφωσης του σιδηροδροµικού δικτύου της γραµµής Αθήνα – Πάτρα, οι
νέοι σταθµοί από το Μενίδι (ΣΚΑ) µέχρι το Κιάτο (11 σταθµοί) µελετήθηκαν, αφού
λήφθηκαν υπόψη όλα τα µέτρα εξυπηρέτησης εµποδιζοµένων ατόµων, όπως αναφέρονται
στο τεύχος «Οδηγίες σχεδιασµού για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε»
Τροχαίο υλικό
Με την Προγραµµατική Συµφωνία 41α και 41β κατασκευάζονται 185 νέες επιβατάµαξες,
από τις οποίες 28 (ADmz) θα είναι προσβάσιµες, δηλαδή θα διαθέτουν ειδικά
διαµορφωµένους χώρους (καµπίνες) για επιβάτες που µετακινούνται σε αναπηρικά αµαξίδια
και τυχόν συνοδούς των, καθώς και ειδικά διαµορφωµένο W.C. Μέχρι σήµερα έχουν
παραληφθεί πέντε (5) επιβατάµαξες και µέχρι τέλους του 2003 αναµένεται να παραληφθούν
άλλες τρεις (3). Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του προσωπικού κίνησης και την
επίλυση ορισµένων τεχνικών προβληµάτων συνεργασίας παλαιών και νέων οχηµάτων,
αναµένεται να τεθούν σε κυκλοφορία τον Ιούλιο του 2003.

• Στα ήδη κυκλοφορούντα 20 Intercity γίνονται παρεµβάσεις για την εξυπηρέτηση ΑµεΑ
µε την κατάλληλη διασκευή ενός οχήµατος ανά συρµό. Άρχισε πιλοτικά η µετατροπή 4
οχηµάτων (βαγονιών) I.C., εκ των οποίων ένα έχει παραδοθεί, ενώ µέχρι το τέλος Μαΐου
2003 πρόκειται να
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παραδοθεί το δεύτερο. Μετά από αυτό, θα ακολουθήσει η µετατροπή και των υπολοίπων 16
οχηµάτων.

• Με την Προγραµµατική Συµφωνία 35 κατασκευάζονται 17 ελαφρές αυτοκινητάµαξες
((Rail bus) Κανονικής Γραµµής και 12 Μετρικής Γραµµής, οι οποίες διαθέτουν χώρους και
εξυπηρετήσεις για ΑµεΑ, για τις ανάγκες του προαστιακού σιδηροδροµικού δικτύου (Αθήνα
– Χαλκίδα, Αθήνα – Λουτράκι κ.λπ.)
Έχουν κατασκευασθεί 30 ανυψωτικοί µηχανισµοί (αναβατόρια) για την
επιβίβαση/αποβίβαση από τους συρµούς επιβατών µετακινούµενων σε αναπηρικά αµαξίδια ή
γενικά έχουν κινητικό πρόβληµα. Ήδη, δύο (2) από αυτούς έχουν διατεθεί στο Σταθµό
Αθηνών (Λαρίσης), ενώ εντός του Ιουνίου 2003, θα αρχίσει η διάθεση των υπολοίπων σε
διάφορους Σ. Σταθµούς.
8.

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ

• Ο νέος προαστιακός σιδηρόδροµος της Αθήνας, που σε πρώτη φάση θα καλύπτει τη
διαδροµή Ρέντη – Μενίδι (ΣΚΑ) – Αεροδρόµιο («Ελ. Βενιζέλος») πληροί όλες τις
προϋποθέσεις προσβασιµότητος για εµποδιζόµενα άτοµα, τόσο στο τροχαίο υλικό (συρµοί),
όσο και στους νέους σταθµούς. Ειδκότερα:
- Με την Προγραµµατική Συµφωνία 33α κατασκευάζονται 20 ηλεκτροκινούµενες
αµαξοστοιχίες των 5 οχηµάτων. Κάθε αµαξοστοιχία περιλαµβάνει ειδικές θέσεις για επιβάτες
που µετακινούνται σε αναπηρικό αµαξίδιο καθώς και προσβάσιµους σε αυτούς χώρους W.C.

- Οι σταθµοί θα έχουν αποβάθρες ισόπεδες µε το δάπεδο των βαγονιών, το δε κενό µεταξύ
αποβάθρας και βαγονιού δεν θα υπερβαίνει τα 4 εκ. Η πρόσβαση στους σταθµούς και τις
αποβάθρες γίνεται µε ράµπες, σταθερές και κυλιόµενες κλίµακες καθώς και ανελκυστήρες.
Προβλέπονται επιδαπέδιες σηµάνσεις για άτοµα µε προβλήµατα όρασης.
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9.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α)

• Όλοι οι αεροσταθµοί που εξυπηρετούν διεθνή κίνηση είναι πλήρως προσβάσιµοι
(διαθέτουν ισόπεδες εισόδους, ράµπες, προσβάσιµους ανελκυστήρες, προσβάσιµους χώρους
υγιεινής, χαµηλά καρτοτηλέφωνα, χαµηλά check in counters κ.λπ.).
• Όλοι οι µικροί αερολιµένες διαθέτουν τουλάχιστον τη στοιχειώδη υποδοµή που επιτρέπει
την ανεξάρτητη διακίνηση των ΑµεΑ,, ενώ και για αυτούς προβλέπονται έργα βελτιώσεων.
• Προσφερόµενες εξυπηρετήσεις προσβασιµότητος στους υπάρχοντες 38 αεροσταθµούς
της χώρας:
- Ράµπες πρόσβασης:
σε 33 αεροσταθµούς
- Ειδικά διασκευασµένοι χώροι υγιεινής:
σε 21 «
- Χαµηλά καρτοτηλέφωνα:
σε 23 «
- Χαµηλά check in counters:
σε 22 «
- Ειδικά αµαξίδια:
σε 31 «
• Όπου γίνονται νέες διαµορφώσεις περιβάλλοντος χώρου στους χώρους στάθµευσης των
αεροσταθµών προβλέπεται και η κατασκευή θέσεων στάθµευσης οχηµάτων ΑµεΑ µε την
κατάλληλη σήµανση. Ακόµη, η προσπέλαση από και προς το κτίριο του αεροσταθµού γίνεται
µε κατάλληλες ράµπες και σχετική διαγράµµιση.
• Από την Υ.Π.Α. και το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. εκτελείται ήδη ένα µεγάλο πρόγραµµα
ανακαίνισης, επέκτασης και κατασκευής νέων κτιρίων αεροσταθµών µε προδιαγραφές
πλήρους προσβασιµότητας σε 12 αεροδρόµια της χώρας (Καβάλας, Κερκύρας, Καστοριάς,
Σκιάθου, Ακτίου, Σάµου, Ρόδου, Σαντορίνης, Κω, κ.λπ.). Επιπλέον τούτων, εκτελούνται
σηµαντικά έργα επέκτασης, βελτίωσης και εκσυγχρονισµού στους αεροσταθµούς
Θεσσαλονίκης (νέος Αεροσταθµός) και Ηρακλείου Κρήτης (επέκταση Αεροσταθµού).
Ειδικότερα, στο αεροδρόµιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, εκτός του νέου αεροσταθµού
πρόκειται, επιπλέον, να επεκταθεί και ο διάδροµος προσγείωσης/απογείωσης και ο
τροχόδροµος, έτσι ώστε να µπορούν να εξυπηρετηθούν υπερατλαντικές πτήσεις.
Στο πλαίσιο των έργων αυτών έχουν ληφθεί υπόψη προδιαγραφές προσβασιµότητας
(αυτόνοµη διακίνηση ατόµων µε αναπηρίες, ειδικές θέσεις στάθµευσης, κατάλληλοι χώροι
υγιεινής, χαµηλά check in counters, κατάλληλη σήµανση κ.λπ.), σύµφωνα µε τις «Οδηγίες
σχεδιασµού για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
10.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (Ο.Α.)

• Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Ο.Α. στο νέο διεθνή αερολιµένα Αθηνών «Ελ.
Βενιζέλος» (εµπορευµατικός σταθµός, Olympic Cateriring, κτίριο εφοδίων εδάφους, κτίριο
πληρωµάτων, υπόστεγο αεροσκαφών κ.λπ.) είναι προσβάσιµες (ράµπες, χώροι υγιεινής κ.λπ.)
και σύµφωνα µε
τις «Οδηγίες σχεδιασµού για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες του ΥΠΕΧΩ∆Ε».
• Οι αίθουσες VIP («Αριστ. Ωνάσης» και «Μελίνα Μερκούρη») της Ο.Α. στο κτίριο του
κυρίως αεροσταθµού στο α/δ «Ελ. Βενιζέλος» είναι απόλυτα προσβάσιµες και διαθέτουν
κατάλληλα εξοπλισµένους χώρους υγιεινής.
• Σε κάθε ανακαίνιση πρακτορείου της Ο.Α. επιδιώκεται η αποκατάσταση της πλήρους
προσβασιµότητας (ράµπες, κατάλληλοι χώροι υγιεινής, χαµηλά ανταλλακτήρια κ.λπ.).
• Η Ολυµπιακή Αεροπορία ανταποκρινόµενη στις ανάγκες επιβατών µε αναπηρίες, παρέχει
ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα προσφορών και εξυπηρετήσεων. Πιο αναλυτικά:
- Τα αεροσκάφη Β737-400, Β737-300, Α300-600 και Α340-300 διαθέτουν καθίσµατα µε
αρθρωτά εξωτερικά προσάγκωνα. Επιπλέον, τα αεροσκάφη Α300-600, Α340-300, Β737-400,
Β737-300, διαθέτουν ειδικά διαµορφωµένα W.C, ενώ τα Α340-300 διαθέτουν και ειδικά
στενά αµαξίδια για τη µετακίνηση στο εσωτερικό του αεροσκάφους.
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- Ειδικοί ανυψωτικοί µηχανισµοί (high loaders) για την επιβίβαση/αποβίβαση επιβατών που
µετακινούνται σε αναπηρικό αµαξιδιο, κ.λπ. προς και από τα αεροσκάφη διατίθενται στους
µεγαλύτερους αεροσταθµούς της χώρας.
- Αναπηρικά αµαξίδια παρέχονται δωρεάν προς και από το αεροσκάφος, εφόσον ζητηθούν
κατά την κράτηση θέσης καθώς και προσωπικό για την εξυπηρέτηση επιβατών (ανάπηρων,
ηλικιωµένων κ.λπ.) από την ειδική υπηρεσία της Ο.Α. που ακολουθεί τις οδηγίες της IATA.

11.

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (∆.Α.Α.)

Ο νέος ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών είναι απόλυτα προσβάσιµος σε όλα τα
εµποδιζόµενα άτοµα. Οι σηµαντικότερες προσβάσιµες εξυπηρετήσεις είναι οι παρακάτω:
• Ειδική σήµανση, κατευθυντήρια ή πληροφοριακή, δίγλωσση (ελληνική και αγγλική
γλώσσα), σε πλήρη συµφωνία µε τις διεθνείς προδιαγραφές, έχει τοποθετηθεί σε όλους τους
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του αεροσταθµού, προκειµένου να εξυπηρετηθούν
άτοµα µε αναπηρίες.
• Στοχεύοντας στην εύκολη πρόσβαση από όλους, ο νέος αερολιµένας διαθέτει
αποκλειστικές θέσεις στάθµευσης για τα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα. Τα λεωφορεία που
µεταφέρουν επιβάτες στο χώρο στάθµευσης µακράς διαρκείας, είναι εξοπλισµένα µε ράµπα
για εξυπηρετούν επισκέπτες µε αναπηρίες. Επίσης, για εύκολη πρόσβαση στο κτίριο του
κεντρικού αεροσταθµού, υπάρχουν ειδικά σηµασµένες θέσεις στάσης, µπροστά από τις
κεντρικές εισόδους των αιθουσών αναχωρήσεων και αφίξεων.

• Σε όλους τους χώρους του αεροσταθµού, έχουν εγκατασταθεί δηµόσια τηλέφωνα
χαµηλού ύψους, προσβάσιµα και χρησιµοποιούµενα από όλους. Επιπλέον, έχει προβλεφθεί
και ειδικά κειµενοτηλέφωνα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από άτοµα µε προβλήµατα
ακοής.
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• Στους χώρους του κεντρικού και δορυφορικού αεροσταθµού (δίπλα από τα γραφεία
πληροφοριών, ανταποκρίσεων πτήσεων και αναζήτησης αποσκευών) υπάρχουν 16 τηλέφωνα
άµεσης εξυπηρέτησης για απευθείας σύνδεση - χωρίς καµία χρέωση - µε το τµήµα
εξυπηρέτησης επιβατών. Είναι όλα τοποθετηµένα σε χαµηλό ύψος για να µπορούν να
χρησιµοποιηθούν εύκολα από άτοµα που κινούνται σε αναπηρικό αµαξίδιο.
• Σε όλους τους χώρους του κεντρικού και του δορυφορικού αεροσταθµού, υπάρχουν
προσβάσιµοι και ειδικά σηµασµένοι (η σήµανση είναι και σε γραφή Braille) χώροι υγιεινής,
που διαθέτουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, προκειµένου να εξυπηρετήσουν άτοµα µε
κινητικά προβλήµατα.

• Όλοι οι ανελκυστήρες που βρίσκονται στο κτίριο του αεροσταθµού καθώς και στο
δορυφορικό κτίριο, είναι απόλυτα προσβάσιµοι (κατάλληλες διαστάσεις, χειριστήρια
χαµηλού ύψους, κουµπιά κλήσεως µε ανάγλυφη γραφή και γραφή Braille κ.λπ.).
• Ειδική όδευση καθοδήγησης τυφλών ξεκινάει από την Eίσοδο 2 της αίθουσας των
αναχωρήσεων και οδηγεί µε ασφάλεια τον επιβάτη µε προβλήµατα όρασης σε ένα ειδικά
διαµορφωµένο χώρο, µε χαµηλό γκισέ, για έλεγχο εισιτηρίων (check in counter), ό,που
βρίσκεται και η ειδική υπηρεσία εξυπηρέτησης (Special Αssistance). Απέναντι από το counter
αυτό υπάρχει ειδικός χώρος αναµονής.

• Για όσους χρειάζονται βοήθεια, υπάρχουν διαθέσιµα ειδικά σχεδιασµένα ηλεκτρικά
αµαξίδια, τα οποία χειρίζεται το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών για επιβάτες µε
προβλήµατα κινητικότητας ή για ηλικιωµένους.
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• Σε περίπτωση ανάγκης εκκένωσης του κτιρίου, ειδικά ακουστικά και οπτικά συστήµατα
συναγερµού λειτουργούν για να βοηθήσουν επιβάτες µε προβλήµατα όρασης ή ακοής, ώστε
να ακολουθήσουν µε ασφάλεια τις διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης.
12.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Τ.Ε.)

• Ένα σηµαντικό ποσοστό (65-70%) των τηλεπικοινωνιακών καταστηµάτων της χώρας
είναι ήδη προσβάσιµα (ή πρόκειται να γίνουν πολύ σύντοµα).
Τα καταστήµατα αυτά λειτουργούν στην πλειοψηφία τους σε ισόγειους χώρους, είναι
ισόπεδα και επιτρέπουν την εύκολη διακίνηση και εξυπηρέτηση των εµποδιζοµένων ατόµων.
Το 30% των καταστηµάτων διαθέτει χώρους στάθµευσης (πρόβληµα χώρων στάθµευσης
δηµιουργείται στις έδρες των νοµών και σε ορισµένες νησιωτικές περιοχές)
Το 40% των καταστηµάτων διαθέτει χαµηλά γκισέ συναλλαγής, ενώ τα υπόλοιπα
πρόκειται να αποκτήσουν κατά την ανακαίνιση των χώρων που έχει προγραµµατισθεί να
γίνει σταδιακά µέχρι το τέλος του 2003.
Η πλειοψηφία των καταστηµάτων διαθέτει καρτοτηλέφωνα χαµηλού τύπου, εντός των
καταστηµάτων και στον περιβάλλοντα χώρο τους.
• Όλα τα νέα καρτοτηλέφωνα που τοποθετούνται (ή αυτά που αντικαθίστανται) σε
δηµόσιους χώρους είναι χαµηλού τύπου και κατάλληλων προδιαγραφών ώστε να
εξυπηρετούν άτοµα µε αναπηρίες.

• Λειτουργεί στην Αθήνα τις καθηµερινές τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης ατόµων µε
προβλήµατα ακοής (αρ. κλήσης 210 8815555) και πρόκειται σύντοµα να λειτουργήσει
παρόµοιο στη Θεσσαλονίκη.
• Ο Ο.Τ.Ε. διαθέτει σε προσιτές τιµές κειµενοτηλέφωνα για την εξυπηρέτηση ατόµων µε
προβλήµατα ακοής.
• Σε ότι αφορά στον καθορισµό ενός ελαχίστου συνόλου ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών στο κοινό και ειδικότερα στα ΑµεΑ, στο άρθρο 6 της 255/83/14-06-02 απόφασης
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Β 874/12-07-02) προβλέπονται
ειδικές ρυθµίσεις για χρήστες που είναι άτοµα µε αναπηρίες.
Με τις διατάξεις της απόφασης αυτής ικανοποιούνται χρονίζοντα αιτήµατα του
αναπηρικού κινήµατος και ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεούται να παρέχει σε
Άτοµα µε Αναπηρίες πλήθος τηλεπικοινωνιακών διευκολύνσεων.
13.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.)

• Έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραµµα ανακαινίσεων και
αποκατάστασης της προσβασιµότητας στα Ταχυδροµικά Γραφεία Συναλλαγής της χώρας.
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Ενόψει των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών αγώνων του 2004, θα γίνουν
ανακαινίσεις σε καταστήµατα που βρίσκονται σε δήµους της χώρας, που είναι Ολυµπιακές
πόλεις, σχετίζονται µε Ολυµπιακά αθλήµατα, έχουν Ολυµπιακές µη αθλητικές
εγκαταστάσεις ή είναι σε τουριστικές περιοχές. Ο προβλεπόµενος χρόνος ολοκλήρωσής τους
προσδιορίζεται στο τέλος του 2003.
• Οι παρεµβάσεις που αφορούν στην προσβασιµότητα των Ταχυδροµικών Γραφείων
Συναλλαγής, περιλαµβάνουν κυρίως την κατασκευή ράµπας εισόδου, «όδευσης τυφλών»,
χαµηλού γκισέ συναλλαγής καθώς και την ανακατασκευή χώρου υγιεινής (µε την
τοποθέτηση ειδικού εξοπλισµού) για τη χρήση του από Άτοµα µε Αναπηρίες.

14.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (Τ.Τ.)

• Οµοίως µε τα ΕΛ.ΤΑ, έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραµµα ανακαινίσεων
στα καταστήµατα του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου της χώρας.
Στις ανακαινίσεις αυτές εντάσσονται και παρεµβάσεις που αφορούν στην
προσβασιµότητα των καταστηµάτων και περιλαµβάνουν κυρίως την κατασκευή ράµπας
εισόδου και την τοποθέτηση αυτόµατων θυρών που λειτουργούν µε φωτοκύτταρο.
Έχει ζητηθεί από το ΥπΜΕ η διαµόρφωση προσβάσιµου γκισέ (για καταστήµατα που
διαθέτουν άνω των 2 γκισέ συναλλαγής) και η κατά προτεραιότητα αποκατάσταση της
προσβασιµότητας σε κτίρια και καταστήµατα που βρίσκονται σε δήµους της χώρας και
σχετίζονται µε Ολυµπιακά αθλήµατα (κύριοι αθλητικοί πόλοι, µε δύο και άνω αθλήµατα, µε
ένα άθληµα, µε Ολυµπιακές µη αθλητικές εγκαταστάσεις, µε ανεξάρτητα προπονητήρια),
Ολυµπιακές Πόλεις, Τουριστικές περιοχές κ.λπ.
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ΤΟ Ε.Ι.Χ ΚΑΙ ΑΜΕΑ –
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΝΙΟΧΟΣ
ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Α
Μιχάλης Πιτίδης, Υπεύθυνος Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α, Εξειδικευµένος
Φυσικοθεραπευτής, Μέλος Επιτροπής Προσβασιµότητας Υ.Μ.ΕΠ.

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γιορτάζεται σήµερα, η Ηµέρα της Ευρώπης σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ και ως εκ
τούτου αποκτά ιδιαίτερα συµβολική σηµασία η σηµερινή Ηµερίδα, στο να αξιοποιηθούν µε
το καλύτερο τρόπο πανευρωπαϊκές λύσεις και πρακτικές στα ήδη καταγεγραµµένα σοβαρά
προβλήµατα πρόσβασης των εµποδιζόµενων κατηγοριών. Η «καθολική πρόσβαση» είναι
ελευθερία αποτελεί αναγκαίο κοινωνικό αγαθό, και χαρακτηρίζει την ποιότητα ζωής. Για το
αυτό το λόγο θα πρέπει να διεκδικηθεί από Όλους για Όλους, χωρίς εξαιρέσεις και
αποκλεισµούς, µέσω νέου επανασχεδιασµού στο δοµηµένο περιβάλλον, όπου απαιτείται, που
θα βασίζεται στην κάλυψη των πραγµατικών αναγκών όλων των κατηγοριών των χρηστών
και κατά συνέπεια στην πρόληψη και ανάσχεση όλων των εµποδίων.
Επιθυµώ να ευχαριστήσω µε την ιδιότητα του εκπροσώπου του Εθνικού Ιδρύµατος
Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α) και Υπευθύνου της υπηρεσίας του, «Κέντρο
ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α», τους διοργανωτές της Ηµερίδας: το ΑΠΘ (Εργαστήριο
Συγκοινωνιακής Τεχνικής), το ΤΕΕ (Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας) και το περιοδικό
"Αναπηρία Τώρα" τιµώντας τη συµβολή του στο φλέγον θέµα της ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.
Μεταφέρω επίσης, τις ιδιαίτερες ευχαριστίες της υπηρεσίας µου και του οµιλούντος,
στο ΑΠΘ και ιδιαίτερα στο καθ.κο Αριστοτέλη Νανιόπουλο, όπως επίσης και στο ∆ρ.
Άγγελο Μπεκιάρη (ΕΜΠ) για τη συµβολή τους στη δηµιουργία του πρώτου Ελληνικού
Κρατικού Κέντρου Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιµασίας Οδήγησης για οδηγούς
ΑµεΑ µε Κινητικές Αναπηρίες, στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού Κοινοτικού
Προγράµµατος DARE. Σε συνεργασία µε τα αντίστοιχα Κέντρα του Βελγίου – CARA, και
της Ολλανδίας – CBR. ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούνιο'95 το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ σαν
υπηρεσία του Ε.Ι.Α.Α. Αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός, ότι ζούµε σε µια εποχή µεγάλων,
ποικιλόµορφων και ραγδαίων εξελίξεων, που τείνουν στην παγκοσµιοποίηση τους, µέσω της
σύγχρονης τεχνολογίας. Υπολογίζεται ότι στο συνολικό πληθυσµό της γης, ο αριθµός των
ατόµων µε αναπηρίες ανέρχεται στο 12%, ποσοστό καθόλου ευκαταφρόνητο. Εάν µάλιστα
προστεθούν και οι κατηγορίες που ανήκουν στα "Εµποδιζόµενα άτοµα" τότε το ποσοστό
ξεπερνάει το 50%, δηλαδή γίνεται πλειοψηφία !
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονιστεί, ότι δεν µπορεί να ταυτίζεται η έννοια της
αναπηρίας µε εκείνη της ανικανότητας. Η πρώτη αφορά λειτουργικούς περιορισµούς, που
παρουσιάζει µεγάλος αριθµός ατόµων σε όλες τις χώρες του κόσµου. Η δεύτερη περιγράφει
τη σχέση του ατόµου µε το περιβάλλον και την κοινωνία, που είναι έτσι σχεδιασµένα να
περιορίζουν τις ευκαιρίες ισότιµης συµµετοχής του στη ζωή.
Η µετακίνηση µε αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ των ατόµων µε αναπηρία και µάλιστα µε κινητική
αναπηρία σηµαίνει «την αναπλήρωση της χαµένης αρτιµέλειας και κατά συνέπεια της
αυτονοµίας τους». Το αυτοκίνητο γίνεται κύριο µέσο επικοινωνίας και συµµετοχής τους σε
καθηµερινές δραστηριότητες.
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Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να υπογραµµιστεί, ότι οι ίσες ευκαιρίες των οδηγών –
επιβατών µε αναπηρίες δεν δικαιολογούν ούτε επιτρέπουν «εκπτώσεις» στην οδική ασφάλεια.
Έχει ιδιαίτερη σηµασία η ορθή καταγραφή και ανάλυση, όλων των κινητικών προβληµάτων
τους, για την αναγνώριση και αντιµετώπισή τους, που πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση,
από εξειδικευµένο και έµπειρο επιστηµονικό προσωπικό.
Συγκεκριµένα, πρέπει επιµελώς να αξιολογούνται:
α) η αναγνώριση του εύρους τροχιάς κίνησης των µελών τους
β) η µυϊκή τους δύναµη, να είναι αποδεδειγµένα επαρκής για την οδήγηση
γ) η επιδεξιότητα σε λεπτές κινήσεις
δ) ο καλός συντονισµός άκρων και όρασης
ε) η καλή επικοινωνία και αναγνώριση του περιβάλλοντος
ζ) η αισθητικότητα κ.ά,
Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι υπάρχουν κάποιοι βασικοί παράγοντες, που επηρεάζουν
την ικανότητα του ατόµου για οδήγηση όπως: η καλή παρατηρητικότητα και η αξιοποίηση
της, η αποτελεσµατικότητα στο χειρισµό της επιτάχυνσης, της πέδησης, ο χρόνος αντίδρασης
κ.ά
Ο ικανός κινητικά ανάπηρος οδηγός είναι εκείνος που αναπτύσσει όλες εκείνες τις
ικανότητες που σε έκτακτες καταστάσεις λειτουργούν άµεσα, σωτήρια, παρεµβατικά µέσω
µιας αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας αντιδράσεων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την
αστραπιαία λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση τους, όταν µάλιστα το επιβάλλουν
απρόβλεπτες καταστάσεις, που όπως όλοι γνωρίζουµε δεν είναι καθόλου σπάνιες στους
Ελληνικούς δρόµους.
Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο ρόλος της κατάλληλης εκπαίδευσης από εξειδικευµένους
εκπαιδευτές, για υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς µε αναπηρία, µετά το προαπαιτούµενο και
τόσο σηµαντικό Ιατρικό µέρος της διαδικασίας εκτίµησης δεξιοτήτων οδήγησης, για έκδοση
άδειας οδήγησης.
Μετά από οκτώ (8) χρόνια ασταµάτητων, επίµονων και επίπονων προσπαθειών, το
Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α µε τους εκατοντάδες ήδη αξιολογηµένους υποψήφιους
οδηγούς ή οδηγούς απέδειξε, ότι ο κινητικά ανάπηρος οδηγός είναι ικανός οδηγός (εικόνες
Α και Β).
To E.I.X είναι το αυτοκίνητο όχηµα (ΚΟΚ) προοριζόµενο, για τη µεταφορά κυρίως
προσώπων, εννιά κατ' ανώτατο όριο θέσεων, µαζί µε εκείνη του οδηγού (όπως πολυµορφικά,
οχήµατα τύπου Van κ.α). ∆ιαφέρει το αυτοκίνητο όχηµα ΙΧ από το ∆Χ, γιατί σε αυτό
εκτελούνται µεταφορές προσώπων χωρίς κόµιστρο και πραγµάτων που ανήκουν στον
ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτού πέραν των άλλων.
Με τον όρο "διασκευές" νοούνται οι εκάστοτε τροποποιήσεις και η εγκατάσταση ειδικού
εξοπλισµού, που πρέπει να βρίσκονται σε όχηµα µε κινητήρα, για να αντισταθµιστεί το
κινητικό έλλειµµα, ούτως ώστε το όχηµα να οδηγείται µε ασφάλεια, άνεση και σύµφωνα
µε τις εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις.
Ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός µε κινητικά προβλήµατα, εφόσον κριθεί ικανός για
οδήγηση διασκευασµένου ή µη οχήµατος µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης στο Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α, θα πρέπει να οδηγεί
"όπως ένας οδηγός χωρίς κινητικά προβλήµατα " .
Σχετικά µε τους υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς µε κινητικά προβλήµατα θα πρέπει να
πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
Να έχει εκτιµηθεί ειδικά η ικανότητα τους για οδήγηση διασκευασµένου οχήµατος.
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Να έχουν υποδειχθεί οι προβλεπόµενες κωδικοποιηµένες κατάλληλες διασκευές για την
περίπτωσή τους.
Να έχει διασφαλιστεί η σωστή κατασκευή – τοποθέτηση και ασφαλής λειτουργία των
προτεινόµενων διασκευών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Να εκπαιδεύονται στην οδήγηση διασκευασµένου οχήµατος από ειδικευµένους
εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών οχηµάτων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Κατηγορίες Οδηγών ΑµεΑ επί συνόλου 2340 Χρονική περίοδος 6/95- 3/03

Ορθ/κές παθ.
14%
Παραπληγίες
32%
λ.Νευρ.Βλ.
16%

Τετραπληγίες
17%

Παραπληγίες
ΑΕΕ
Τετραπληγίες
λ.Νευρ.Βλ.
Ορθ/κές παθ.

ΑΕΕ
21%

Συνολικά Αποτελέσµατα Αξιολογήσεων
1.1. Κοινοτική Οδηγία, 2000/56/ EC
Μη ικανοί
12%

Επαναξιολόγηση
11%
Επαναξιολόγηση
Ικανοί
Μη ικανοί
Ικανοί
73%
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Είναι πλέον γεγονός, ότι µια πολύ σηµαντική Κοινοτική Οδηγία, η 2000/56/ΕΚ της 14ης
Σεπτεµβρίου του 2000 σύντοµα θα είναι νόµος του Ελληνικού Κράτους. Ήδη εντάχθηκε στο
πλαίσιο της αναγκαίας αναµόρφωσης του Π∆155/96 και από διµήνου βρίσκεται στη
∆ιεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του Υπ.ΜΕ, για περαιτέρω αναγκαία
νοµοθετική προώθηση.
Το ισχύον Π∆155/96 αναγνωρίζει ΜΟΝΟ τέσσερις (4) τύπους διασκευών για όλους
τους τύπους κινητικών αναπηριών δηλ.:
1. Αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων
2. Χειροκίνητο φρένο - γκάζι
3. Υδραυλικό σύστηµα διεύθυνσης
4. Μπίλια στο τιµόνι
∆εδοµένος καθίσταται ο a priori αποκλεισµός από την οδήγηση Ε.Ι.Χ κατηγοριών
ΑµεΑ όπως: ακρωτηριασµένοι, περιπτώσεις τετραπληγικών, µυοπάθειες κ.ά, παρότι η
επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει χρόνια τώρα, στις άλλες χώρες µέλη της
ΕΕ, να οδηγούν νόµιµα και µε πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών δικαιωµάτων τους.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι υπό προϋποθέσεις επιτρέπεται η οδήγηση σε οδηγούς χωρίς
άνω άκρα, χρησιµοποιώντας µόνο τα πόδια τους στην οδήγηση διασκευασµένου οχήµατος.
Το πλήθος δε των εναρµονισµένων κωδικών στην Κοινοτική οδηγία 2000/56/ΕΚ
φθάνει τις ενενήντα εννιά (99) ! Ευελπιστούµε ότι αυτή η τόσο αναγκαία νοµοθετική
εναρµόνιση, για µεγάλες κατηγορίες συµπολιτών µας µε αναπηρία, δεν θα ξεκινήσει την
τελευταία καταληκτική ηµεροµηνία που ορίζει η Κοινότητα, δηλαδή στις 30-9-03.
Επισηµαίνεται ότι τα προβλήµατα εύρεσης µιας θέσης Parking ή πρόσβασης στο Ε.Ι.Χ
για ανάπηρους οδηγούς, ιδιαίτερα στα µεγάλα αστικά κέντρα, παραµένουν οξύτατα. Συχνά
διαπιστώνεται ότι καταλαµβάνονται και οι νόµιµα σηµασµένες θέσεις αποκλειστικής χρήσης,
για εξυπηρέτηση ατόµου µε µειωµένη κινητικότητα (Ρ71 ΚΟΚ). Παρά τα µέτρα που ήδη
έχουν ληφθεί από την πολιτεία η αντιµετώπιση του προβλήµατος δεν έχει δώσει λύσεις
επαρκείς, εκθέτοντας πολλές φορές σε κίνδυνο και την ίδια τη ζωή των εµπλεκοµένων ΑµεΑ,
που αναγκάζονται να κατεβαίνουν στο οδόστρωµα, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τα
εµπόδια που στήνουν κάποιοι "αδιάφοροι"...
Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) είναι αναµφισβήτητα
σηµαντικότατος, προκειµένου να διασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία όλων των κρίκων της
αλυσίδας πρόσβασης, που θα διευκολύνουν την οµαλή προσέγγιση των σηµείων εκκίνησης
µε εκείνα του τελικού προορισµού. Όποτε σπάνε κρίκοι της αλυσίδας , έχουµε ανατροπές
στην οµαλή µετακίνηση, αφού διακόπτεται κάθε επικοινωνία µεταξύ των διευθύνσεων
προέλευσης και τελικού προορισµού.
Υπογραµµίζεται σε αυτό το σηµείο, ότι στην Ελλάδα ο ρόλος του Ε.Ι.Χ καθίσταται
ιδιαίτερα κρίσιµος και σηµαντικός, για την διευκόλυνση στη µετακίνηση µεγάλων
κατηγοριών ΑµεΑ και εµποδιζόµενων κατηγοριών.
1.2. Κωδικοί 01 έως 99: εναρµονισµένοι κοινοτικοί κωδικοί
Ο∆ΗΓΟΣ (Ιατρικοί λόγοι)
01. ∆ιόρθωση ή/και προστασία της δράσης
01.01 Γυαλιά
01.02 Φακός (-οί) επαφής
01.03 Προστατευτικά γυαλιά
01.04 Αδιαφανής φακός
01.05 Κάλυπτρο µατιού
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01.06 Γυαλιά ή φακοί επαφής
02. Ακουστική συσκευή / επικοινωνιακό βοήθηµα
02.01 Ακουστική συσκευή για ένα αυτί
02.02 Ακουστική συσκευή και για τα δύο αυτιά
03 Κινητική πρόσθεση/νάρθηκας άκρων
03.01 Πρόσθεση/ όρθωση άνω άκρου-ων
03.02 Πρόσθεση/ όρθωση κάτω άκρου-ων
05. Περιορισµένη χρήση (υποχρεωτική χρήση υποκωδικού, οδήγηση υπό περιορισµούς για
ιατρικούς λόγους).
05.01 Οδήγηση µόνον την ηµέρα (π.χ.: µία ώρα µετά την ανατολή και µία ώρα πριν τη δύση
του ηλίου).
05.02. Οδήγηση µόνον εντός ακτίνας … km από τον τόπο κατοικίας του κατόχου της αδείας
ή µόνον εντός της πόλης/περιφέρειας…
05.03 Οδήγηση χωρίς συνεπιβάτες
05.04 Οδήγηση µε ταχύτητα έως… km/h
05.05 Οδήγηση επιτρεπόµενη µόνον συνοδεία κατόχου αδείας οδήγησης
05.06 Χωρίς ρυµουλκούµενο
05.07 Απαγόρευση οδήγησης σε αυτοκινητόδροµο
05.08 Απαγόρευση κατανάλωσης οινοπνευµατωδών
∆ιασκευές οχήµατος
10. Τροποποιηµένο κιβώτιο ταχυτήτων
10.01 Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων
10.02 Αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων
10.03 Ηλεκτρονικό κιβώτιο ταχυτήτων
10.04 Προσαρµοσµένος µοχλός αλλαγής ταχυτήτων
10.05 Χωρίς βοηθητικό κιβώτιο ταχυτήτων
15. Τροποποιηµένος συµπλέκτης
15.01 Προσαρµοσµένο ποδόπληκτρο συµπλέκτη
15.02 Χειροκίνητος συµπλέκτης
15.03 Αυτόµατος συµπλέκτης
15.04 Αποσπώµενο εµπρόσθιο/πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου συµπλέκτη
20. Τροποποιηµένα συστήµατα πέδησης
20.01 Τροποποιηµένο ποδόπληκτρο πέδησης
20.02 Πεπλατυµένο ποδόπληκτρο πέδησης
20.03 Ποδόπληκτρο πέδησης κατάλληλο για το αριστερό πόδι
20.04 Ποδόπληκτρο πέδησης µε υποδοχή υποδήµατος
20.05 Ποδόπληκτρο πέδησης µεταβλητής κλίσης
20.06 Χειροκίνητη (προσαρµοσµένη) πέδηση πορείας
20.07 Μέγιστη ενίσχυση της πέδησης πορείας, κατά τη χρήση της.
20.08 Μέγιστη χρήση πέδησης έκτακτης ανάγκης, ενσωµατωµένη στην πέδηση πορείας.
20.09 Προσαρµοσµένο χειρόφρενο.
20.10 Ηλεκτρικά ελεγχόµενο χειρόφρενο.
20.11 (Προσαρµοσµένη) ποδοκίνητη πέδηση στάθµευσης.
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20.12 Αποσπώµενο εµπρόσθιο/πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου πέδησης.
20.13 Χειρισµός πέδησης µε το γόνατο.
20.14 Ηλεκτρικά ελεγχόµενη πέδηση πορείας .
25. Τροποποιηµένα συστήµατα επιτάχυνσης
25.01 Προσαρµοσµένο ποδόπληκτρο επιταχυντή
25.02 Ποδόπληκτρο επιταχυντή µε υποδοχή υποδήµατος.
25.03 Ποδόπληκτρο επιταχυντή µεταβλητής κλίσης
25.04 Χειροκίνητη επιτάχυνση.
25.05 Χρήση επιτάχυνσης µε το γόνατο.
25.06 Επιτάχυνση µέσω σερβοµηχανισµού (ηλεκτρονικός,πνευµατικός κλπ).
25.07 Ποδόπληκτρο επιταχυντή αριστερά του ποδόπληκτρου πέδησης
25.08 Ποδόπληκτρο επιταχυντή αριστερά
25.09 Αποσπώµενο εµπρόσθιο/πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου επιταχυντή.
30. Τροποποιηµένα συνδυασµένα συστήµατα πέδησης και επιτάχυνσης
30.01 Παράλληλα ποδόπληκτρα
30.02 Ποδόπληκτρα στο ίδιο (η σχεδόν στο ίδιο) ύψος.
30.03 Ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης µε σύστηµα ολίσθησης.
30.04 Ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης µε σύστηµα ολίσθησης και µε όρθωση.
30.05 Αποσπώµενο πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου επιταχυντή και πέδησης.
30.06 Υπερυψωµένο δάπεδο
30.07 ∆ιαχωριστικό στην πλευρά του ποδόπληκτρου πέδησης
30.08 ∆ιαχωριστικό λόγω πρόσθεσης, στη πλευρά του ποδόπληκτρου πέδησης.
30.09∆ιαχωριστικό εµπρός από τα ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης
30.10 Υποστήριγµα πτέρνας/κνήµης
30.11 Ηλεκτρικά ελεγχόµενη επιτάχυνση και πέδηση.
35. Τροποποιηµένα χειριστήρια
(διακόπτες φανών, εκτόξευτή ύδατος/υαλοκαθαριστήρα, ηχητικό όργανο, δείκτες
κατεύθυνσης, κ.λπ).
35.01 Χειριστήρια των οποίων η λειτουργία δεν έχει αρνητική επίπτωση στο χειρισµό
και στην οδήγηση του οχήµατος.
35.02 Χειριστηρία που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιµονιού και των εξαρτηµάτων
(µπίλια, ειδικές ανατοµικές λαβές, κ.λπ)
35.03 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιµονιού και των εξαρτηµάτων
(µπίλια, ειδικές ανατοµικές λαβές, κ.λπ) µε το αριστερό χέρι.
35.04 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιµονιού και των εξαρτηµάτων
(µπίλια , ειδικές ανατοµικές λαβές, κ.λπ) µε το δεξί χέρι.
35.05 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιµονιού και των εξαρτηµάτων
(µπίλια, ειδικές ανατοµικές λαβές, κ.λπ) και των συνδυασµένων µηχανισµών
επιταχυντή και πέδησης.
40. Τροποποιηµένο σύστηµα διεύθυνσης
40.01 Υποβοηθούµενο σύστηµα διεύθυνσης.
40.02 Ενισχυµένο υποβοηθούµενο σύστηµα διεύθυνσης
40.03 Σύστηµα διεύθυνσης µε ειδικό σύστηµα υποστήριξης.
40.04 Επιµήκυνση κολώνας τιµονιού
40.05 Προσαρµοσµένο τιµόνι (µεγαλύτερη διατοµή, τιµόνι µικρότερης διαµέτρου κ.λπ).
40.06 Τιµόνι µεταβλητής κλίσης
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40.07 Κατακόρυφο τιµόνι
40.08 Οριζόντιο τιµόνι
40.09 Οδήγηση µε το πόδι
40.10 Εναλλακτικά προσαρµοσµένο τιµόνι (joy - stick, κ.λπ).
40.11 Μπίλια στο τιµόνι.
40.12 Όρθωση στο τιµόνι.
40.13 Με όρθωση τενοντόδεσης.
42 Τροποποιηµένα κάτοπτρα οδήγησης
42.01 Εξωτερικό (αριστερό ή δεξί) πλαϊνό κάτοπτρο
42.02 Εξωτερικό κάτοπτρο στο φτερό του αµαξώµατος
42.03 Πρόσθετο εσωτερικό κάτοπτρο για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας
42.04 Πανοραµικό εσωτερικό κάτοπτρο
42.05 Κάτοπτρο νεκρού σηµείου
42.06 Ηλεκτρικά εξωτερικά κάτοπτρα
43. Τροποποιηµένο κάθισµα οδηγού
43.01 Κάθισµα οδηγού σε ύψος που επιτρέπει καλή ορατότητα και σε σωστή απόσταση
από το τιµόνι και το ποδόπληκτρο
43.02 Κάθισµα οδηγού προσαρµοσµένο στη σωµατική διάπλαση του οδηγού.
43.03 Κάθισµα οδηγού µε πλάγιο υποστήριγµα για καλύτερη ευστάθεια.
43.04 Κάθισµα οδηγού µε βραχίονες
43.05 Επιµήκυνση της µετατόπισης του καθίσµατος του οδηγού κατά µήκος
43.06 Προσαρµογή της ζώνης ασφαλείας
43.07 Ζώνη ασφαλείας τύπου σαγής(4 σηµείων στήριξης).
44. Τροποποιήσεις µοτοσικλετών (υποχρεωτική η χρήση υποκωδικού)
44.01 Πέδηση µε µια πέδη µόνο.
44.02 (Προσαρµοσµένη ) χειροκίνητη πέδη (εµπρόσθιος τροχός)
44.03 (Προσαρµοσµένη) ποδοκίνητη πέδη (πίσω τροχός)
44.04 (Προσαρµοσµένος) χειροκίνητος επιταχυντής.
44.05 (Προσαρµοσµένη) χειροκίνητη µετάδοσης της κίνησης και χειροκίνητος
συµπλέκτης…
44.06 (Προσαρµοσµένα) κάτοπτρα οδήγησης
44.07 (Προσαρµοσµένα) χειριστήρια (δείκτες κατεύθυνσης, λυχνία πέδησης κλπ).
44.08 Ύψος καθίσµατος που επιτρέπει στον οδηγό, στη στάση καθήµενου, να έχει
ταυτόχρονα και τα δύο πόδια επί του οδοστρώµατος
45. Μοτοσικλέτα µε κάνιστρο (side-car) µόνο
50. Ισχύει για ειδικό όχηµα/ αριθµό πλαισίου (στοιχεία αναγνώρισης του οχήµατος, VIN).
51. Ισχύει για ειδικό όχηµα / πινακίδα κυκλοφορίας (αριθµός ταξινόµησης του οχήµατος
VRN).
1.3. Η λειτουργία και οι προοπτικές του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α
Όπως προαναφέρθηκε, τον Ιούνιο του 1995 ξεκίνησε να λειτουργεί το πρώτο Κρατικό
Κέντρο αξιολόγησης ικανότητας και προετοιµασίας οδήγησης για υποψήφιους οδηγούς ή
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οδηγούς ΑµεΑ µε κινητικά προβλήµατα και ονοµάστηκε Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ. Έκτοτε
αποτελεί υπηρεσία του Ε.Ι.Α.Α (ΝΠ∆∆), φορέας που εποπτεύεται από το υπουργείο Υγείας –
Πρόνοιας.
Το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α µε τη διεπιστηµονική οµάδα και όλη τη σύγχρονη
υποδοµή που διαθέτει αξιολογεί την ικανότητα για οδήγηση κατηγοριών ΑµεΑ µε Κινητικά
προβλήµατα. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται µε πρακτική
δοκιµασία οδήγησης σε διασκευασµένο όχηµα (drive test).
2.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΝΙΟΧΟΣ/ Ε.Ι.Α.Α ΣΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΩΝ ΑΜΕΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΩΝ
για έκδοση άδειας οδήγησης

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
Πρωτοβάθµια Ιατρική Επιτροπή (ΠΙΕ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
∆ευτεροβάθµια Ιατρική Επιτροπή (∆ΙΕ)
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΩΡΛ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
Η ∆ΙΕ εξετάζει ΟΛΕΣ τις κατηγορίες Αναπηριών, σχετικά µε την ικανότητα για οδήγηση:
Αισθητηριακές (προβλήµατα όρασης, ακοής κλπ)
Κινητικές (παρα-, τετρα-, ηµι-πληγίες, ακρωτηριασµούς κλπ)
Σωµατικές – Οργανικές (ΝΑ, Σ∆, αιµατολογικά, CA, πνευµονοπάθειες, κλπ)
Ψυχικές – Πνευµατικές (ψυχικές διαταραχές, µαθησιακές δυσκολίες / δυσλεξία κλπ)
Πολλαπλές – Μικτές
Σε ειδικές περιπτώσεις, παραποµπή στο Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/ΕΙΑΑ (µόνο κινητικά
προβλήµατα).
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3.

ΚΕΝΤΡΟ ΗΝΙΟΧΟΣ/ΕΙΑΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Ο∆ΗΓΟΥΣ Η
Ο∆ΗΓΟΥΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, Π∆ 309/99)
ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ Η ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ Η ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Σε ειδικές περιπτώσεις, παραποµπή σε ∆ΙΕ.
∆ύναται να ζητηθούν πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις

3.1. Π∆ 309/20-12-99 (ΦΕΚ Α, 283)
«5. Υποψήφιοι οδηγοί ή οδηγοί, οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήµατα κινητικότητας ή
ακρωτηριασµού άκρου-άκρων ή µικτού τύπου (ορθοπεδικά-νευρολογικά) προβλήµατα,
επιτρέπεται, αντί της εξέτασης από την οικεία ∆ευτεροβάθµια Ιατρική Επιτροπή (∆.Ι.Ε.), να
εξεταστούν από Κρατικό Ίδρυµα, το οποίο ασχολείται συστηµατικά µε το έργο αξιολόγησης
ικανότητας οδήγησης ατόµων µε ειδικές ανάγκες, µε προβλήµατα κινητικότητας ή
ακρωτηριασµού άκρου-άκρων ή µικτού τύπου προβλήµατα, όπως το Εθνικό Ίδρυµα
Αποκατάστασης Αναπήρων του Υπουργείου Υγείας –Πρόνοιας.
Κατά την ανωτέρω εξέταση, η οποία διενεργείται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις για τους υποψήφιους οδηγούς και οδηγούς, εκδίδεται «πόρισµα εξέτασης»
ικανότητας οδήγησης ανάλογο του «πορίσµατος εξέτασης» που εκδίδει η ∆ευτεροβάθµια
Ιατρική Επιτροπή (∆.Ι.Ε.). Το πόρισµα αυτό υπογράφεται και από εξειδικευµένο ιατρό του
Ιδρύµατος (Φυσίατρο ή Ορθοπεδικό ή Νευρολόγο).
Επιπλέον των ανωτέρω, είναι υποχρεωτική και η πρωτοβάθµια ιατρική εξέταση από
παθολόγο και οφθαλµίατρο.»
3.2. Στελέχωση Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/ΕΙΑΑ
δυο εξειδικευµένοι ιατροί φυσικής ιατρικής αποκατάστασης (ΕΣΥ)
δυο φυσιοθεραπευτές εξειδικευµένοι στην εκτίµηση δεξιοτήτων οδήγησης
ένας ψυχολόγος εξειδικευµένος στην αξιολόγηση ειδικών ψυχοκινητικών εξετάσεων
3.3. Υποδοµή Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/ΕΙΑΑ
Πλήρως προσβάσιµες κτιριακές εγκαταστάσεις και χώρος στάθµευσης των οχηµάτων
των υποψήφιων οδηγών ή οδηγών ΑµεΑ.
τρία διασκευασµένα οχήµατα
ένα διασκευασµένα όχηµα τύπου van
εκθετήριο διασκευών
ειδικός προσοµοιωτης εκτίµησης δεξιοτήτων οδήγησης για άτοµα µε κινητικά
προβλήµατα
συσκευές δυναµοµέτρησης, τροχιοµέτρησης, οπτικών tests, καθώς και ψυχοτεχνικά tests
αίθουσα διδασκαλίας
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3.4. Οι προσφερόµενες υπηρεσίες του Κέντρου
1.
Το Ιατρικό τµήµα εξετάζει αρχικά αν πληρούνται τα ελάχιστα Ιατρικά κριτήρια που
ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία
(Π∆ 155/96 υπό αναµόρφωση).
2.
Εξειδικευµένοι φυσικοθεραπευτές σε θέµατα διασκευών οχηµάτων και δεξιοτήτων
ΑµεΑ αξιολογούν τις κατά περίπτωση ανάγκες και δυνατότητες τους στην οδήγηση και
προβαίνουν σε:
Α. Εκτίµηση της ικανότητάς τους για οδήγηση, προκειµένου να είναι ικανοί-ασφαλείς οδηγοί
µε τη βοήθεια τεχνικών βοηθηµάτων και διασκευών των αυτοκινήτων τους, κατά περίπτωση,
µετά από ολοκληρωµένη διαδικασία αξιολόγησης και drive test σε κατάλληλα
διασκευασµένα οχήµατα του Κέντρου.
Καµία εξέταση δεν µπορεί να υποκαταστήσει το DRIVE TEST!!!
Β. Υπόδειξη των ειδικών τεχνικών βοηθητικών µέσων και των διασκευών των αυτοκινήτων
τους που απαιτούνται, προκειµένου να είναι σε θέση να οδηγούν µε ασφάλεια και άνεση.
3.
Χορηγεί στους υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς ΑµεΑ µε κινητικά προβλήµατα
«Πόρισµα Εξέτασης», µετά από τη διαδικασία εκτίµησης της ικανότητάς τους στην οδήγηση
διασκευασµένου οχήµατος.
4.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1.
Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Μεταφορών-Επικοινωνιών και ΥγείαςΠρόνοιας, καθορισµός ενιαίου νοµικού και οργανωτικού πλαισίου και των λεπτοµερειών
λειτουργίας αντίστοιχων Κέντρων Εκτίµησης ∆εξιοτήτων Οδήγησης Υποψήφιων Οδηγών ή
Οδηγών µε κινητικά προβλήµατα.
2.
∆ηµιουργία Κινητής Μονάδας Αξιολόγησης υποψήφιων οδηγών ή οδηγών ΑµεΑ µε
κινητικά προβλήµατα, για διευκόλυνση των κατοίκων της περιφέρειας (ΚΜΑ ΑµεΑ).
5.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α αποτελεί πλέον, ένα σηµαντικό βήµα ουσιαστικής
προσφοράς στη βελτίωση της ποιότητας ζωής οδηγών και επιβατών ΑµεΑ. Αυτός άλλωστε
είναι ο λόγος, που µε ειλικρινή και αξιόπιστη προσέγγιση πέτυχε να κερδίσει την
εµπιστοσύνη αλλά και το χαµόγελο όλων εκείνων των υποψήφιων οδηγών η οδηγών µε
Κινητικά προβλήµατα , που εξυπηρέτησε µέχρι σήµερα.
Η υπηρεσία αυτή του Ε.Ι.Α.Α., είναι το πιλοτικό σύστηµα υποστήριξης υποψήφιων
οδηγών και οδηγών ΑµεΑ µε συµβολή στην αυτόνοµη µετακίνηση, επαγγελµατική
αποκατάσταση, και συµµετοχή τους στο σύγχρονο «Κοινωνικό Γίγνεσθαι».
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Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ,
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αργυρώ Λεβέντη, Αρχιτέκτων, Γραφείο για ΑµεΑ / ΥΠΕΧΩ∆Ε

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην Αρχαία Ελλάδα οι άνθρωποι θεοποίησαν την αναπηρία, δηµιουργώντας ένα θεό
ανάπηρο, τον Ηφαιστο, θεό του πυρός, την προσωποποίηση της αστραπής και του κεραυνού,
σύζυγο µάλιστα της πιο όµορφης γυναίκας… της Αφροδίτης.
2.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το 1981 που ονοµάστηκε «έτος ανάπηρου», η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας µας έδωσε
ένα ποσοστό 8 – 10% ατόµων µε αναπηρία, στις περισσότερες χώρες του κόσµου, όπου η
αναπηρία οφείλεται σε κάποια σωµατική, νοητική, αισθητηριακή ή άλλη βλάβη.
Μέχρι σήµερα δεν έχει γίνει παγκοσµίως ακριβής µέτρηση των αναπήρων όµως στις
σχετικές στατιστικές που κατά καιρούς δηµοσιεύονται παρουσιάζεται µια συνεχής αύξηση.
Στις µεν «πολιτισµένες» (σε εισαγωγικά) χώρες η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των
τροχαίων ατυχηµάτων ή στην αύξηση του χρόνου διαβίωσης π.χ. η δυτική Ευρώπη έχει ένα
γηράσκοντα πληθυσµό.
Εξετάζοντας από την σκοπιά των ηλικιωµένων ανθρώπων και µόνον, ο αριθµός µε
ηλικία άνω των 65 ετών στη ∆υτική Ευρώπη υπολογίζεται ότι αυξάνεται κατά 40% περίπου
µεταξύ των ετών 1985 και 2020.
Υπάρχουν όµως χώρες που ο αριθµός αναπήρων αυξάνεται λόγω κακών συνθηκών
διαβίωσης (υποσιτισµός, αλκοολισµός, ναρκωτικά, ένδεια), χαµηλού πολιτιστικού
επιπέδου (βία – εγκληµατικότητα), πολέµου, φυσικών καταστροφών, επιδηµιών αλλά ακόµα
αν θέλετε, λόγω αδιάφορης νοµοθεσίας που ουσιαστικά αποµονώνει, αποκλείει οµάδες
ατόµων.
3.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΕΜΠΟ∆ΙΖΟΜΕΝΟΣ»

Εξετάζοντας όµως τον όρο ανάπηρος, µέσα από την οπτική γωνία του σηµερινού
σχεδιασµού της κατοικίας, των κτιρίων µε χρήση κοινού (ειδικών κτιρίων), των ελεύθερων
κοινόχρηστων χώρων, των µεταφορικών µέσων και της εργονοµίας, προτείνεται η
αντικατάσταση του µε τον όρο «εµποδιζόµενος». ∆ηλαδή, άτοµο εµποδιζόµενο από τον
λαθεµένο σχεδιασµό και τους φραγµούς σε όλους τους τοµείς της καθηµερινής ζωής, από τις
ανάπηρες πόλεις, από τα αφιλόξενα µεταφορικά µέσα.
∆ηλαδή τα ανάπηρα άτοµα (9,3%) από στατιστική του EUROSTAT, (όταν η Ισπανία
και η Σουηδία δίνουν 15% και 17% αντιστοίχως)
• τους ηλικιωµένους 60-74 ετών (14%)
• τους υπερήλικες άνω των 75 ετών (6%)
• τα νήπια 0-4 ετών και τους συνοδούς τους (11%)
• τα µικρά παιδιά 5-9 ετών (6,4%) και τις έγκυες (1,5%)
(ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
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Στα ποσοστά αυτά δεν συµπεριλαµβάνεται ο ενεργός πληθυσµός που οδηγεί κάθε
είδους αµαξίδιο µεταφοράς, αποσκευές ή κάθε είδους φορτίο (π.χ. µετακόµιση), αλλά ούτε
και τα άτοµα µε ασυνήθεις διαστάσεις κάτω του 1,50µ και άνω των 2,10µ
• τα άτοµα µε προσωρινή αναπηρία
• οι ασθενείς σε ανάρρωση
• τα εξαρτηµένα από διάφορες ουσίες άτοµα, για τα οποία δεν υπάρχουν στατιστικά
στοιχεία.
∆ηλαδή εν τέλει, αναφερόµαστε σε ένα ποσοστό τουλάχιστον 50% του πληθυσµού της
χώρας!!!
Και ας µη ξεχνάµε τους αφηρηµένους, φαινόµενο των µεγάλων αστικών κέντρων.
Και αν θέλετε, µόλις το 18,2% του πληθυσµού είναι απόλυτα υγιείς και δεξιόχειρες.
Και βέβαια, όλοι λίγο – πολύ, αγαπητοί σύνεδροι, που σας εύχοµαι να γίνετε 80 και 100
και 120 ετών, θα συµπεριληφθείτε κι εσείς στην κατηγορία των εµποδιζόµενων ατόµων
καθότι… το µεν πνεύµα πρόθυµον, η δε σαρξ ασθενής…
Ίσως… τότε αντιληφθείτε, παρ’ όλο που είµαι σίγουρη ότι από τώρα το
αντιλαµβάνεστε, ότι όλοι είµαστε «εν δυνάµει εµποδιζόµενοι», «εν δυνάµει άτοµα µε
ειδικές ανάγκες» και ακόµη χωρίς να το θεωρώ υπερβολή, όλοι… οι κάτοικοι αυτού του
πλανήτη και από όποια σκοπιά κι αν το δούµε, κυρίως… αυτός, ο πλανήτης µας είναι ένας
πλανήτης µε «ειδικές ανάγκες».
4.

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ∆ΙΑΒΙΩΣΗ – ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΑΛΥΣΙ∆Α ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ –
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Οι άνθρωποι που είναι ικανοί να διακινηθούν σε όλους τους χώρους, να κάνουν χρήση
κάθε µορφής µεταφορικού µέσου, τείνουν να το παίρνουν σαν δεδοµένο.
Μόνο όταν κάτι (τους) συµβεί αρχίζουν να παρατηρούν.
Πρώτο λοιπόν βήµα είναι η αναγνώριση του προβλήµατος αυτού καθ’ εαυτού, µε την
αποδοχή πως «ο εµποδισµός» δεν είναι τυχαίο συµβάν, αλλά µπορεί να αποτελεί ακόµα και
αποτέλεσµα εγκληµατικής αδιαφορίας µας! Πως δεν πρόκειται για ένα σφάλµα ή άγνοια,
αλλά για γεγονός που θα µπορούσε να προβλεφθεί.
Οι τεχνητοί φραγµοί άλλωστε, είναι η υλική απεικόνιση των κοινωνικών φραγµών.
Σκεφθείτε ένα άτοµο για το οποίο ένα απλό βήµα είναι ανυπέρβλητο εµπόδιο, τι µπορεί να
σηµαίνει η ανικανότητα του να κυκλοφορήσει αυτοδύναµα µέσα στο χώρο κατοικίας του, να
βγει έξω, να διακινηθεί µέσα στην τοπική περιοχή, να µετακινηθεί.
Εδώ έχουµε µια σειρά λειτουργιών, µια αλυσίδα κινήσεων στο περιβάλλον, που
παρουσιάζουν ένα τεράστιο αριθµό και ποικιλία εµποδισµών.
Όλοι αυτοί οι κρίκοι της αλυσίδας κινήσεων πρέπει να λειτουργούν.
Πιο συνοπτικά: φαντασθείτε ένα πλέγµα που στο κέντρο του βρίσκεται η έννοια
κατοικία και γύρω – γύρω σαν δορυφόροι, οι έννοιες παιδεία, εργασία, ελεύθερος χρόνος –
αναψυχή, εξοπλισµός – αγορά.
Όλες αυτές οι έννοιες συνδέονται µεταξύ τους µε αµφίδροµες σχέσεις που ονοµάζονται
διακίνησή, ή κυκλοφορία και µεταφορά.
Ο σωστός, φιλικός, αν θέλετε σχεδιασµός που καταργεί όλα τα εµπόδια και ενώνει
όλους τους κρίκους της αλυσίδας διακίνησης και µεταφοράς, οδηγεί στην αυτόνοµη
διαβίωση των εµποδιζόµενων ατόµων, στην αξιοπρεπή διαβίωση.
5.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
Υπολογίζεται ότι η αυτοδυναµία στη διαβίωση, τη διακίνηση, τη µεταφορά σηµαίνει:
Καλύτερη υγεία, µε αποτέλεσµα λιγότερη εξάρτηση από την ιατρική περίθαλψη.
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Ψυχική υγεία, µε αποτέλεσµα τη µείωση της εξάρτησης από άλλο άτοµο, που
αποδεσµευµένο γίνεται παραγωγικό.
Αυξηµένες προοπτικές απασχόλησης, µε αποτέλεσµα τη µείωση των αναπηρικών
συντάξεων.
∆υνατότητα στο ανάπηρο άτοµο, ή το ηλικιωµένο να ζει στο σπίτι του, αντί να
καταφεύγει σε ειδικά ιδρύµατα ή και νοσοκοµεία υψηλού κόστους.
∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στους τοµείς υποδοµών και µεταφορών.
Αποτέλεσµα είναι η µεταφορά δαπανών από την υγεία –πρόνοια στην Τεχνική
Υποδοµή και τις µεταφορές. Προκύπτουν δηλαδή δια-τοµεακά οφέλη (CROSS –SECTOR –
BENEFITS).
(Bάσει µελέτης που έγινε για το Αγγλικό Κοινοβούλιο προ 10ετίας)
6.

ΑΞΟΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η επιτυχία της νέας αυτής φιλοσοφίας σχεδιασµού του δοµηµένου περιβάλλοντος
βασίζεται σε τρεις άξονες:
• τη δηµιουργία του κατάλλήλου νοµοθετικού πλαισίου
• την ευαισθητοποίηση των εµπλεκόµενων φορέων, αλλά και του κοινού χρήστη
• την ανάπτυξη εκείνων των κλάδων της βιοµηχανίας που θα στηρίξουν τους
αντίστοιχους φορείς των υποδοµών.
6.1. Νοµοθετικό πλαίσιο
Το δίκαιο προϋποθέτει τη δύναµη, εκφράζει ακόµη τη συγκεκριµένη πολιτειακή
βούληση κάθε χώρας και ταυτόχρονα τον βαθµό ευαισθητοποίησής της.
∆εν υποτάσσεται όµως η πραγµατικότητα στους νόµους, αλλά οι νόµοι
προσαρµόζονται στην πραγµατικότητα, όπως αναφέρει ο Θεόφραστος το 300 π.χ.
Το Lobby των εµποδιζόµενων είναι αδύνατο µπροστά στο Lobby των καιροσκόπων
και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, πώς το δίκαιο προσαρµόζεται στην πραγµατικότητα, όχι από
την πίεση του Lobby των εµποδιζόµενων αλλά από παράγοντες όπως: το κόστος της
περίθαλψης, τις ασφαλιστικές αποζηµιώσεις, τον εµπορικό ανταγωνισµό, την ανακάλυψη
του εµποδιζόµενου, τόσο σαν καταναλωτή, όσο και σαν ψηφοφόρου.
Είναι τεράστια η διαβάθµιση εφαρµογής στις διάφορες χώρες, µε -κατά τη γνώµη µου
- πρώτες τις ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, και τον ΚΑΝΑ∆Α, ακολουθούν οι Βόρειες
Ευρωπαϊκές χώρες και έπονται οι Μεσογειακές χώρες. Στην Ελλάδα σήµερα, βρισκόµαστε
τελευταίοι, καθώς µόλις το 2000 έγινε η αναγκαία τροποποίηση του Γ.Ο.Κ. µε τον
Ν.2831/’00, (ΦΕΚ 140/Α’/’00) και το 2001 εκδόθηκαν οι ρυθµιστικές αποφάσεις που
ενεργοποιούν τα άρθρα 18 και 28 του παραπάνω νόµου (Υ.Α.οικ.52487/’01 «Ειδικές
ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ΑµΕΑ σε υφιστάµενα κτίρια» και Υ.Α.οικ.52488/’01, «Ειδικές
ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ΑµΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»). Και οι δύο αυτές αποφάσεις περιλαµβάνονται στο
ΦΕΚ.18/Β’/’02.
6.2. Ευαισθητοποίηση φορέων και κοινού (χρήστη)
•
•

Είναι συνεχής και µε πολλαπλά µέσα.
αφίσες
τεύχος οδηγιών σχεδιασµού προσβάσιµο και στο internet στη διεύθυνση:
www.minenv.gr/1/16/162/g162.html
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•
•
•
•
•

έντυπο υλικό
ηµερίδες
διηµερίδες
συνέδρια
µέσα µαζικής ενηµέρωσης

6.3. Ανάπτυξη βιοµηχανίας
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκληρωµένη υλοποίηση της νέας φιλοσοφίας
σχεδιασµού αποτελεί η ανάπτυξη εκείνων των κλάδων της βιοτεχνίας και βιοµηχανίας που
θα τροφοδοτήσουν τον τοµέα των υποδοµών µε τον αναγκαίο εξοπλισµό:
• προκατασκευασµένα κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες)
• µηχανικά ανυψωτικά µέσα που αφορούν κατ’ αποκλειστικότητα τα υφιστάµενα κτίρια,
• εξοπλισµοί ανελκυστήρων µε οπτικοακουστικά µέσα,
• εξοπλισµοί κατοικιών (έπιπλα, ερµάρια),
• εξοπλισµοί χώρων υγιεινής,
• ηχητικοί σηµατοδότες για τυφλούς,
• σηµαντική απτική (αφής) ή στη µέθοδο Braille,
• υλικά επίστρωσης της λωρίδας όδευσης και του οδηγού τυφλών στα κτίρια, πεζοδρόµια
και λοιπούς εξωτερικούς χώρους.
Επισηµαίνεται δε, ότι χώρες που χρόνια ακολουθούν αυτή τη φιλοσοφία, έχουν
αναπτύξει µια εξαιρετικά δυναµική και αποδοτική τεχνολογία και βιοµηχανία που αποτελούν
ένα σηµαντικό τοµέα της οικονοµίας τους.
Παράδειγµα η ∆ανία, η οποία ενώ είναι µια από τις πιο µικρές πληθυσµιακά χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναπτύξει µια βιοµηχανία, τα προϊόντα της οποίας, κατέχουν
πρωτεύουσα θέση στις εξαγωγές της.
7.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Γεννήθηκε λοιπόν, σε παγκόσµια κλίµακα η ανάγκη ενός σχεδιασµού που θα σέβεται
τις ιδιαιτερότητες των πολιτών ανεβάζοντας την ποιότητα ζωής στο ίδιο επίπεδο αυτονοµίας
και ασφάλειας και έτσι προέκυψε «ο σχεδιασµός µε φροντίδα για όλους τους πολίτες
χωρίς αποκλεισµούς».
Η αναµόρφωση δε των κριτηρίων για το σχεδιασµό µε φροντίδα του περιβάλλοντος,
αποτελεί τη νέα πρόκληση για µια σύγχρονη διαρκώς εξελισσόµενη κοινωνία και τη
διαµόρφωση των νέων απαιτήσεων της σύγχρονης αγοράς, στις οποίες καλείται να
ανταποκριθεί κάθε χώρα.
Σήµερα, που βρισκόµαστε στην ανατολή ενός νέου αιώνα, οφείλουµε εµείς -σαν άτοµα
καλής θέλησης- να βρούµε τον τρόπο να ξεπεράσουµε τις πολλαπλές δυσκολίες που
συναντάµε στη διαδικασία του σχεδιασµού και της κατασκευής για τους εµποδιζόµενους.
Η αλλαγή του αφιλόξενου, του εχθρικού, του επικίνδυνου χώρου, δεν απαιτεί τεράστια
οικονοµική προσπάθεια, απαιτεί προπάντων συνείδηση ευθύνης απέναντι στη διαχείριση του
χώρου για όλους τους πολίτες, απαιτεί νέες αξίες, κοινωνικές αξίες.
Σπείρε µια σκέψη και θέρισε µια πράξη,
Σπείρε µια πράξη και θέρισε µια συνήθεια,
Σπείρε µια συνήθεια και θέρισε χαρακτήρα,
Σπείρε χαρακτήρα και θέρισε πεπρωµένο…
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κ. Βασίλης Κονιόρδος (προεδρείο):
Θα παρακαλούσα, επειδή ο χρόνος έχει ξεπεραστεί αρκετά, αν είναι δυνατόν να
περιοριστούν οι ερωτήσεις. Βεβαίως, δεν θα µπορούσαµε να στερήσουµε από τους
παρευρισκοµένους να θέσουν κάποια ερωτήµατα, αλλά παρακαλώ να τα περιορίσουµε κατά
το δυνατόν, ώστε να ξεκινήσουµε αµέσως µετά την στρογγυλή τράπεζα, που θα είναι και η
ουσιαστική εργασία αυτής της ηµερίδας. Αν υπάρχει κάποιο ερώτηµα προς τους οµιλητές της
δεύτερης συνεδρίας, µπορούµε να ξεκινήσουµε.
Άγνωστος:
Παρακολουθώντας την εισήγηση του κ. Κατσιώτη, διαπίστωσα ότι µας παρουσίασε
κάποια αισιόδοξη άποψη για τα µέτρα τα οποία λαµβάνονται στην Αθήνα. Μήπως θα έπρεπε,
λοιπόν, εµείς οι κατοικούντες και έχοντες κάποια προβλήµατα στην περιφέρεια, να
µετακοµίσουµε στη Αθήνα;
κ. Κατσιώτης:
Λόγω της πίεσης χρόνου η εισήγησή µου ήταν κάπως σύντοµη, αλλά θα µπορούσα να
πω πολλά περισσότερα. Θα µπορούσα π.χ. για τα αεροδρόµια να πω πολλά, είπα λίγα για το
αεροδρόµιο Μακεδονία. Θα µπορούσα να πω για το µετρό της Θεσσαλονίκης, για το οποίο
έχουν τελειώσει όλα τα προβλήµατα και ξεκινάει η κατασκευή του. Νοµίζω υπήρχαν κάποια
προβλήµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε την σύµβαση, άλλωστε η κα Κοπανέζου
ξέρει καλύτερα.
Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να θίξουµε ορισµένα θέµατα. Η Επιτροπή
Προσβασιµότητας της Αθήνας πριν από δυο-τρία χρόνια ήρθε στην Θεσσαλονίκη µε σκοπό
να γίνει αντίστοιχη Επιτροπή στην Θεσσαλονίκη. Μας καλέσανε, ήρθαµε και είπαµε να
συνεργαστούµε.
∆εν παίρνουµε εµείς την πρωτοβουλία, εδώ είναι άλλοι φορείς που παίρνουν την
πρωτοβουλία. Είναι ο ΟΑΣΘ, η Περιφέρεια, το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, τα ΚΤΕΛ.
Εµείς, ακόµη περιµένουµε την πρόσκληση να ανέβουµε στην Θεσσαλονίκη.
Καταγράφω µια πραγµατικότητα. Εδώ ήταν ο εκπρόσωπος του ΟΑΣΘ και µίλησε για τις
αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Για το αεροδρόµιο είπαµε, όπως και για το θέµα
του σιδηροδροµικού σταθµού. Για το µετρό είπαµε ότι ξεκινάει η κατασκευή του. ∆εν ξέρω τι
άλλο θα µπορούσα να πω για το θέµα της Θεσσαλονίκης.
κ. Βασίλης Κονιόρδος (προεδρείο):
Κύριε Μπερτσιµά έχετε τον λόγο.
κ. Μπερτσιµάς:
Θα µου επιτρέψετε να πω δυο λόγια. Είναι ωραία η ζωή στην Αθήνα. Πιστεύω, όµως,
ότι είναι ωραιότερη στην Θεσσαλονίκη. Είναι προτιµότερο να ζει κανείς στην Θεσσαλονίκη
παρά στην Αθήνα.
Θα σας πω τι προκύπτει από την συζήτηση που κάναµε σήµερα. Στην Αθήνα, κάποιος
υπουργός είχε την ιδέα να δηµιουργηθεί αυτή η Επιτροπή Προσβασιµότητας για τους φορείς
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τέτοιες επιτροπές, όχι µε πολλά πρόσωπα,
ευέλικτες, µε δυο-τρία άτοµα, µακάρι να συγκροτήσει ο κάθε νοµάρχης και κάθε
περιφερειάρχης. Ξέρετε πόσο θα απέδιδε;
∆εν ξέρω κανένα πολιτικό πρόσωπο που να µην θέλει να υπηρετήσει την
προσβασιµότητα στον µέγιστο βαθµό. Αρκεί να βρεθούνε τα κατάλληλα πρόσωπα και να του
µιλήσουνε σχετικά µε το θέµα. Συνεπώς, και µακάρι, όπως προχθές τέθηκε επίσης σε µια
ηµερίδα του Υπουργείου Προεδρίας της κυβερνήσεως, να επεκταθούν αυτές οι
µικροεπιτροπές σε όλες τις νοµαρχίες, σε όλες τις περιφέρειες.
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∆εν θα ήθελα να συνεχίσουµε άλλο σε αυτό το θέµα που θίχτηκε, αν και περιµέναµε
ότι θα µας γινότανε αυτή η ερώτηση, ότι η Ελλάδα δεν είναι µόνο η Αθήνα. Συµφωνούµε.
Αλλά εκεί γίνονται κάποια έργα σηµαντικά που θα πρέπει να προσεχτούν, ώστε να είναι
προσβάσιµα. Το αεροδρόµιο, το τραµ, ο αερολιµένας θα γίνουν προσβάσιµα. Πιστεύω αυτά
ότι θα επεκταθούν κι εδώ. Σας ευχαριστώ.
κ. Βασίλης Κονιόρδος (προεδρείο):
Νοµίζω ότι θα πρέπει να δεχτούµε σαν µια καταγραφή αυτών που οι συγκεκριµένοι
φορείς εκτελούν και να µην θίξουµε βεβαίως τις ευθύνες. ∆ιότι, τότε πλέον, εσείς που
εκπροσωπείται συγκεκριµένους κρατικούς φορείς φέρετε και κάποια αντίστοιχη ευθύνη. ∆εν
µπορούµε να µεταθέσουµε τώρα το πρόβληµα που τέθηκε από τους ερωτούντες, στην ευθύνη
της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιφέρειας, το οποίο δεν είναι σε καµία περίπτωση
ανεξάρτητο από την συγκεκριµένη πολιτική των κρατικών φορέων.
Κύριε Νανιόπουλε, έχετε τον λόγο.
κ. Νανιόπουλος:
Νοµίζω η σύγχυση προκαλείται από το γεγονός ότι µιλάµε για Επιτροπή
Προσβασιµότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Εάν ήταν κάπως αλλιώς ο
τίτλος της, π.χ. Επιτροπή Προσβασιµότητας της περιοχής Αθηνών, δεν θα υπήρχε καµία
σύγχυση.
Εδώ όµως, φαντάζοµαι ότι το ακροατήριο θα περίµενε να ακούσει κάτι για την
υπόλοιπη Ελλάδα. ∆εν µιλάω συγκεκριµένα για την Θεσσαλονίκη. Αλλά για τους µικρούς
καποδιστριακούς δήµους τι γίνεται; Είναι αβοήθητοι, είναι µόνοι τους; Το Υπουργείο έχει
κάποια φροντίδα για αυτούς; Π.χ. για τα ΚΤΕΛ, γίνεται κάποια παρέµβαση στις
προδιαγραφές λεωφορείων, των συστηµάτων που αγοράζουν; Για αυτό θα ήθελα µια
απάντηση.
Αν το Υπουργείο ή η Επιτροπή κάνει κάτι για αυτά τα θέµατα. Θα ήταν κάποιο θετικό
συµπέρασµα να βγει σήµερα, το ότι πρέπει να φροντίσουν µόνοι τους τα θέµατα αυτά και ότι
δεν υπάρχει κάτι που να φροντίζει για όλη την Ελλάδα. Θα πρέπει η κάθε περιφέρεια να
αυτοοργανωθεί σ’ αυτά τα θέµατα, να συστήσει τέτοιου είδους Επιτροπές Προσβασιµότητας
που σε τοπικό επίπεδο να συντονίζουν κάποιες δραστηριότητες, ώστε να µην τα περιµένει
όλα από την κεντρική ∆ιοίκηση στην Αθήνα.
κ. Βασίλης Κονιόρδος (προεδρείο):
Επειδή από ώρα έχουν ζητήσει και άλλοι τον λόγο, εφόσον βρίσκονται σε εξέλιξη τα
συγκεκριµένα ερωτήµατα, παρακαλώ να πάρουν τον λόγο οι επόµενοι δυο ερωτούντες.
Παρακαλώ.
κ. Ντασιούδης Χρήστος, Αρχιτέκτων:
Θα ήθελα να επισηµάνω κάποια προβλήµατα σχετικά µε την Θεσσαλονίκη, τα οποία
είναι δισεπίλυτα και επικίνδυνα, όπως π.χ. το θέµα της παραλιακής λεωφόρου Μεγάλου
Αλεξάνδρου, όπου γίνονται ατυχήµατα και σκοτώνεται κόσµος. Οι αποστάσεις στα φανάρια
είναι µεγάλες και το βράδυ γίνονται αγώνες ταχύτητας. Το έχω επισηµάνει και µε ένα άρθρο
µου. Ωστόσο δεν παίρνονται µέτρα.
Επίσης, τα άτοµα που κινούνται µε την τροχήλατη καρέκλα , εξαιτίας του ότι δεν
υπάρχουν διαβάσεις από την οδό Βασιλίσσης Όλγας και κάτω, αναγκάζονται και κινούνται
µέσα στον δρόµο. ∆ηλαδή, κατεβαίνουν στους κάθετους άξονες µέσα από τον δρόµο για να
µην ανεβαίνουν στα πεζοδρόµια, εφόσον τα πεζοδρόµια είναι απρόσβατα. Η τροχαία δεν
παρεµβαίνει να «γράψει» αυτούς που παρκάρουν πάνω στις ράµπες. Καλώς ή κακώς τα
άτοµα αυτά κατεβαίνουν τελικά στην παραλία για να κάνουνε την βόλτα τους. ∆ηλαδή, η
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λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι ένας χώρος αναψυχής για όλους τους Θεσσαλονικείς
που θέλουν να κάνουνε την βόλτα τους. ∆υστυχώς αυτό το πρόβληµα δεν λύθηκε όσο και αν
έχει επισηµανθεί. Άνθρωποι έχουν χτυπήσει, έχουν µείνει ανάπηροι, έχουν τραυµατιστεί,
έχουν σκοτωθεί και στην λεωφόρο αυτή. Το ένα θέµα ήταν αυτό.
Ένα άλλο θέµα είναι ότι τα όποια οχήµατα έχουν δοθεί εδώ και όποια χρόνια, από
εποχής κ. Καστανίδη που ήταν Υπουργός Μεταφορών. Είναι µονοψήφια σε αριθµό, και δεν
ξέρω αν πέρασαν σε αριθµό τα 10-12 για όλη την Θεσσαλονίκη. Μιλάµε για τα mini-buses.
∆εν υπάρχει άλλη πρόνοια. ∆εν υπάρχει κάποια σοβαρή πρόνοια για το πώς θα µετακινούνται
τα άτοµα αυτά.
Επίσης, δεν υλοποιήθηκε ακόµα η κίνηση στην Άνω Πόλη, στο ιστορικό κέντρο στη
Θεσσαλονίκη, σχετικά µε τα mini-buses, παρόλο που έχουν υπάρξει σχετικές δηµοσιεύσεις
αρκετές φορές.
Και ένα άλλο πολύ σοβαρό πρόβληµα αφορά την µετακίνηση προς τα νοσοκοµεία και
τα πολυιατρεία του ΙΚΑ. ∆ιότι δόθηκε αυτό το φυλλάδιο για την υγεία το οποίο φαίνεται
πολύ ενδιαφέρον. Πολλά πολυιατρεία του ΙΚΑ δεν έχουν ούτε ανελκυστήρα, είναι
απρόσβατα τελείως στα άτοµα µε δυσκολίες στην µετακίνησή τους. Π.χ. το κεντρικό
πολυιατρείο που έχει δυο ανελκυστήρες, ο ένας είναι συνήθως χαλασµένος και στον άλλον
ποιος να πρωτοµπεί. Επίσης, στο πολυιατρείο της Ανάληψης υπάρχει ένας ανελκυστήρας,
που µε τη βία χωράει ένα άτοµο µε καρέκλα. Εκ των υστέρων τοποθετήθηκε πρόσθετος.
Όσον αφορά αυτά τα θέµατα µε τα νοσοκοµεία, έχει γίνει πρόταση από τον Ιατρικό
Σύλλογο να κατεδαφιστούν όλα τα παλιά νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης, είναι περίπου δέκα
κτίρια ηλικίας περί των εκατό χρόνων, να γίνουν δυο µεγάλα νοσοκοµεία στο κέντρο, όπως
το ∆ιαβαλκανικό, που να λύσουν αυτά τα προβλήµατα. Τέτοια απόφαση δεν έχει παρθεί και
προβλέπεται στην υλοποίηση του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης να διορθώσουν αυτά
τα παλιά νοσοκοµεία. Έχουνε µείνει στην µετακίνηση προς το νοσοκοµείο Παπαγεωργίου,
όπου για να πάει κάποιος το βράδυ προς εκεί µε το 166 είναι περίπου αδύνατο, χάνεται στο
Σέιχ-Σου και στους περιφερειακούς δρόµους. Είναι πολύ δύσκολη η µετακίνηση εξαιτίας της
απόστασης. Το εν λόγω πρόβληµα θα έπρεπε το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας να το
κοιτάξει πιο σοβαρά. Αυτή η κατάσταση δεν είναι αστεία. Θα πρέπει να σηµατοδοτηθεί ο
δρόµος προς το Παπαγεωργίου, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των αρρώστων προς
εκεί. Αυτά θα ήθελα να πω σε γενικές γραµµές. Ευχαριστώ.
κ. Βασίλης Κονιόρδος (προεδρείο):
Ο κύριος που ζήτησε τον λόγο. Παρακαλώ.
κ. Μυλωνάκης Ανδρέας, Αρχιµηχανικός ΟΣΕ:
Ο κ. Κατσιώτης αναφέρθηκε σε κάποια σηµαντικά πράγµατα τα οποία γίνονται αυτήν
την στιγµή στις συνθέσεις των intercity και τα βαγόνια, όπως και για κάποιες ουσιαστικές
αλλαγές που γίνονται στους δυο µεγάλους σταθµούς, Θεσσαλονίκης και Αθηνών.
Παράλληλα, έχουµε κάνει και κάποιες ουσιαστικές αλλαγές σε πολλούς
περιφερειακούς σταθµούς, οι οποίες ακόµα βρίσκονται σε εξέλιξη. ∆ηλαδή, το σύνολο των
σταθµών µας, είναι πλευρικοί. ∆εν είναι τερµατικοί, όπως της Αλεξανδρούπολης και της
Θεσσαλονίκης. Σε όλους αυτούς τους σταθµούς, λόγω της ιδιοµορφίας τους, η πρώτη
γραµµή, κατά κανόνα, δεν χρησιµοποιείται για την κυκλοφορία. Επειδή έχει κάποια
κρηπιδώµατα και κάποιες καταστάσεις. Έτσι, τα τρένα περνάν από τη δεύτερη και τρίτη
γραµµή. Ξεκινήσαµε σε πολλούς σταθµούς από αυτούς, την πρώτη γραµµή µπροστά στον
σταθµό να την κόβουµε και να φτιάχνουµε δυο τεµπονιέρες και να µην περνάνε τρένα από
εκεί. Επίσης, το διάστηµα µεταξύ πρώτης και δεύτερης γραµµής το µπαζώνουµε, ώστε να
φτιάχνουµε έτσι ένα πολύ µεγάλο κρηπίδωµα επιβατών και να είναι εύκολη η πρόσβαση στα
τρένα, ακόµη και των ΑµεΑ. Τα έργα αυτά τα κάναµε στην ∆ράµα, στην Ξάνθη, επίκειται να
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γίνει άµεσα στις Σέρρες και την Κοµοτηνή, και σε λίγο καιρό θα γίνουν στην Βέροια, τη
Σκύδρα και την Νάουσα. Σας ευχαριστώ.
κ. Βασίλης Κονιόρδος (προεδρείο):
Τον λόγο έχει ο κ. Μητρόπουλος.
κ. Μητρόπουλος:
Θα ήθελα να είµαι παραγωγικός σ’ αυτήν την διαδικασία και προκειµένου να µην
πελαγοδροµούµε σε αναπτύξεις και τοποθετήσεις, αντί για ερωτήµατα, ήθελα να θέσω ένα
ερώτηµα και προς Αθήνα, αλλά και προς τους τοπικούς παράγοντες της Θεσσαλονίκης. Τι θα
πείραζε, άραγε, αν αυτή η Επιτροπή Προσβασιµότητας, µε πρωτοβουλία της, εισηγούνταν
στον Υπουργό και το ενέκρινε ο Υπουργός, να γίνουν αποκεντρωµένα σχήµατα επιτροπών
στην περιφέρεια; Που να συµµετέχουν ειδήµονες µηχανικοί και το αναπηρικό κίνηµα
αντιπροσωπευτικά. Στο πλαίσιο π.χ. του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης θα µπορούσε να
έχει συσταθεί µια επιτροπή από τεχνικούς και αναπήρους και να κάνει θαυµάσια δουλειά
προτάσεων για όλη την Βόρεια Ελλάδα.
Ακόµη, όσοι έχετε προσβάσεις και γνωριµίες µε την τοπική αυτοδιοίκηση, σας κάνω
µια έκκληση και είναι ερώτηµα αυτό. Γιατί άραγε οι τοπικοί άρχοντες δεν δέχονται να
κάνουν αυτές τις ∆ιαναπηρικές Επιτροπές που θα κάνουν σοβαρές και τεκµηριωµένες
προτάσεις για τα έργα; Θα λύσουν πολλά προβλήµατα, ανέξοδα. Αυτά τα δυο ερωτήµατα
θέτω, και προς την Αθήνα και προς την τοπική εκπροσώπηση.
κ. Βασίλης Κονιόρδος (προεδρείο):
Ο κ. Βουλγαρόπουλος έχει τον λόγο.
κ. Βουλγαρόπουλος:
Ρωτάει κάτι, το οποίο δεν ακούγεται.
κα Χριστοφή:
Ήτανε µια ευκαιρία µε την προώθηση διαφόρων Ολυµπιακών Νοµοσχεδίων να
προσπαθήσουµε να βάλουµε κάποια τάξη σε όλα όσα περιλαµβάνει η νοµοθεσία µας. Σε ένα
ολυµπιακό νοµοσχέδιο έγινε εισήγηση από την «ΑΘΗΝΑ 2004», επειδή δεν έχουµε λόγο για
όλη την χώρα αλλά µόνο για τις πόλεις στις οποίες θα γίνουν ολυµπιακοί αγώνες, να
ξεκινήσουµε τουλάχιστον από εκεί, στις ολυµπιακές πόλεις µέχρι το τέλος του 2003 όλες οι
υποχρεώσεις που βάζει ο ΓΟΚ να έχουν πραγµατοποιηθεί, και για τις δηµόσιες υπηρεσίες και
για τα ανταλλακτήρια τραπεζών.
Ο ΓΟΚ επιβάλει σε κτίρια που στεγάζουν δηµόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και
ανταλλακτήρια τραπεζών, να γίνουν προσβάσιµα. ∆εν λέει, όµως, ούτε µέχρι πότε ούτε αν
δεν γίνουν αυτά τα πράγµατα τι θα συµβεί. Υπήρχε ένα κενό. Είναι το άρθρο 82 που αφορά
θέµατα ολυµπιακής προετοιµασίας και λέει: «…οι εργασίες διαµόρφωσης των κτιρίων που
προβλέπει ο ΓΟΚ, τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων των ολυµπιακών πόλεων
ολοκληρώνονται το αργότερο µέχρι 31.12.2003. Αν η παραπάνω προθεσµία δεν τηρηθεί από
τα ΝΠ∆∆, ιδιωτικού δικαίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ΟΤΑ πρώτης και δεύτερης
βαθµίδας, κοινωφελείς οργανισµούς, τράπεζες και ανταλλακτήρια τραπεζών, µε απόφαση του
γενικού γραµµατέα της οικίας περιφέρειας επιβάλλεται πρόστιµο 10.000-100.000 € για κάθε
µήνα καθυστέρησης σε βάρος των ιδιοκτητών ή των υπόχρεων από τον νόµο ή από σχετική
σύµβαση για τις εργασίες διαµόρφωσης, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του κώδικα
εισπράξεως δηµοσίων εσόδων. Με απόφαση του γενικού γραµµατέα περιφέρειας εγκρίνονται
διαµορφώσεις για κάθε κτίριο, ύστερα από γνώµη της αντίστοιχης τεχνικής υπηρεσίας της
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οικίας περιφέρειας». Αυτό προσετέθη. Πρώτη φορά που µπαίνει µια χρονική προθεσµία και
ένα πρόστιµο. ∆εν λύνει το πρόβληµα, αλλά κάνει την αρχή.
κα Καραγιάννη Ολίβια, Αρχιτέκτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:
∆εν ήρθα για να συµµετέχω επίσηµα, γιατί αυτή η ηµερίδα αφορά την
προσβασιµότητα σε αστικό-υπαίθριο χώρο. Τώρα, όµως, παρατηρώ ότι µπαίνουµε µέσα στα
κτίρια, σε εσωτερικό χώρο.
∆εν κατάλαβε ο κ. Βουλγαρόπουλος. Οι εγκύκλιοι από το ΥΠΕΧΩ∆Ε είναι δύο. Η
µια αφορά την προσβασιµότητα σε αστικό-υπαίθριο χώρο υφιστάµενο, και η άλλη αφορά τα
υφιστάµενα κτίρια. Αυτό που έχει κάνει το ΥΠΕΣ∆Α είναι να ζητήσει από τις περιφέρειες να
ορίσει έναν υπεύθυνος µηχανικό, στην συγκεκριµένη περίπτωση εγώ για την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος θα αποτελεί τον ενδιάµεσο κρίκο ανάµεσα στο ΥΠΕΣ∆Α
και τους ΟΤΑ, έτσι ώστε να προωθήσει σ’ αυτούς την νοµοθεσία και ένα ερωτηµατολόγιο
που περιγράφει την υφιστάµενη κατάσταση στα κτίρια.
Τους έθεσε τις προθεσµίες που ανέφερε προηγουµένως η συνάδελφος, που αφορούν,
όµως, µόνο τις ολυµπιακές πόλεις. Την προηγούµενη εβδοµάδα µας εστάλη µια ακόµη
εγκύκλιο που βάζει ένα χρονοδιάγραµµα για όλα τα κτίρια, µέχρι τις 30 Μαΐου για τις ράµπες
κ.λπ.
Αυτό που έχω να πω είναι, γιατί αυτά ακούγονται λίγο ευχάριστα, ότι οι ∆ήµοι δεν
ανταποκρίνονται ούτε καν στο να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο. Στις παρατηρήσεις του
ερωτηµατολογίου πρέπει να γράψουνε σε ποιες ενέργειες µπορούν να προβούνε, γιατί δεν
µπορούν να προβούν στις υπόλοιπες και ένα χρονοδιάγραµµα υλοποίησης αυτών. Πίσω
λοιπόν από την παρατήρηση, που µόνιµα γράφουν ότι ο δήµος δεν έχει λεφτά, άρα δεν µπορώ
να προβώ σε ενέργειες, δεν συµπληρώνουν καν το ερωτηµατολόγιο. Κι αυτό σηµαίνει ότι δεν
ξέρουν για το κτίριό τους τι µπορεί να γίνει κι αν αυτά που µπορούν να κάνουν, πόσο θα
στοιχίσουνε. ∆εν έχουν µπει καν σ’ αυτήν την λογική.
κα Χριστοφή:
Συγγνώµη, να πω και µια εµπειρία που προέκυψε από τη συνεργασία, καταρχήν, µε
τους ∆ήµους της Αττικής. Οι δήµοι δεν έχουν ενηµέρωση. ∆εν ξέρουν ότι µπορούν να
κάνουν πιο προσβάσιµα τα κτίριά τους, όχι µόνο βάζοντας σωρεία µηχανισµών και ραµπών,
αλλά κάνοντας και µια επαναχωροθέτηση των λειτουργιών.
Οι δήµοι δεν είναι δυνατόν όλοι να έχουν µη προσβάσιµα κτίρια. Έχουν και κάποιο
κτίριο που έχει ισόγειο. Το οποίο ισόγειο θέλει µια µικρή ράµπα ή δεν θέλει τίποτα.
Μπορούν, λοιπόν, τις υπηρεσίες συναλλαγής να τις κατεβάσουν εκεί, σ’ αυτό το επίπεδο.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει µια σωρεία µέτρων, θέλει µια άλλη λογική για
την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος. Ίσως ούτε οι ρήτρες και τα πρόστιµα φέρουν
κάποιο αποτέλεσµα. Πρέπει να ενηµερωθούν για το τι σηµαίνει προσβασιµότητα. Και σε
αυτήν την ενηµέρωση µεγάλο ρόλο θα παίξουν οι χρήστες.
Προσβασιµότητα, το τονίζω και πάλι, δεν είναι να βάλουµε µηχανισµούς ή ράµπες.
Μπορούµε να ψάξουµε το κτίριό µας, να το µελετήσουµε, να ψάξουµε την πόλη µας, να
δούµε ποιες είναι εκείνες οι πρώτες παρεµβάσεις που µπορούµε να κάνουµε µε χαµηλό ή
µηδαµινό κόστος. Και, πιστέψτε µε, υπάρχουν άπειρες τέτοιες παρεµβάσεις. ∆εν υπάρχει
κανένας λόγος να µπαίνει ένα ιατρείο του δήµου στον τέταρτο όροφο ενός κτιρίου χωρίς
ασανσέρ. ∆εν είναι δυνατόν ο δήµος να µην έχει ένα ισόγειο δωµάτιο να βάλει το ιατρείο.
κα Καραγιάννη Ολίβια, Αρχιτέκτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:
∆εν θέλω να κάνω τον συνήγορο, αλλά αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Ήδη έχουν πει
ότι θα δηµιουργήσουν στο ισόγειο κάποιου κτιρίου ένα stand στο οποίο θα κατεβαίνει ένας
υπάλληλος να εξυπηρετεί ένα ΑµεΑ, εφόσον έχει επικοινωνήσει, και ήδη κάποιες υπηρεσίες
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µε έχουν ενηµερώσει ότι το κάνουν αυτό. Τα κτίρια που θα νοικιάζονται από δω και πέρα
υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι προσβάσιµα για τα ΑµεΑ.
κ. Βασίλης Κονιόρδος (προεδρείο):
Η κα Μεταλληνού, Αρχιτέκτων, έχει τον λόγο.
κα Μεταλληνού:
Η απάντηση της κας Χριστοφή ανοίγει το θέµα ότι όλα αυτά τα πράγµατα, όπως
προγράµµατα, ιδέες κ.λπ, χρειάζονται ανθρώπους για να υλοποιηθούν.
∆ηλαδή, είπατε ότι µπορούµε να στρέψουµε τον λογισµό µας και να ψάξουµε άλλα
πράγµατα. Αυτά τα πράγµατα για να γίνουν, αυτή η πρόταση για να ακουστεί χρειάζεται να
έχει ανθρώπους. Να είναι στελεχωµένα όλα αυτά τα γραφεία, ειδικές επιτροπές κ.λπ.
Θα ήθελα να καταθέσω το ερώτηµα στον κ. Πιτίδη. Υπάρχει ο «Ηνίοχος», το
µοναδικό σύστηµα αξιολόγησης και εκπαίδευσης ατόµων µε κινητικά προβλήµατα. Είναι
επαρκής η στελέχωση µε δυο φυσιοθεραπευτές κ. Πιτίδη; Τι γίνεται µε το πρόβληµα των
ανθρώπων; Τι γίνεται µε το πρόβληµα των ανθρώπων στις υπηρεσίες;
Να τρέξουν τέτοια προγράµµατα, να ενηµερώσουν τους δήµους και τις κοινότητες,
όπως είπε η κα Καραγιάννη. Ο κ. Νανιόπουλος το είχε θέσει αυτό το θέµα νωρίς, ενώ εγώ το
ένιωσα όταν ήµουν σαν συνοδός ασθενούς στο ΕΙΙΑ (Εθνικό Ίδρυµα Αποκατάστασης
Αναπήρων). Και γενικά, η απάντηση της κας Χριστοφή δείχνει ότι αυτή είναι η λύση.
κ. Πιτίδης:
Κυρία Μεταλληνού, από αυτά που µας είπατε δείχνετε ότι δεν καταλάβατε ακριβώς τι
είναι ο «Ηνίοχος». Έθεσα και τόνισα εξ αρχής ότι όλη η επικράτεια εξυπηρετείται αυτήν την
στιγµή από τις δευτεροβάθµιες ιατρικές επιτροπές.
Ο «Ηνίοχος», σαφέστατα, ξεκινώντας σαν κοινοτικό πιλοτικό πρόγραµµα µε την
συνδροµή του ΑΠΘ, του ΕΜΠ και του ΕΙΑΑ, έφερε την τεχνογνωσία και όλο αυτό το
κοµµάτι το οποίο, βεβαίως, δεν υπήρχε. Το οποίο άµεσα το δώσαµε µε διάχυση, µε όλες τις
δυνατότητες τις οποίες είχαµε σαν υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Από κει
και πέρα, δεν είµαστε σχολή οδηγών.
Όταν λέµε προετοιµασία αξιολόγησης οδήγησης δεν είναι σχολή οδηγών. Άλλες είναι
οι σχολές οδηγών που κάνουν εκπαίδευση µε ρητό και συγκεκριµένο νοµοθετικά έργο. Η
υπηρεσία που λέγεται «Ηνίοχος» είναι ένα κοµµάτι ιατρικού µέρους, ιατρικής εξέτασης.
Βεβαίως, µακάρι να υπήρχε η δυνατότητα να καλυφθεί από το ίδιο το κοµµάτι και όχι από τις
∆ΙΕ. Τα πάντα πάνε αργά, αλλά έχει γίνει η αρχή, σε µια δεδοµένη κατάσταση.
Πράγµατι είναι επίτευγµα το ότι δεν έπαψε να λειτουργεί µετά το τρίµηνο, όπως
κάποιοι νόµιζαν τότε, ότι έγινε το πρόγραµµα για να λειτουργήσει και µε το σβήσιµο του
προγράµµατος, όπως γίνεται συνήθως και το άκουγα συχνά τότε, θα τελείωνε και η
συγκεκριµένη προσπάθεια. Όχι. Υπήρξε το τσαγανό κάποιων ανθρώπων από τη
συγκεκριµένη υπηρεσία που την κράτησαν, χωρίς κανένα όφελος και µε προσωπική τους
καταβολή όλων των δυνάµεων που διέθεταν.
Από κει και πέρα βέβαια, οφείλει η πολιτεία να δει το όλο θέµα. Και γι’ αυτό τον λόγο
βάλαµε έτσι την πρόταση. Επειδή η δική µας υπηρεσία ανήκει στο Υπουργείο Υγείας
Πρόνοιας και επειδή τα σχετικά θέµατα µπλέκονται µε το Υπουργείο Μεταφορών, ας
καθίσουνε οι δυο συναρµόδιοι φορείς σε επίπεδο σχεδιασµού, ας ακούσουν τις προτάσεις,
που µέχρι τώρα καταγεγραµµένες, µε αριθµούς πρωτοκόλλου, έχουµε περίπου εκατό.
Εκατό προτάσεις έχουµε καταθέσει αυτήν την στιγµή στις διάφορες υπηρεσίες για το
ίδιο θέµα. ∆εν έχουµε πάρει απάντηση ούτε σε µία, σε αυτά τα οχτώ χρόνια που
λειτουργούµε. Επιτρέψτε µου τον τρόπο και το πάθος, αλλά θίγεται πράγµατα που µας έχουν
πονέσει πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, ας ξεκινήσουµε από κει, ας τα πάρουµε τα
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πράγµατα µε τη συναρµοδιότητα των δυο φορέων και από κει και πέρα να τα δούµε και στην
επικράτεια µε τον τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να βρούµε τις λύσεις. Σας ευχαριστώ για την
ερώτηση.
κ. Βασίλης Κονιόρδος (προεδρείο):
Η δική σας ερώτηση είναι η τελευταία. Παρακαλώ.
κ. Κανδηλάρης:
Έχει γίνει η ανάθεση του κόσµου των µελετών στην περιοχή της Αθήνας. Όταν
άκουσα ότι έγιναν θαυµάσιοι όλοι οι σταθµοί του ΗΣΑΠ, σηµαίνει ότι έχουν δοθεί λεφτά σε
µελέτες. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης που είναι ο ισχυρότερος δεν έχει τη δυνατότητα ούτε µια
µελέτη να αναθέσει. Και ψάχνει µε το όριο που είναι κάτω από κει, πώς θα κόψει, κι αν θα
πάρει, κάποιος να κάνει 30% έκπτωση, στο παζάρι κ.λπ.
Κι όχι µόνο ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης. Πάρτε για παράδειγµα όλους τους
Περιφερειακούς ∆ήµους. Θέλετε η Κατερίνη, θέλετε το Κιλκίς, έχουνε αναθέσει µελέτες που
δεν µπορούν να τις πληρώσουν. Εδώ και λίγα χρόνια αυτά, κι αφορά εγκεκριµένα έργα κ.λπ.
Το να µοιράζουµε ευθύνες και αρµοδιότητες, και µε ποινή µάλιστα να εκτελεστούν
κάποια πράγµατα, χωρίς να υποστηρίζουµε από πίσω χρηµατικά, ηθικά και σωστά την
προσπάθεια, είναι σαν πολιτικά να τους εκβιάζουµε και να τους εκθέτουµε στον κόσµο ότι
εσείς δεν κάνατε απλώς αυτά. Πρέπει να υπάρχει λίγη προσαρµογή στην πραγµατικότητα και
ρεαλιστικότητα των πραγµάτων.
Πρέπει να είναι ισότιµη η συµπεριφορά. Όπως µοιράζονται τα λεφτά σε µελέτες και
κατασκευές στην Αθήνα, δεν λέω το ίδιο, αλλά σε κάποια σχετική αναλογία, τουλάχιστον για
αυτές που είναι υποχρεωτικές εργασίες, να γίνουν και στις υπόλοιπες πόλεις. Ευχαριστώ.
κ. Αυγουστίδης:
Μια τελευταία παρέµβαση θα ήθελα να κάνω και να δώσω συγχαρητήρια στην
σηµερινή ηµερίδα. Έβγαλε το πρόβληµα αρκετά προς τα έξω, όλοι το έχουµε εντοπίσει και το
καταλάβαµε ότι υπάρχει πρόβληµα στην προσπελασιµότητα και προσβασιµότητα στην
Θεσσαλονίκη.
∆ηλώνω, επίσης, ατυχές το συµβάν να κάνουνε οι κύριοι από την Αθήνα την
παρουσίαση της Αθήνας. ∆εν µε ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι από δω που θα φύγω τώρα θα
βγω έξω και θα περπατήσω µε το αµαξίδιό µου. Και να υπάρχει η επικινδυνότητα να µε
χτυπήσει κάποιος, να µην µπορώ να ανέβω στο σπίτι µου κ.λπ.
Ευελπιστώ στις επιτροπές που γίνονται και στις µελέτες που υπάρχουν ότι θα
αρχίσουν να λειτουργούνε πιο γρήγορα και µε πιο ταχύ βήµα για να µπορέσουµε να βγούµε
από τα σπίτια µας. Ευχαριστώ.
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κ. Κονιόρδος:
Νοµίζω ότι ήρθε η στιγµή να καλέσω στο προεδρείο τα µέλη που θα συµµετάσχουν
στην στρογγυλή τράπεζα. Θα παρακαλούσα τον καθηγητή του ΑΠΘ κ. Αριστοτέλη
Νανιόπουλο να έρθει στο προεδρείο, τον αρχιτέκτων και αντιπρόεδρο του Οργανισµού
Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης κ. Θανάση Παππά, τον πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων
Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Μπελιµπασάκη, τον πρόεδρο της Επιτροπής
Προσβασιµότητας του ΥΜΕΠ κ. Γιάννη Μπερτσιµά, την αρχιτέκτων του Γραφείου ΑµεΑ
του ΥΠΕΧΩ∆Ε κα Αργυρώ Λεβέντη, τον αρχιτέκτων σύµβουλο του ΥΠΑΝ κ. Γεράσιµο
Πόλη, τον εκπρόσωπο της ΕΣΑΕΑ κ. Μητρόπουλο και τον πρόεδρο του ΤΕΕ Κεντρικής
Μακεδονίας κ. Σάκη Τζακόπουλο. Λόγω ανυπέρβλητος και εκτάκτου κωλύµατός του θα
εκπροσωπήσω εγώ το ΤΕΕ.
κ. Νανιόπουλος (προεδρεύων):
Ας ορίσουµε καταρχάς τους όρους της συζήτησης. Ο χρόνος µας πιέζει, είναι λογικό
να είµαστε κουρασµένοι, ύστερα από µια παραγωγική ηµέρα, και γι’ αυτόν τον λόγο θα
παρακαλούσα να περιορίσουµε, να στενέψουµε κατά κάποιον τρόπο, το αντικείµενο και το
περιεχόµενο των παρεµβάσεών µας.
Το θέµα της στρογγυλής τράπεζας είναι «Προσπελάσιµες αλυσίδες µεταφοράς στην
Ελλάδα: ουτοπία ή εφικτή πραγµατικότητα».
Ζητώ από τον καθένα από τους συµµετέχοντες να τοποθετηθούν στο εξής: το όραµα
δηµιουργίας ελεύθερων αλυσίδων µεταφοράς είναι µια ουτοπία ή ένα εφικτό όραµα; Για όλη
την Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχιακές πόλεις, καποδιστριακοί δήµοι. Αν πράγµατι
είναι ένα εφικτό όραµα, τι πρέπει να γίνει στο βραχύ-µέσο-µακρό χρονικό διάστηµα; Και θα
ήθελα να εντοπίσετε συγκεκριµένα σηµεία, ό,τι θεωρείται πιο σηµαντικό για να αποτελέσουν
κι αυτά τα κύρια σηµεία των συµπερασµάτων µας σήµερα. Επίσης, θα ήθελα οι
συµµετέχοντες να περιοριστούν σε θέµατα που άπτονται της ειδικότητας ή της αρµοδιότητάς
τους.
Επαναλαµβάνω, για τρία µόνο λεπτά ο κάθε οµιλητής. Ας αρχίσουµε από τον κ.
Μητρόπουλο, εκπρόσωπος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας ΑµεΑ και πρόεδρος του Συλλόγου
Τυφλών Βορείου Ελλάδος.
κ. Μητρόπουλος:
Καταρχήν, θα ήθελα να συντοµεύσω τον λόγο µου που θα συµπυκνωθεί σε όσα µέχρι
τώρα αναπτύχθηκαν, και επικεντρώνοντας σε τρία βασικά σηµεία την δοµή του.
Στο νοµικό κοµµάτι, που πρέπει να επικεντρωθεί στην άσκηση των συνταγµατικών
δικαιωµάτων των ΑµεΑ, που πρέπει πάση θυσία να προστατεύονται και να τα έχουν υπόψη
τους οι κατασκευαστές και όσοι ασχολούνται µε υποδοµές και παρεµβάσεις
προσπελασιµότητας, προκειµένου να εξυπηρετηθούν τα ΑµεΑ και να ασκήσουν τα
συνταγµατικά τους δικαιώµατα, της ελεύθερης κίνησης και, προπάντων, της προστασίας της
προσωπικότητας και της αξιοπρέπειάς τους. Εφόσον, λοιπόν, από το σύνταγµα
προστατεύονται αυτά τα δικαιώµατα πρέπει να τα διαφυλάξουµε όλοι µας, όλοι οι
παράγοντες, και το αναπηρικό κίνηµα αλλά και οι έχοντες τη δυνατότητα παρεµβάσεων για
την προσπελασιµότητα, ώστε να µην ευτελίζεται η προσωπικότητα του ΑµεΑ κατά την
προσπάθειά του να ξεπεράσει τα εµπόδια που συναντά. Έτσι, θα µπορούσαµε να
περιγράψουµε πέντε βασικές αρχές που πρέπει να έχουµε όλοι υπόψη µας, µε βάση τις οποίες
θα γίνονται οι παρεµβάσεις ή οι υποδοµές προσβασιµότητας ή προσπελασιµότητας, ανάλογα
µε την κατάσταση που βρίσκουµε σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Είτε είναι κτίρια
είτε είναι περιβάλλον. Εποµένως, µιλάµε για πολεοδοµικές παρεµβάσεις ή αρχιτεκτονικές
κατασκευές και υποδοµές.
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α) Η πρώτη βασική αρχή πρέπει να είναι η αρχή της επιπεδοποίησης, η οποία
εξυπηρετεί σχεδόν όλες τις αναπηρίες. Έστω και επικλινή επίπεδα, εξάλειψη των
σκαλοπατιών, όσο γίνεται να µην υπάρχει κανένα εµπόδιο και ανισόπεδος χώρος. Οι
κυλιόµενες σκάλες να αντικατασταθούν από κυλιόµενους διαδρόµους, σκαλοπάτια µε ράµπες
και επικλινή επίπεδα και έτσι κανένας από τους ανάπηρους δεν θα αντιµετωπίζει πρόβληµα
κίνησης. Αλλά και για τα υπόλοιπα εµποδιζόµενα άτοµα στην κοινωνία µας θα µπορούµε να
εξασφαλίσουµε µια πλήρη, άνετη και αξιοπρεπή κίνηση.
β) Η δεύτερη αρχή που πρέπει να δοµείται και να προβληµατίζει είναι της αντίθεσης
των χρωµάτων για τα µερικώς βλέποντα άτοµα και της αντίθεσης κατασκευής της υφής των
δαπέδων. Εκεί µπορούµε να αποσαφηνίσουµε την κίνησή µας και να µπορούµε, επίσης, να
εξυπηρετούµαστε χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα.
γ) Μια τρίτη αρχή είναι αυτή του προσανατολισµού, ώστε διάφορα ηχητικά σηµεία ή
αναγγελίες να µας δίνουν ένα σηµείο αναφοράς για κίνηση στους χώρους.
δ) Η αρχή της πληροφόρησης µέσα σε χώρους κλειστούς ή ανοικτούς, ώστε να
µπορούµε να ξέρουµε πού βρισκόµαστε, αν είναι γραµµατεία, αν είναι εξυπηρέτηση αναγκών
ή πληροφορίες κ.λπ.
ε) Η πέµπτη βασική αρχή είναι της ανάπτυξης των παρεµβάσεων και υποστηρικτικών
µέσων και υπηρεσιών. Όπου δεν υπάρχουν δυνατότητες πλήρους και άµεσης
προσπελασιµότητας, εκεί τα µέσα νέας τεχνολογίας και οι ειδικές υπηρεσίες που πρέπει να
δοµούνται µε τον προσανατολισµό της εξυπηρέτησης της αναπηρίας, µε ειδική εκπαίδευση
των υπαλλήλων, µε ειδική κατάρτιση και τοποθέτηση συσκευών, θα µπορούµε να έχουµε µια
πλήρη υποστήριξη ακόµη και σε χώρους που πάσχουν από προσβασιµότητα.
Με βάση αυτές τις αρχές και έχοντας στο µυαλό µας την προστασία της αξιοπρέπειας
και των συνταγµατικών δικαιωµάτων των αναπήρων, έχω την πεποίθηση ότι είτε είναι
επιτροπές είτε είναι αναπηρικό κίνηµα, αρχιτέκτονες και ειδικοί θα µπορέσουν, σε
συνεργασία µε εµάς, να δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον φιλικό, ανθρώπινο και, πάνω απ’
όλα, αξιοπρεπές.
Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε. Πιστεύω και εύχοµαι κάθε
επιτυχία σε όλους που έχουν ενστερνιστεί τα προβλήµατα που αναδείχθηκαν σήµερα.
κ. Νανιόπουλος (προεδρεύων):
Ευχαριστούµε πάρα πολύ τον κ. Μητρόπουλο. Ήταν πολύ ουσιαστικός και
περιεκτικός και τήρησε κατά γράµµα τον διατιθέµενο χρόνο. Συνεχίζουµε µε τον κ. Κώστα
Μπελιµπασάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης και,
επίσης, προϊστάµενος του Τµήµατος Αρχιτεκτονικού του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. ∆ιπλή η
ιδιότητά του, γι’ αυτό και εµείς περιµένουµε διπλά σηµαντικές παρεµβάσεις.
κ. Μπελιµπασάκης:
Καταρχήν, σας ευχαριστώ κ. Νανιόπουλε για την πρόσκληση, καθώς και το
Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΑΠΘ. Με πολλές ιδιότητες, λοιπόν, αλλά κυρίως
µε αυτή του πολίτη που δυσφορεί στην µετακίνησή του µέσα στο περιβάλλον των πόλεών
µας, θα κάνω ορισµένες παρατηρήσεις.
Όπως προέκυψε από την σηµερινή ηµερίδα, καταδεικνύεται αυτό το οποίο λέχθηκε
από πολλούς οµιλητές, δηλαδή ο βασικός ρόλος του αρχιτέκτονα στον σχεδιασµό των
πόλεων και του περιβάλλοντος στο οποίο ζούµε. Και αυτό δηµιουργεί ταυτόχρονα και την
µεγάλη ευθύνη του κλάδου απέναντι σε όλους τους συνανθρώπους. Κι αυτό όχι ως ένα
γονίδιο, αλλά ως αποτέλεσµα και των σπουδών τους αλλά και της µόρφωσης που
προσέλαβαν όλα αυτά τα χρόνια, αυτής της ωριµότητας και υπευθυνότητας. Να προσπαθούν
σε κάθε έργο τους, είτε από την πλευρά της πολιτείας η οποία αναθέτει, επιβλέπει µελέτες και
έργα, είτε από την πλευρά των µελετητών, να προσπαθούν να ενσωµατώνουν κατά το
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δυνατόν καλύτερα όλη την εµπειρία της γνώσης και τις οδηγίες που υφίστανται στο θέµα της
βελτίωσης των συνθηκών προσπελασιµότητας όλων των ανθρώπων, όχι µόνο των ΑµεΑ.
∆ιότι αποτελεί µια επίσηµη θέση του συλλόγου µας σε αυτό το θέµα, ότι ο ολικός
σχεδιασµός για όλους τους ανθρώπους είναι εκείνος που θα δηµιουργήσει εκείνη την
κουλτούρα σ’ όλη την κοινωνία, που θα βοηθήσει και θα συµπαρασύρει σε καλύτερες
συνθήκες διαβίωσης και λειτουργίας των ΑµεΑ.
Σ’ αυτό το θέµα, της ευαισθητοποίησης των αρχιτεκτόνων και των συλλογικών τους
φορέων στα θέµατα του περιβάλλοντός µας, όπως το βιώνουµε σε επίπεδο κυκλοφορίας,
αισθητικής και, κυρίως, λειτουργίας, ο σύλλογός µας κατά καιρούς µε ιδιαίτερη σφοδρότητα
και ένταση επισηµαίνει στους φορείς της πόλης µας. Σε ανύποπτο καιρό, όταν αυτά τα
ζητήµατα δεν ήταν και τόσο ανεβασµένα στην κοινή γνώµη, µε επανειληµµένα έγγραφα,
παραστάσεις και ακτιβίστικες ενέργειες έχουµε προβεί στην όχληση του κάθε υπεύθυνου
φορέα και των ΜΜΕ, τα οποία σήµερα δεν έχουν επιδείξει αντίστοιχη ευαισθησία κάλυψης
αυτού του γεγονότος. Και στα ΜΜΕ και στην εξουσία έχουµε κάνει επανειληµµένες
παρεµβάσεις για µια σειρά από στοιχεία τα οποία οι πόλεις µας έχουν κληρονοµήσει από
κακές νοοτροπίες και συµπεριφορές, και κυρίως από τη βασική νοοτροπία η οποία λέει ότι
στην Ελλάδα κοινόχρηστος-δηµόσιος χώρος είναι ό,τι έχει περισσέψει απ’ την αδηφάγο
ανοικοδόµηση του υπολοίπου αστικού χώρου.
Αυτό το ελάχιστο που έχει περισσέψει το περιφρονούµε, το αγνοούµε, δεν µας
ενδιαφέρει, φερόµαστε εχθρικά απέναντί του και τελικά απέναντι σε εµάς τους ίδιους. Και
θέλω να επισηµάνω στο σηµείο αυτό, ότι αν δεν υπάρξει µια ισχυρή όχληση όλων µας σ’
αυτό που βιώνουµε καθηµερινά, αν δεν ενοχληθούµε σοβαρά δηλαδή, αλλά έχουµε υποστεί
έναν εθισµό σ’ αυτό το οποίο βιώνουµε γύρω µας, αν δεν µας γίνει αυτή κατάσταση ένα
βίωµα ενοχλητικό, ότι βγαίνοντας από το σπίτι µας συναντάµε παρκαρισµένο αυτοκίνητο στη
διάβαση, που είναι ενοχλητικό όχι µόνο για τους ανθρώπους µε τα κινητικά προβλήµατα
αλλά και για µας. Ότι συναντάµε στύλους, ότι συναντάµε τα περίπτερα τα οποία δεν µας
αφήνουν να κυκλοφορήσουµε έτσι όπως είναι, ότι συναντάµε όλη αυτήν την ακαταστασία
του δηµοσίου χώρου, η οποία είναι ενοχλητική για όλους.
Κι αν δεν κάνουµε όλο αυτό το θέµα σηµείο έντονης δυσφορίας και διαµαρτυρίας,
όπως µε τόση άλλη προθυµία διαµαρτυρόµαστε για θέµατα ήσσονος σηµασίας, τότε δεν θα
µπορέσουµε όλη αυτήν την ευαισθησία ανθρώπων, φορέων και οργανώσεων που υπάρχει, και
η οποία σε µεγάλο βαθµό σιγά σιγά πετυχαίνει να διεισδύσει σ’ όλο το σώµα, κυρίως, της
δηµόσιας διοίκησης και των εκπροσώπων. ∆εν έχει καταφέρει, όµως, να συγκινήσει
ευρύτατες µάζες συνανθρώπων µας.
Τα θέµατα αυτά εξακολουθούν στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας να είναι
περιθωριακά έως ασήµαντα. Αυτό είναι ένα θέµα που πρέπει να επιδιώξουµε. Εγώ είµαι
αισιόδοξος ότι µπορεί να προχωρήσει όλη αυτή η προσπάθεια. Ίσως τα βήµατα που έχουν
γίνει µέχρις στιγµής πολλές φορές είχαν αστοχίες. Αυτό όµως µας βοηθάει όλους που έχουµε
υλοποιήσει τέτοιου είδους παρεµβάσεις να µην τις επαναλαµβάνουµε στο µέλλον.
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω πως ό,τι δηµιουργούµε από δω και πέρα προσπαθούµε
να είναι πολύ πιο καλό από αυτό που κάναµε µέχρι σήµερα. Το άλλο Σάββατο, απλώς το
αναφέρω, γίνεται µια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη όπου παρουσιάζονται τέσσερα µεγάλα
έργα δηµόσιας αρχιτεκτονικής που θα υλοποιηθούν τα επόµενα χρόνια στην πόλη µας.
Μπορώ να διαβεβαιώσω για δυο-τρία από αυτά, για τα οποία έχω προσωπική γνώση, ότι σε
πολύ µεγάλο βαθµό θα ενσωµατώσουν πλήρως ό,τι νεότερη πληροφόρηση, οδηγία, εγκύκλιο
υπήρχε στο θέµα αυτής της νοµοθεσίας µέσα στον σχεδιασµό τους. Μιλάω για το νέο
∆ηµαρχείο Θεσσαλονίκης, για την νέα παραλία, για την αλάνα της Τούµπας και το κτίριο του
ΤΕΕ. Τέσσερα µεγάλα έργα που θα αποδοθούν στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης την
επόµενη πενταετία, και τα οποία είναι πλήρως προσπελάσιµα και φιλικά στους
συνανθρώπους µας.
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Έχουµε πολύ έργο να κάνουµε µπροστά µας και, πιστεύω, από την πλευρά των
αρχιτεκτόνων υπάρχει αυτή η διάθεση και ότι µε τη βοήθεια όλων θα το καταφέρουµε.
κ. Νανιόπουλος (προεδρεύων):
Ευχαριστούµε τον κ. Μπελιµπασάκη. Τον λόγο έχει ο κ. Κονιόρδος, που λειτουργεί
ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ, δεδοµένου ότι είναι και µέλος της µόνιµης επιτροπής
αρχιτεκτονικού έργου.
κ. Κονιόρδος:
Νοµίζω, ότι η ουσιαστική συνεισφορά του ΤΕΕ θα ήταν να προχωρήσει σε προτάσεις.
Οι προτάσεις είναι αυτές οι δυο που τώρα θα υποβάλουµε στο σηµερινό στρογγυλό τραπέζι.
α) Η πρώτη αφορά την ανάληψη πρωτοβουλιών του ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής
Μακεδονίας σε συνεργασία µε τους καθηγητές και το διδακτικό προσωπικό, µέλη του
επιµελητηρίου µας, για την εκπαίδευση φοιτητών των πολυτεχνικών σχολών µέσω
κατάλληλων µαθηµάτων, εργαστηρίων και ειδικών εκδόσεων.
β) Η δεύτερη πρόταση αφορά την διοργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων,
απευθυνόµενων σε νέους και παλαιούς µηχανικούς, για τις υποχρεώσεις τήρησης
προδιαγραφών για ΑµεΑ, σε κάθε µορφή σχεδιασµού. Το ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής
Μακεδονίας προτίθεται να οργανώσει σειρά εβδοµαδιαίων σεµιναρίων σε τακτικά χρονικά
διαστήµατα µε χρηµατοδότησή του, σύµφωνα µε την πρόταση του προέδρου του, κ.
Τζακόπουλου. Το ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας απευθύνει πρόταση συνεργασίας προς
την κα Λεβέντη, ώστε σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή
οργάνωση των παραπάνω σεµιναρίων. Μέσω αυτών των σεµιναρίων, πιστεύουµε ότι θα δοθεί
η δυνατότητα στους µηχανικούς να προσεγγίσουν τις αναγκαίες παραµέτρους για τον
καλύτερο σχεδιασµό προσβάσιµων για όλους χώρων. Επίσης, µέσω των σεµιναρίων θα
επιµορφωθούν τα στελέχη των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κοινά προγράµµατα
που θα προωθηθούν προς τους δήµος της Κεντρικής Μακεδονίας. Ευχαριστώ.
κ. Νανιόπουλος (προεδρεύων):
Ευχαριστούµε τον κ. Κονιόρδο, και για τον λόγο οτι ήταν σύντοµος. Συνεχίζουµε µε
τον κ. Μπερτσιµά, πρόεδρο της Επιτροπής Προσβασιµότητας του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών.
κ. Μπερτσιµάς:
Χρόνια µιλάµε για πρόσβαση και αλυσίδα πρόσβασης, καθολικούς σχεδιασµούς,
άξονες προσβασιµότητας κ.λπ. Σ’ αυτήν την αλυσίδα πρόσβασης το ΥΜΕΠ συµµετέχει σε
ό,τι αφορά τις συγκοινωνίες, κυρίως. Αστικές, υπεραστικές, σιδηρόδροµοι, αεροπορικές.
∆εν υπάρχει καµιά αµφιβολία ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται σηµαντικά βήµατα. Σε
ό,τι αφορά τον ΟΣΕ, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι γίνονται σηµαντικά έργα, όπως άλλωστε
ακούσαµε στην σηµερινή ηµερίδα, όσον αφορά τη δυνατότητα του ΟΣΕ να είναι
προσβάσιµος. Λίγα λόγια για τα λεωφορεία. Έχει εξασφαλιστεί ο εξοπλισµός, ώστε από τα
1821 λεωφορεία της Αθήνας, να έχουνε ράµπα τα 1600 περίπου. Άρα η υποδοµή υπάρχει.
Όµως, αντικρίζουµε στην Αθήνα ένα πρόβληµα, κι εδώ ενδεχοµένως στην
Θεσσαλονίκη. Στις στάσεις, ενώ περιµένει το αναπηρικό αµαξίδιο και ο οδηγός βλέπει τον
ανάπηρο να περιµένει, δυστυχώς, ενώ το λεωφορείο έχει ράµπα, ο οδηγός δεν φροντίζει ώστε
ο ανάπηρος να εισέρθει στο λεωφορείο. Κατ’ επανάληψη, έχουν δοθεί εντολές και
ενηµερωτικές εγκύκλιοι από το ΥΜΕΠ στις διοικήσεις των φορέων (ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ), ώστε
οι οδηγοί να πειθαρχούν σ’ αυτές τις απαιτήσεις. Έχει προγραµµατιστεί µέχρι τον Σεπτέµβριο
να γίνουν ειδικά σεµινάρια, ώστε όλοι οι οδηγοί να ενηµερωθούν και να πειθαρχούν στις
εξυπηρετήσεις των ΑµεΑ.
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Ελέχθη κάτι για τα ΚΤΕΛ. Σ’ ένα σχέδιο προεδρικού διατάγµατος έχουν µπει µέσα
όροι, ώστε τα κτίρια που στεγάζονται τα ΚΤΕΛ να είναι προσβάσιµα. Επίσης, σ’ έναν
πρόσφατο νόµο του 2002 προστέθηκε µια διάταξη, ώστε τα καινούρια υπεραστικά λεωφορεία
που δεν ανήκουν σε µετόχους, να είναι σε αριθµό 10% τουλάχιστον προσβάσιµα στα
εµποδιζόµενα άτοµα.
Μια άλλη διάταξη αφορά, στο ότι οι εταιρείες που θα κυκλοφορούν στο εξής
επιβατικά δηµοσίας χρήσεως, ταξί δηλαδή, το 1/3 του αριθµού τους να είναι προσβάσιµο.
Μας τέθηκε ένα ερώτηµα. Αυτή η αλυσίδα πρόσβασης, που σήµερα είναι
«σπασµένη», αν και υπάρχουν µεµονωµένες περιπτώσεις που δουλεύει, είναι ουτοπία ή
εφικτή πραγµατικότητα; Θα έλεγα ότι δεν είναι ουτοπία. Και πρέπει να προσπαθήσουµε να
δέσουµε τους κρίκους. Θέλω να πιστεύω ότι πάρα πολύ σύντοµα θα έχουµε εξασφαλίσει στη
χώρα µας αυτήν την αλυσίδα πρόσβασης.
Γιατί να παραγγέλνουµε λεωφορεία που θα είναι χαµηλοδάπεδα και θα έχουν την
επιγονάτιση, αλλά δεν θα έχουν τη ράµπα; Όλα θα πρέπει να έχουν τη ράµπα και όλα θα
πρέπει είναι προσβάσιµα. Βέβαια, η απάντηση είναι ότι υπάρχει κόστος. Μα το 50% του
πληθυσµού είναι εµποδιζόµενα άτοµα. Εγώ νιώθω, πλέον, να εµποδίζοµαι, νιώθω ότι σε
µερικά χρόνια δεν θα µπορώ να δρασκελίσω για να µπω στο λεωφορείο. Άρα, λοιπόν, θα
πρέπει το λεωφορείο να είναι προσβάσιµο για να µπορώ να κινούµαι.
Επίσης, στα τρένα πρέπει ο οποιοσδήποτε πολίτης να µπορεί να το χρησιµοποιήσει
άνετα. Πώς σήµερα στον προαστειακό σιδηρόδροµο της Αθήνας και το τραµ είναι όλα
επίπεδα και πρσβάσιµα;
Γιατί να µην σχεδιάζουµε για όλους τους πολίτες, µεταξύ των οποίων είναι και τα
ΑµεΑ; Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιος υπουργός ή πολιτικό πρόσωπο που αν του δώσουν
µια εισήγηση που ικανοποιεί προτάσεις για προσβασιµότητα, δεν θα την δεχτεί. Αρκεί να
βρεθούν τα κατάλληλα πρόσωπα, οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα του δώσουν τις εισηγήσεις.
Πρέπει να απαντήσω στον κ. Νανιόπουλο και τον κ. Μητρόπουλο. Το θέµα των
Επιτροπών Προσβασιµότητας στην Περιφέρεια δεν είναι δική µου ιδέα. Βρέθηκα προχθές
στο ΥΠΕΣ∆Α, ήταν εκεί ο κ. Αγγελίδης σύµβουλος του πρωθυπουργού και ο κ. Γεωργιάδης
γενικός γραµµατέας του ΥΠΕΣ∆Α, και λέχθηκε ότι τέτοιες επιτροπές πρέπει να
λειτουργήσουν στις περιφέρειες ή και στις νοµαρχίες, αν χρειαστεί, καθώς και το τι µπορούν
να προσφέρουν. Όταν τα άτοµα αυτά είναι ευαισθητοποιηµένα και γνωρίζουν τα θέµατα των
εµποδιζοµένων ατόµων, και τα προτείνουν δεόντως στους υπευθύνους, στους πολιτικούς,
στους νοµάρχες και περιφερειάρχες, θα εξασφαλιστεί σύντοµα η αλυσίδα πρόσβασης.
Συνεπώς, απαντάµε κύριε Νανιόπουλε στο ερώτηµά σας. Εµείς πιστεύουµε και
είµαστε αισιόδοξοι ότι πολύ σύντοµα στη χώρα µας θα αποκατασταθεί αυτή η αλυσίδα
πρόσβασης. Και δεν πρέπει να µιλάµε για αλυσίδα πρόσβασης πια, αλλά για εξυπηρέτηση
όλων των πολιτών από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ.
κ. Νανιόπουλος (προεδρεύων):
Ευχαριστούµε τον κ. Μπερτσιµά. Τον λόγο έχει ο κ. Θανάσης Παππάς, πρόεδρος του
Οργανισµού Ρυθµιστικού και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, µάχιµος
αρχιτέκτων στη τοπική αυτοδιοίκηση και σε πολλές τοπικές δράσεις.
κ. Παππάς:
Ευχαριστώ πολύ. Επειδή ο χρόνος είναι περιορισµένος, θα µιλήσω εξ ανάγκης
σύντοµα.
Πρέπει να θυµηθούµε κατ’ αρχήν τις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν θέλαµε να
συζητήσουµε τα θέµατα που αναφέρονται στην προσβασιµότητα και να αναπτύξουµε ένα
συµπυκνωµένο και συντεταγµένο πρόγραµµα δράσης για τα θέµατα της προσβασιµότητας,
που αναφέρεται σε όλα τα επίπεδα, για µια ελεύθερη διακίνηση των πολιτών στην πόλη. Είτε
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αφορά τα συγκοινωνιακά µέσα µεταφοράς, είτε ελεύθερες διαδροµές, είτε την προσαρµογή
των κτιρίων κ.λπ.
Για να µην είµαστε απορριπτικοί ή απαισιόδοξοι ή για να µην είµαστε απλώς
επαρχιώτες, πρέπει να πούµε ότι ο βηµατισµός και η πρόοδος που έγινε στο επίπεδο της
Θεσσαλονίκης είναι αρκετά σηµαντικός. Και υπάρχουν, µε τις κοινοτικές βοήθειες, µε τα
κοινοτικά προγράµµατα, µε τις ίδιες δυνάµεις και µε την τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε,
σηµαντικές παρεµβάσεις που γίνονται σε όλα τα επίπεδα των δηµοσίων έργων.
Κι αν θέλουµε να βγάλουµε ένα γενικό συµπέρασµα πρέπει να πούµε ότι και το
επίπεδο του αστικού πολιτισµού έχει µεγαλώσει και το επίπεδο του ενδιαφέροντος όλων των
δηµοσίων φορέων και οργανισµών, ακόµη και του τελευταίου δηµάρχου του πολεοδοµικού
συγκροτήµατος έχει µεγαλώσει, αλλά και οι παρεµβάσεις που έχουν γίνει είναι αρκετά
σηµαντικές.
Ξεκινώντας από το επίπεδο του σχεδιασµού, όταν η κα Λεβέντη ξεκίναγε τον
σχεδιασµό στο ΥΠΕΧΩ∆Ε σε πολύ πρώιµη µορφή σε σχέση µε αυτά τα ζητήµατα, η
συζήτηση, η σηµερινή µε τότε αφίσταται κατά πολύ και υπάρχει µια µεγάλη διαδροµή.
Ωστόσο, ο χρόνος µετράει. Και πράγµατι, όλες αυτές οι προσλαµβάνουσες παραστάσεις που
έχουµε από την προηγούµενη δεκαετία για την νέα δεκαετία που διανύουµε, και επί τη
ευκαιρία του ευρωπαϊκού έτους για τα ΑµεΑ, µας δίδεται η ευκαιρία και η δυνατότητα να
δούµε λίγο το παρελθόν, να ανασυντάξουµε τις δυνάµεις µας και να δούµε ως πολεοδοµικό
συγκρότηµα ποια µέτρα πολιτικής µπορούµε να εφαρµόσουµε, έτσι ώστε να έχουµε κάποια
αποτελέσµατα σε άµεσο χρονικό διάστηµα, τα οποία θα είναι αποτελεσµατικά και χρήσιµα
για να υπηρετήσουν αυτόν τον σκοπό που εµείς υπηρετούµε. Στον τοµέα που µιλάµε, δηλαδή
να διαµορφώσουµε τις τεχνικές προϋποθέσεις για την προσβασιµότητα.
Εποµένως, για να είµαστε αποτελεσµατικοί και να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα,
διότι το βασικό συµπέρασµα πρέπει αν είναι, ότι µε αφορµή αυτήν την ηµερίδα, όπως και
άλλες ηµερίδες που έχει διοργανώσει το ΤΕΕ για το ίδιο θέµα, οι βασικοί φορείς που ασκούν
µέτρα πολιτικής για τα θέµατα προσβασιµότητας στο πολεοδοµικό συγκρότηµα, δηλαδή η
περιφέρεια, ο οργανισµός ρυθµιστικού και οι δήµοι, µε το ΤΕΕ να δούνε συγκεκριµένα τι
πρέπει να γίνει.
∆εύτερο συµπέρασµα. Ότι πρέπει να επικροτήσουµε και να υιοθετήσουµε τις «10
προτάσεις» του κ. Νανιόπουλου. Αν αυτό είναι ο οδηγός και πυξίδα για τις πολιτικές που
πρέπει να ασκηθούν στο άµεσα προσεχές χρονικό διάστηµα, να δούµε µε ποιον βηµατισµό
µπορούµε να το υλοποιήσουµε. Ούτε παραπάνω, αλλά ούτε παρακάτω. Αυτές οι «10
προτάσεις» του κ. Νανιόπουλου που αναφέρονται σε όλες τις βαθµίδες της ανάπτυξης
προσβασιµότητας, θέλουµε να τις υιοθετήσουµε, να δούµε µε ποιον τρόπο µπορεί να
υλοποιηθούν.
Αυτό που θα µπορούσε να γίνει είναι, και σε συνεργασία µε το ΤΕΕ, να δούµε
συγκεκριµένα ένα πλαίσιο στόχων, που ουσιαστικά αυτό περιγράφεται για ολόκληρο το
πολεοδοµικό συγκρότηµα, και να υπάρξει µια ενιαία επιτροπή στην Περιφέρεια µαζί µε τον
Οργανισµό Ρυθµιστικού, να υπάρξουν βήµατα ευαισθητοποίησης και των δηµάρχων και των
άλλων φορέων που επιτελούν έργα, ώστε αυτά τα µέτρα τα οποία προτείνονται να
υλοποιηθούν.
Πρέπει να πω σ’ αυτό το σηµείο, ότι το ενδιαφέρον είναι µεγάλο, και του γραφείου
του πρωθυπουργού, και στο επίπεδο της περιφέρειας και στο επίπεδο του ΥΠΕΣ∆Α και στο
επίπεδο των ερωτηµατολογίων που θίχτηκε κ.λπ.
Κύριοι δήµαρχοι, εσείς οι 13 δήµαρχοι του πολεοδοµικού συγκροτήµατος πρέπει να
έχετε προσβάσιµα κτίρια. Και απαιτείται να έχετε ελεύθερες διαδροµές, να έχετε δηµόσιους
χώρους όπου θα µπορεί να κυκλοφορήσει κάποιος απρόσκοπτα από εµπόδια κ.λπ. Είναι
συγκεκριµένα τα µέτρα, έχουν γίνει παρεµβάσεις, αλλά και όσες γίνονται είναι προς αυτή την
κατεύθυνση.
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Πρέπει µε αφορµή το ευρωπαϊκό έτος για τα ΑµεΑ να δηµιουργήσουµε τις
προϋποθέσεις µιας νέας δυναµικής ως πολεοδοµικό συγκρότηµα, για να αναπτύξουµε αυτά
τα έργα και τις παρεµβάσεις.
Τελειώνω λέγοντας, ότι αν εµείς θέλουµε να υπηρετήσουµε αυτόν τον σκοπό, για τις
τεχνικές προδιαγραφές της δηµιουργίας της προσβασιµότητας, νοµίζω ότι οι δήµοι οι οποίοι
µπορούν και συνεργάζονται, και µε τον Οργανισµό Ρυθµιστικού και µε την Περιφέρεια, να
ενεργοποιήσουµε µια επιτελική επιτροπή για την υλοποίηση αυτών των δράσεων και
παρεµβάσεων, µε τη συνεργασία του ΤΕΕ, πέραν των προτάσεων που έκανε ο κ. Κονιόρδος
για τα σεµινάρια, τα οποία είναι καλοδεχούµενα και παίζουν κάποιο ρόλο.
Αλλά στο επίπεδο της τεχνογνωσίας δεν είµαστε όπως ήµασταν στο επίπεδο της
δεκαετίας του ’90. Σχεδόν τα έχουµε όλα. Χρειάζονται οι φορείς υλοποίησης να υλοποιούν
µέτρα που να αναφέρονται σε αυτά τα πράγµατα. Τα έργα κλίµακας είναι αυτά τα οποία
κάνουν τη διαφορά. Όταν κάνεις ένα Μέγαρο Μουσικής και είναι προσβάσιµο, είναι ένα έργο
κλίµακας. Όταν κάνεις το Βασιλικό Θέατρο που είναι έργο κλίµακας, όταν δεν κάνεις άλλα
έργα δεν έχει τη διαφορά. Η Αθήνα έχει τη διαφορά γιατί κάνει έργα κλίµακας. Τα δικά µας
τα έργα που σχεδιάζουµε, να κοιτάξουµε αυτά τα οποία σχεδιάζουµε, να ανταποκρίνονται σε
αυτές τις προδιαγραφές. Επίσης ό,τι εµείς έχουµε προγραµµατίσει ως πολεοδοµικό
συγκρότηµα για τα έργα τα οποία είναι απαραίτητα, όπως είναι το αεροδρόµιο το οποίο είναι
έργο κλίµακας µεγάλο. ∆εν µπορούµε, όµως, να συγκριθούµε µε την Αθήνα. Άλλη η κλίµακα
της µιας πόλης, άλλη η κλίµακα της άλλης.
Από την άλλη πλευρά όµως, διότι πρέπει πάντα να βάζουµε την αντιπαράθεση
Αθήνας-Θεσσαλονίκης, που πολλές φορές εµείς να έχουµε δίκαιο για κάποια πράγµατα τα
οποία συµβαίνουν, αλλά πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη µας και κάποιες αντικειµενικές
συνθήκες οι οποίες λέγονται. Ότι η Ολυµπιάδα του 2004 έχει συγκεκριµένες προδιαγραφές,
αλλά οι ολυµπιακές προσαρµογές αναφέρονται και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ότι το
πολυνοµοσχέδιο Βενιζέλου αναφέρεται για όλες τις ολυµπιακές πόλεις. Εποµένως, οι
ολυµπιακές προσαρµογές πρέπει να γίνουν σε όλες τις ολυµπιακές πόλεις, οι τοπικοί φορείς
δεν πρέπει αυτό το εδάφιο να το δούνε; Πάντα υπάρχουν λεφτά. Υπάρχουν λεφτά στο ΠΕΠ
και στο ΠΟΛΙΤΕΙΑ, και στα επιχειρησιακά προγράµµατα.
Και η ανάπλαση της οδού Τσιµισκή θα µπορούσε να έχει µια γραµµή-ένδειξη για τους
τυφλούς, που δεν την έχει, το οποίο έργο χρηµατοδοτείται από το ΠΕΠ. Και ο ∆ήµος
Μενεµένης έχει από το ΠΕΠ συγκεκριµένες χρηµατοδοτήσεις που αναφέρονται στην
αναπροσαρµογή κτιρίων κοινωνικού χαρακτήρα, να βάλουµε ασανσέρ, ράµπες κ.λπ.
Αλλά να αποφύγουµε οι τοπικοί φορείς εδώ στην Θεσσαλονίκη να κάνουµε έργα τα
οποία δεν πληρούν τις αρχές της προσβασιµότητας. Αν και συνεχίζουµε να κάνουµε έργα που
δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Και να µην περιµένουµε µε έναν γραφειοκρατικό
τρόπο την συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων. Αυτά τα ερωτηµατολόγια που θα
συµπληρώσουν οι δήµαρχοι θα είναι για τα µπάζα. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα
ολοκληρωµένο πλαίσιο πολιτικής µε χρονοδιάγραµµα, όπως προσπάθησα να το περιγράψω
προηγουµένως.
Ως Οργανισµός Ρυθµιστικού έχουµε εργαστεί και εκδώσει ένα βιβλιαράκι από το ’90,
σηµαντικό για τα θέµατα προσβασιµότητας. Όλα αυτά τα θέµατα, πλέον είµαστε στο 2003,
σε συνεργασία µε τον κ. Νανιόπουλο, να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις,
ώστε σε µια πενταετία να έχουµε προσβάσιµη πόλη σε όλα τα επίπεδα, χωρίς να αγνοούµε το
γεγονός ότι το 2008 µπορεί να είναι ορόσηµο και για τη Θεσσαλονίκη µε την EXPO 2008.
Ευχαριστώ.
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κ. Νανιόπουλος (προεδρεύων):
Παρεµβάσεις στο τέλος, ώστε να ολοκληρώσουµε τη ροή της στρογγυλής τράπεζας.
Θερµή παράκληση. Ευχαριστώ τον κ. Παππά. Συνεχίζουµε µε τον κ. Γεράσιµο Πόλη,
αρχιτέκτονα, σύµβουλο του Υπουργείου Ανάπτυξςη, χρόνια µάχιµος σε θέµατα
προσβασιµότητας µε µεγάλη συµβολή στη διατύπωση των οδηγιών σχεδιασµού και µε
πραγµατικό αρχιτεκτονικό έργο σε αυτά τα θέµατα.
κ. Πόλης:
Ευχαριστώ κ. Νανιόπουλε για τα καλά σας λόγια. Θα ήθελα να θεωρώ τον εαυτό µου
από τους νεώτερους, από αυτούς που υπήρξαν σήµερα στα πάνελ, όσον αφορά στη
συνεισφορά της ηµερίδας. Μιας και είµαι από τους νεώτερους, θα µε επιτρέψετε να είµαι λίγο
αιρετικός και να βάλω κάποια πράγµατα υπό τη µορφή µιας κριτικής, κάποιων
παρατηρήσεων και συµπερασµάτων, και κάποιου κλεισίµατος της σηµερινής ηµερίδας.
Για µένα το ζήτηµα της προσβασιµότητας δεν είναι απλό. Ούτε η σηµερινή ηµερίδα
κατόρθωσε να ξεφύγει από αυτόν τον αδυσώπητο και αβυσσαλέο προβληµατισµό που
διέτρεξε όλα τα επίπεδα, που δεν είναι καθόλου λειτουργικός και δεν µας οδηγεί σε πρακτικές
λύσεις, που τελικώς είναι το ζητούµενο. Θα ήθελα σε παρόµοιες εκδηλώσεις να
προσδιορίσουµε ποιος είναι ο στρατηγικός µας στόχος. Φρούτο είναι και το καρπούζι,
φρούτο είναι και το αχλάδι και το σταφύλι. Αλλά και τα τρία είναι εντελώς διαφορετικά
πράγµατα.
Άρα, λοιπόν, το ζήτηµα της προσβασιµότητας, κατά τη γνώµη µου αποτέλεσε µια
τραγική σύγχυση, όταν αναφερόµασταν στις οµιλίες και στις καταθέσεις, από τα ζητήµατα
του ενός εκατοστού σ’ ένα σκαλοπάτι, στα ζητήµατα του ολικού σχεδιασµού σ’ ένα κτίριο,
στα ζητήµατα των µαζικών µέσων µεταφοράς, στα ζητήµατα όλης της διαβίωσής µας κ.λπ.
Εάν η ηµερίδα είχε έναν γενικό χαρακτήρα και ενδιαφέρον, τότε αντίστοιχα θα έπρεπε
να είναι οι εισηγητές προετοιµασµένοι για εισηγήσεις, προς ένα κοινό που θα ήταν
απροετοίµαστο και δεν θα είχε καµιά ευαισθητοποίηση επί του θέµατος, και τελικώς θα
ενηµερώναµε το κοινό για ένα θέµα που δεν το είχε υπόψη του. Εδώ βλέπω, από τα
περιεχόµενα των εισηγήσεων και από το ακροατήριο, ότι τουλάχιστον οι ακροατές ήθελαν
ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασµού.
Να βγει ένα συµπέρασµα, ώστε ο καθένας στην υπηρεσία του αλλά και ατοµικά να
ζήσει και να πορευθεί µε το πρόβληµά του. Αυτό το βάζω, όχι υπό τη µορφή παρατηρήσεων,
αλλά υπό τη µορφή ότι αν δεν ξεκαθαρίσουµε τις παραµέτρους του προβλήµατος, δεν
πρόκειται ποτέ να βγάλουµε άκρη. Άλλο πράγµα είναι το πώς γίνεται ένα σύστηµα ποιοτικό
και αναλαµβάνουµε την υλοποίηση κάποιων προδιαγραφών σωστά, άλλο αν έχουµε
προδιαγραφές, άλλο αν ένα σύστηµα λειτουργεί κι άλλο αν δεν λειτουργεί.
Πρέπει κάποια στιγµή να αναλάβει την ευθύνη της η κοινωνική αναλγησία. Ο πολίτης
που θεωρείται αθώος, είναι φασίστας και απόλυτα υπεύθυνος για µένα, διότι πρόκειται για
βάρβαρη παρανοµία όταν παρκάρει κανείς πάνω σε µια ράµπα ή ένα πεζοδρόµιο. Πρέπει να
αποδοθούν τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. ∆εν είναι δυνατόν ποτέ οι αρχιτέκτονες µε τις
προδιαγραφές τις οποίες θα φτιάξουν να βάλουν σε κάθε πεζοδρόµιο και σε κάθε ράµπα ενός
πεζοδροµίου «µπαζούκας», που θα διώχνει τον κάθε επίδοξο κάφρο και δολοφόνο του
δικαιώµατός µου να κυκλοφορώ.
Πρέπει να αναφερθεί και να βγει ως συµπέρασµα, το ότι υπάρχει τροµακτική ευθύνη
της πολιτείας, όσον αφορά την έλλειψη αστυνόµευσης και επιβολής κυρώσεων. Κι αυτό είναι
ένα σηµάδι της «decadence» αυτής της κοινωνίας.
Βρέθηκε ένας άγιος άνθρωπος, που ονοµάζεται διευθυντής της Τροχαίας διεύθυνσης
Αττικής, που ξεκίνησε το έργο αποµάκρυνσης των µοτοποδηλάτων και µοτοσικλετών πάνω
από τα πεζοδρόµια, και κοντέψανε να τον φάνε την άλλη µέρα. Βρέθηκε, επίσης, ο τοπικός
βουλευτής εδώ στη Θεσσαλονίκη που ξεκίνησε τα αλκοτέστ στην παραλιακή και κοντέψανε
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να τον φάνε σε 24 ώρες. Άρα, αγαπητοί συνάδελφοι και παρευρισκόµενοι, θέλει ή δεν θέλει η
ελληνική κοινωνία την πρόσβαση; Αν δεν το θέλει να µιλάµε για άλλα πράγµατα, να είµαστε
ποιο χαλαροί. Ή τουλάχιστον να κάνουµε κανένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα, να τρώµε τα λεφτά
και να πίνουµε φραπέδες στις καφετέριες.
(Αστειευόµενος, ύστερα από παρατήρηση του κ. Βουλγαρόπουλου: ∆εν ξέρω τι τα
κάνεις εσύ κ. Βουλγαρόπουλε. Εσύ έχεις λεφτά, ανήκεις στην νοµενκλατούρα της αναπηρίας,
το παίζεις ότι είσαι επαναστάτης, είσαι πασίγνωστος προβοκάτορας, σε ξέρουµε…σε
παρακαλώ πολύ. Εµείς είµαστε ταπεινοί ανάπηροι.)
Πρέπει εµείς, οι συµµετέχοντες σε όλον αυτόν τον προβληµατισµό να
αποενοχοποιηθούµε από πράγµατα τα οποία δεν µας ενδιαφέρουν. Καταρχήν, η συνεχής
επανάληψη του προβλήµατος αποτελεί το άλλοθι για τη διαιώνισή του. Εάν συνεχίσουµε να
λέµε ότι ζούµε σε µια απροσπέλαστη πόλη και τι να κάνουµε….δέκα, είκοσι, τριάντα χρόνια,
αυτό το πράγµα αγκυρώθηκε στη συνείδησή µας. Πρέπει να είµαστε χειρουργοί, να
βρίσκουµε απ’ ευθείας λύσεις, αλλιώς δεν είµαστε µηχανικοί. Τι πάει να πει ότι πέτυχε η
εγχείριση αλλά ο ασθενής απεβίωσε; ∆ιακατεχόµαστε από έναν ακατάσχετο βερµπαλισµό ο
οποίος δεν φέρνει λύσεις.
Κι εδώ είναι το πρόβληµα της υιοθέτησης των µοντέλων πρακτικής επίλυσης και
planning. Το planning έχει τεράστια διαφορά αν το µεταφράσουµε στα ελληνικά, και
δυστυχώς δεν µπορεί εύκολα να ερµηνευτεί. Planning είναι ο ολικός σχεδιασµός σε όλα τα
επίπεδα, νοµοθετικά, λειτουργικά, κάθετα, σε όλα τα επίπεδα. Και θέλουµε planning και όχι
απλώς designing, για να µπορέσουµε να πορευτούµε οµαλά. Πρέπει να είµαστε ειλικρινείς
στο τι θέλουµε και στο τι µπορεί να γίνει.
Το ζήτηµα της διαχείρισης των συστηµάτων είναι πάρα πολύ καλό. ∆εν είναι τυχαίο
ότι το Αττικό Μετρό µε το αυστηρό σύστηµα διαχείρισης είναι το µοναδικό, απ’ όσο ξέρω
στην Ελλάδα, µοντέλο µεταφοράς στο οποίο αξιόπιστα, οποιαδήποτε στιγµή κι αν είµαι εκεί
µέσα, ξέρω ότι θα µεταφερθώ. Θέλει αυστηρότητα, θέλει συνέπεια, θέλει προσοχή, θέλει
τίµηµα, θέλει να έχει πανάκριβο εισιτήριο, θέλει ανθρώπους, θέλει σοβαρότητα για να
λειτουργήσει κάποιο πράγµα.
Και για να καταλήγω σε κάποιες προτάσεις, επικεντρώνω αποκλειστικά στο ζήτηµα
της µεταφοράς. Και δεν θα µιλήσω για τα υπόλοιπα θέµατα τα οποία ήδη θίχτηκαν. Εγώ
αυτήν την στιγµή έχω έναν πόνο στο στοµάχι και αισθάνοµαι ανασφάλεια που δεν έχω το
αυτοκίνητό µου εδώ πέρα. ∆εν έχω το αυτοκίνητό µου, διότι ήρθα µε το αεροπλάνο. Που
σηµαίνει ότι το αυτοκίνητο και η καρέκλα για τον ανάπηρο είναι η δεύτερη σπονδυλική του
στήλη. ∆ηλαδή, αν µε πιάσει κατούρηµα εµένα στο προσβάσιµο Μετρό, θα µπορέσω να την
βγάλω καθαρή; Ξέρετε ότι οι περισσότεροι από εµάς ικανοποιούµε την φυσική µας ανάγκη
µέσα στο αυτοκίνητο, µε ειδικά κανατάκια που έχουµε; Να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά
τους. Όποιου δεν του αρέσει, ας µην έρχεται σε αυτές τις ηµερίδες.
Μεταφερόµαστε µε τα λεφτά του πατέρα και της µάνας µας. Γιατί ποιος βρήκε αυτά
τα 5-6 εκατοµµύρια, αρχικά, για να πάρει το ΙΧ και να µετακινηθούµε; Κάνει πολιτική, λέει,
το κράτος υπέρ µας. Ποιος µου έδωσε εµένα 5-6 εκατοµµύρια για να αγοράσω το αυτοκίνητο
που έχω τώρα; Να ήµουν ο κύριος οµιλητής της ηµερίδας και να ερχόµουνα από το
ξενοδοχείο “Εl Greco”µε το λεωφορείο; Με συγχωρείται κύριοι, αλλά ούτε ξέρω να επιλέξω
το τοπικό σύστηµα µεταφοράς, δεν ξέρω ούτε που να βρω την πληροφόρηση, δεν ξέρω ούτε
που να βρω την σήµανση την κατάλληλη, ούτε ποια γραµµή θα µε έφερνε εδώ. Για όνοµα του
Θεού.
Και συγχωρέστε που θα γίνω και λίγο κακός, αλλά δεν είναι και οι καλύτερες ράµπες
εδώ στον εκθεσιακό χώρο, ώστε να ανεβούµε…Να µην λέµε ό,τι θέλουµε.
Για µένα, πρέπει να υπάρξει διερεύνηση της κλίµακας του προβλήµατος. Εγώ αυτό
που έχω να προτείνω είναι: Η επιτυχία του Αττικό Μετρό και η επιτυχία των µοντέλων
κλειστής αρχιτεκτονικής, και εννοώ λειτουργικής κλειστής αρχιτεκτονικής, είναι το µέλλον.
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Ας προτείνουµε και ας διαιωνίσουµε τα µοντέλα κλειστής αρχιτεκτονικής. Ακόµα κι αν είναι
να κάνουµε µια πλατεία, να την κάνουµε µε αντίτιµο για να µπει κάποιο ΑµεΑ. ∆ηλαδή να
κάνουµε σε επίπεδο αστικού σχεδιασµού , γιατί είµαστε τεχνικό επιµελητήριο. ∆εν είµαστε
εδώ µέσα ο κάθε κυρ-Μανώλης που φτιάχνει µια ράµπα. Και λένε σε ανώτατο επίπεδο
διάφοροι σύµβουλοι, …να φέρετε έναν µαραγκό και να κάνετε προσβάσιµα τα κτίρια. Να
αυξήσουµε τα συστήµατα κλειστής αρχιτεκτονικής διαχείρισης. Να υπάρξει αυστηρή
πιστοποίηση επί αυτών των συστηµάτων και να τα προωθήσουµε όσο γίνεται.
Εάν δεν γίνεται αυτή η αλυσίδα που έχει σαράντα κρίκους να είναι προσβάσιµη, γιατί
καταρρέουν κάποιοι, ε ας κάνουµε τέσσερις κρίκους που να είναι προσβάσιµοι και να µην
καταρρέουν ποτέ. Και θα ξέρει ο ρηµάδης, ο χρήστης ο ανάπηρος, ότι από τον κρίκο δύο
µέχρι τον κρίκο τέσσερα µπορώ να πάω. Ας µην βάλουµε από τον κρίκο ένα µέχρι τον κρίκο
ογδόντα. Ας εξασφαλίζουµε από το δυο µέχρι το εννιά και από το δώδεκα µέχρι το
δεκαπέντε. Μετά θα κάνουµε και κανέναν άλλο κρίκο. Να µην βάζουµε ατελείωτους στόχους
που στο τέλος καθίστανται ανέφικτοι.
Επίσης, θα πρέπει να επιδοτηθεί το ΙΧ αυτοκίνητο. Η πρόταση που έκανε ο κ.
Βουλγαρόπουλος για νοµοθετική παρέµβαση επί κοινού αυτοκινήτου και κοινής διαχείρισης
είναι µια πολύ πρωτοποριακή πρόταση και θα πρέπει να προωθηθεί.
Τέλος, θα κάνω µια παρατήρηση στο περίφηµο διδακτικό έργο. Όταν πρωτοπήγα
στην σχολή των αρχιτεκτόνων και µπήκα στην αίθουσα διδασκαλίας, µε πλησιάζει ο
πρύτανης και µου λέει ότι προφανώς θα έχετε κάποιο πρόβληµα µετακίνησης. Εγώ
κοκκινισµένος, λέω ναί, έχω πρόβληµα. Επίσης, του λέω, θα παρακαλούσα να επιτρέψετε
στον πατέρα µου να παρκάρει το αυτοκίνητο µέσα στο προαύλιο του Πολυτεχνείου για να
µπορέσω να επιβιβάζοµαι και να αποβιβάζοµαι µε ευχέρεια. Και µε απαντά µε εκείνο το
ατελείωτο και φοβερό, θα το λέω παντού, «µα παιδί µου δεν επιτρέπετε ούτε για µας που
είµαστε συγκλητικοί» Αυτή είναι η ευαισθησία των ελλήνων αρχιτεκτόνων, όταν µου έκανε ο
µακαρίτης ο Μιχάλης Λιάπης µια ράµπα από τα δικά του λεφτά, µετά από τρία χρόνια
σπουδών. Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι η ανυπαρξία της ένταξης στο δοµικό περιεχόµενο
του ζητήµατος της πρόσβασης στις διδακτικές ενότητες των Πολυτεχνείων και των λοιπών
σχολών µας, να το χαρακτηρίσω ως βαθύτατα ρατσιστική συµπεριφορά. Οφείλω, στα
σαράντα χρόνια της αναπηρίας µου, να δώσω αυτόν τον χαρακτηρισµό. Όλα τα άλλα είναι εκ
του πονηρού. Ευχαριστώ πολύ.
κ. Νανιόπουλος (προεδρεύων):
Ευχαριστούµε τον κ. Πόλη για την παρέµβασή του. Θα συνεχίσουµε µε την τελευταία
οµιλήτρια της στρογγυλής τράπεζας, την κα Αργυρώ Λεβέντη. Είναι γνωστή σε όλους σας,
αρχιτεκτόνισσα, προϊστάµενη του Γραφείου για ΑµεΑ και η ψυχή των οδηγιών σχεδιασµού
του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
κα Λεβέντη:
Θα ήθελα να συνεχίσω µε την ράµπα του κ. Πόλη στην αρχιτεκτονική σχολή. Όσο
ήταν ο Πόλης και µάθαινε να γίνει αρχιτέκτονας, η ράµπα υπήρχε. Κάποια στιγµή µε
καλέσανε να κάνω ένα σεµινάριο. Πήγα, είδα ότι η ράµπα υπάρχει, λέω µπράβο σας, η ράµπα
υπάρχει κ.λπ. Μετά από ένα-δυο χρόνια µε ξανακαλούνε. Και πάω και δεν υπήρχε η ράµπα.
Μόλις έφυγε ο Πόλης την ξηλώσανε την ράµπα. Αυτό λέγεται οικουµενικότητα, οµαδική
σκέψη.
Ένα πράγµα λέω ότι δεν έχουµε οι Έλληνες. ∆εν είµαστε οµαδικοί. Όταν θα µάθουµε
να είµαστε οµαδικοί, τότε θα βελτιωθούν πάρα πολλά πράγµατα. Όλοι έχουµε παρκάρει πάνω
σε πεζοδρόµιο. ∆εν νοµίζω κάποιος από δω µέσα να µην έχει παρκάρει πάνω σε πεζοδρόµιο.
Πράγµα που απαγορεύεται.

123

Θέλω να φέρω δυο παραδείγµατα. Το ένα είναι της Αυστραλίας, όπου το 1981, όταν
ήταν το έτος των αναπήρων, αυτόµατα γίνανε όλα προσβάσιµα. Πεζοδρόµια µε ράµπες,
ηχητικοί σηµατοδότες, όλα τα καταστήµατα ανεξαρτήτως έγιναν προσβάσιµα. Έβγαινε ο
µαγαζάτορας και σε έσπρωχνε να µπεις µέσα στο κατάστηµά του. Είχαν ξηλώσει όλα τα
σκαλοπάτια από τα καταστήµατα. Σ’ αυτήν την χώρα ζούνε άνθρωποι νοµοταγείς.
Ένα άλλο παράδειγµα είναι οι ΗΠΑ, όπου βγήκε αδικαιολόγητα ένας νόµος κάποια
στιγµή, ο ADA, ο οποίος εφαρµόστηκε αυτόµατα. ∆ηλαδή, δεν δόθηκε ένας χρονικός
ορίζοντας λίγων µηνών για να φτιαχτούν ορισµένα πράγµατα. Εκεί λειτούργησε πάρα πολύ
το συνδικαλιστικό κίνηµα. Μόλις είδανε την εφαρµογή του νόµου, µπήκαν στο Empire
Building, εκεί πέφτουν τα πρόστιµα σωρηδόν, τους υποχρέωσαν να πληρώσουνε πρόστιµο
στους παραπληγικούς, και βέβαια µέσα σε τρεις µέρες είχαν κατασκευαστεί τα πάντα. Γιατί
στην Αµερική, η ταχύτητα είναι το κάτι άλλο.
Έχω µερικά παράπονα µε τους ανάπηρους. Σε όποια χώρα λειτούργησε σωστά το
αναπηρικό κίνηµα γίνανε πολλά πράγµατα και πάρα πολύ γρήγορα. Ξεκινήσαµε µαζί
διάφορα ευρωπαϊκά προγράµµατα από το ’85-’86, και χώρες που δεν είχανε τίποτα,
βελτιώθηκαν σε µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αυτό που είχα πει από πολύ παλιά. Είναι ότι
πρέπει να λειτουργούµε σαν την υγρασία. ∆ηλαδή, όπου µας παίρνει να προχωράµε.
Συναντάµε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουνε καθόλου, τους αφήνουµε, δεν επιµένουµε.
Πάµε στους ανθρώπους που καταλαβαίνουν λίγο καλύτερα. Φτιάχνουµε νοµοθεσία που δεν
εφαρµόζεται, διότι είµαστε άναρχος λαός. ∆ηλαδή, δεν ξέρω πόσους ακόµα κανονισµούς θα
πρέπει να βγάλουµε, αλλά και γιατί να τους βγάλουµε αφού δεν εφαρµόζονται.
Ένα πράγµα νοµίζω ότι είναι το πιο σηµαντικό. Θα πρέπει να γίνει, αυτό που λέµε
ευαισθητοποίηση. Οι ανάπηροι στην Ελλάδα έχουν πολύ µεγάλη ευθύνη. Είπατε προ ολίγου
για τα αυτοκίνητα. ∆εν κυκλοφορούν οι ανάπηροι, δεν χρησιµοποιούν τα µεταφορικά µέσα.
Χρησιµοποιούνε τα αυτοκίνητά τους, τα οποία ούτε το σήµα το αναπηρικό δεν έχουνε, για να
µην τους λένε ανάπηρους, και δεν συµµετέχουν. Κάποιος ανάπηρος εδώ µέσα, το πρωί, είπε
να σχεδιάζετε µαζί µας. Μα µε ποιους ανάπηρους να σχεδιάζουµε µαζί; Που είναι ο Σύλλογος
Παραπληγικών, το παράρτηµα Θεσσαλονίκης, που έπρεπε να είναι 50 άτοµα εδώ µέσα; Πού
είναι να κυκλοφορήσουνε στους δρόµους και να δηµιουργήσουνε πρόβληµα; Πού είναι τόσα
χρόνια; Εν έτη ’79 είπα στον ∆ήµαρχο Αθηναίων να κάνει ράµπες. Και µε απαντάει: Για
ποιους; Λέω, για τους ανάπηρους που είναι κλειδωµένοι στα σπίτια τους. Είµαστε στο 2003,
έχουµε το ωραίο έτος των αναπήρων, αλλά που είναι οι ανάπηροι; Που είναι τα αναπηρικά τα
σήµατα;
Να πάνε στο Πολυτεχνείο να κάνουνε µαθήµατα στους αρχιτέκτονες, οι ανάπηροι. Να
τους πούνε τα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουνε και να ευαισθητοποιηθούνε. ∆ιότι αν
τους λέει κάποιος καθηγητής, ο οποίος δεν είναι ανάπηρος, ότι πρέπει να σχεδιάζουνε µε
φροντίδα για όλους, δεν θα σχεδιάσουνε. Και τη µια στιγµή λέµε ότι πρέπει να φτιάξουµε τη
ράµπα στο κτίριο και αν δεν µας ταιριάζει µετά από αισθητικής πλευράς, ας τη βγάλουµε.
Είµαστε ανακόλουθοι. Και χρόνια τώρα, το µεγάλο βάρος το ρίχνω στους ανάπηρους,
οι οποίοι δεν φαίνονται. Όταν ξεκινήσαµε τις οµάδες εργασίας στο υπουργείο εν έτει ’87 µε
αρχιτέκτονες απ’ όλες τις τεχνικές υπηρεσίες της Αθήνας, ήταν 50 άτοµα. Είχαµε οµάδες
κάθε µέρα. Υπήρξαν άτοµα, τα οποία όταν πρωτοήρθαν, δεν ήξεραν τι είναι αυτό το
αντικείµενο που έχουνε να αντιµετωπίσουνε. Κάποια στιγµή ευαισθητοποιήθηκαν, φύγανε
και στο εξωτερικό κάποιοι από αυτούς για ταξίδια, και γυρίσανε πίσω και µε είπαν ότι έξω,
στις άλλες χώρες, υπάρχουν ανάπηροι. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν.
Ε δυστυχώς, έχουµε περισσότερους ανάπηρους στην Ελλάδα. Κάντε κάτι. Βγείτε στις
εφηµερίδες και στους δρόµους. Κάντε κάτι. Η Ευρώπη λέει, σχεδιάζουµε για εµάς, µαζί µε
µας. Έτσι λένε οι ανάπηροι. Τα συνέδρια τα οποία γίνανε στην Ευρώπη και οι οµάδες
εργασίας, ήτανε οργανωµένα από τους αναπήρους. Εδώ έχουµε δείγµατα, δυο-τρεις
αναπήρους που δουλεύουνε όλοι κι όλοι.
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Στην Ελλάδα έχουµε την νοοτροπία να κοµµατικοποιούµε τα πάντα. Αυτός ήταν ο
λόγος που έφυγα εγώ από τον Σύλλογο. Με προτείνανε για πρόεδρο, και τους είπα ότι δεν
θέλω να γίνω πρόεδρος. Θέλω να είµαι µέλος. Ε δεν µε θέλανε για µέλος, µε τα κοµµατικά
τους κριτήρια. Με θέλανε µόνο για πρόεδρο. Κι εγώ σηκώθηκα κι έφυγα. ∆εν ήθελα να µπω
σε κόµµα. ∆εν κατάλαβα γιατί ένας σύλλογος 50 ατόµων έπρεπε να τσακώνετε µε τα
πολιτικά…Το ίδιο έκανα και µε τον σύλλογο αρχιτεκτόνων. Πήγα στην Αθήνα στον σύλλογο
και µόνο για πολιτικά θέµατα συζητούσαν. Και σηκώθηκα κι έφυγα. Λέω, εγώ ήρθα σαν
αρχιτέκτονας εδώ, να προχωρήσουµε κάποια θέµατα.
Θέλω να πω, εν τέλει, ευαισθητοποίηση. Να βγουν οι ανάπηροι έξω. Τσιγκλήστε τους
κι εσείς που είστε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Εµείς έχουµε τώρα, τουλάχιστον σε κάποιες
οµάδες εργασίες, ορισµένους εκπροσώπους από τον σύλλογο παραπληγικών. Λένε κάποια
γνώµη. Τους βλέπει ο κόσµος. Μπαινοβγαίνουν στο Υπουργείο. Ευαισθητοποιείται ο
υπάλληλος. ∆εν λέει για ποιον να το σχεδιάσω. Επίσης, τα µέσα ενηµέρωσης. Εδώ η ΕΤ3 έχει
ένα καταπληκτικό πρόγραµµα. Βγάλτε και πείτε όλα αυτά που θέλετε να πείτε. Υπάρχει
κάποια ανάπηρη κοπελιά που βγάζει µια εκποµπή εβδοµαδιαίως. Βγείτε και πείτε όλες αυτές
τις προτάσεις. ∆ιότι, αυτές τις εκποµπές δεν τις παρακολουθεί ο οποιοσδήποτε, οι ανάπηροι
όµως τις παρακολουθούνε. Μπας και ακούσουν πέντε πράγµατα και ξεσηκωθούν, και έρθουν
να συνεργαστούνε.
Παιδεία µέσα από τα σχολεία. Ήθελα να πω ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει ανάγκη να
περιµένει από την Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη µπορεί να ξεκινήσει ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης
των παιδιών στα σχολεία, ώστε να φτάσουµε κάποια στιγµή να έχουµε ανθρώπους µε
οµαδική συνείδηση. Να ξέρουν ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι δίπλα τους.
Συµφωνώ στο ότι πρέπει να γίνουν σεµινάρια στους µηχανικούς.
Και πολύ περισσότερο, όµως, συµφωνώ στο να γίνουν σοβαρά µαθήµατα στην
αρχιτεκτονική σχολή της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε όλο το Πολυτεχνείο.
Βγάλτε ένα πρόγραµµα ώστε όλο το ΑΠΘ να γίνει προσπελάσιµο. Ευχαριστώ.
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κ. Νανιόπουλος:
Ευχαριστούµε την κα Λεβέντη. Έχουµε τελειώσει από τις παρουσιάσεις της
στρογγυλής τράπεζας. ∆ίνω τον λόγο στο ακροατήριο για µικρές παρεµβάσεις. Καλό είναι να
διατυπώνετε κάποιες προτάσεις που θα µπορούσαν να περιληφθούν στα πρακτικά.
κ. Αυγουστίδης:
Θα πρέπει και σε ατοµικό επίπεδο εµείς οι ανάπηροι να αναλάβουµε πρωτοβουλίες.
Το προηγούµενο σαββατοκύριακο ανέλαβα την πρωτοβουλία να οργανώσω µια εκδροµή για
ΑµεΑ, χρήστες αµαξιδίων, στη Βουλγαρία. Τον πέτυχα τον σκοπό µου. Αλλά δεν πέτυχα να
κάνω τον οδηγό του λεωφορείου να µε σεβαστεί ως άνθρωπο και να µην µε έχει σαν ζώο
µέσα στο λεωφορείο. Το λεωφορείο ανήκει στο ίδρυµα του Αγίου Παντελεήµονα. Καλά, δεν
ελέγχονται αυτά τα λεωφορεία; Μέσα στις αράχνες…ζώα είµαστε; Ο οδηγός είπε δεν ξέρω,
διότι άλλοι αναλαµβάνουν να καθαρίσουν. Έτσι, κατάφερα να βγάλω ανθρώπους ΑµεΑ από
το σπίτι που είχαν χρόνια να κάνουν κάτι τέτοιο. Χωρίς συλλόγους, συνδικαλιστές και
κόµµατα. Ευχαριστώ.
κ. Νανιόπουλος:
Ο κ. Βουλγαρόπουλος έχει τον λόγο.
κ. Βουλγαρόπουλος:
Ο κ. Πόλης προηγουµένως είπε αστειευόµενος ότι εγώ θεωρούµαι τυχερός, είµαι
εύπορος, έχω µόρφωση, είµαι γρήγορο πιστόλι και καλός ρήτορας. Σας λέω, λοιπόν, από τη
δικιά µου τη θέση µε όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα, ότι ακόµα και σε αυτή την περίπτωση δεν
µπορείς να ζήσεις κάτω από συνθήκες αναπηρίας στις ελληνικές πόλεις. Ειλικρινά αυτό σας
το λέω, τα λεφτά µας δεν πιάνουν τόπο. ∆εν µας παίζει κανένας, δηλαδή. Όταν έχουµε
αναπηρία, όταν το παίζουµε κουλτουριάρηδες ή οτιδήποτε τέτοιο, εκεί παίζει. Επειδή το έχω
παίξει το παιχνίδι απ’ όλες τις πλευρές, και µε χρήµατα και χωρίς χρήµατα, και πολιτικά και
συνδικαλιστικά και διάφορα τέτοια, θα ήθελα να επανέλθουµε.
Εδώ ήρθα εξαιτίας κάποιας έµπνευσης που είχε ο κ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος για
αυτές τις «10 Προτάσεις». Πρέπει να καταλήξουµε δηλαδή και να δούµε τι κάνουµε αύριο.
Κι όχι αύριο, αλλά αµέσως µετά. Εγώ καίγοµαι παιδιά, εδώ είναι η πόλη µου, εδώ γεννήθηκα,
την αγαπάω αλλά δεν µε αγαπάει. Είµαι πρόσφυγας στην πόλη µου και αισθάνοµαι όµηρος
στην πόλη µου. Να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε και πώς θα µπορούσαµε ως πολίτες.
Αν και είναι λιγάκι περίεργο εδώ στην Ελλάδα, οι πολίτες µιλάνε σαν πολιτικοί και
λένε εγώ αν θα ήµουν πρωθυπουργός, και ο πρόεδρος των αρχιτεκτόνων προηγουµένως λέει
ότι θέλει να µιλήσει σαν πολίτης. Όχι βρε παιδιά. Ας κρατήσουµε τους ρόλους και τα καπέλα.
Καλή είναι η εξουσία, αλλά όταν λειτουργεί εκχωρητικά.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό το να καταλήξουµε στο τι θα κάνουµε αύριο ή αµέσως
µετά. Εµένα µε πιέζει. ∆εν ξέρω αν αύριο θα µπορέσω να ξυπνήσω και να έχω νοσοκόµα για
να σηκωθώ. Αλλά θα µου πείτε και τόσοι άλλοι; Εκείνοι δεν σηκώνονται καθόλου βρε
παιδιά. Εγώ αναρωτιέµαι, θα έρθει ή δεν θα έρθει, θα έχει καλή διάθεση ή θα έχει τσακωθεί
µε τον γκόµενο και δεν θα µου µιλάει καθόλου; Με καταλαβαίνετε, έτσι; Ο κ. Πόλης και
κάποιοι άλλοι που τα έχουν ζήσει αυτά, καταλαβαίνουν την ουσία.
Τι µπορούµε να κάνουµε:
α) Το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνουµε είναι να δούµε πώς θα υπερβούµε κάποια
µονοπώλια. Του ΟΑΣΘ για παράδειγµα. Συγγνώµη ΟΑΣΘ…
β) Το δεύτερο. Να δούµε πώς µπορούν να λειτουργήσουν αυτές οι «10 Προτάσεις».
Να τις κάνουµε έντεκα ή εννέα.
γ )Και το τρίτο. Πώς µπορούµε να αρχίσουµε να υποκαθιστούµε αυτό το οποίο δεν
µας θέλει. ∆εν µας θέλει ο ΟΑΣΘ; Μαγκιά του. ∆εν µας θέλουν οι ταξιτζήδες; Μαγκιά τους.
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Γιατί να µας εµποδίζουν εµάς; Με καταλαβαίνετε; Γιατί να µε δώσουν εµένα ταξί και να µε
πούνε, µε τους οµοίους σου.
Καλό είναι αυτό, ο ρατσισµός ας δουλέψει ανάποδα. Γουστάρω ρατσισµό; Ανάποδα.
Σ’ αυτούς θα γυρίσει. Εγώ δεν µπορώ να περιµένω µέχρι να γίνουν οι εταιρείες ταξί. Ήδη,
περιµένω είκοσι χρόνια. Είκοσι χρόνια, κλεµµένα από τη ζωή µου. Το θέµα είναι τι µπορούµε
να κάνουµε µε αυτές τις «10 Προτάσεις», ακόµη και από σήµερα το απόγευµα. Αυτά.
κ. Νανιόπουλος:
Ευχαριστούµε τον κ. Βουλγαρόπουλο. Παρακαλώ, τον λόγο έχει ο κ. Μυλωνάκης.
κ. Μυλωνάκης:
Συζητήθηκαν πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγµατα και στο σύνολό τους δείχνουν µια
µεγάλη ευαισθησία σε αυτά τα προβλήµατα. Αλλά, απ’ ότι κατάλαβα, έχουν γίνει πολλά λάθη
σε κατασκευές, σε ράµπες. Και είναι πιο εύκολο να κάνεις µια κατασκευή εξ αρχής σωστά,
παρά να κάνεις κατόπιν κάποια µερεµέτια για να την διορθώσεις. Πιστεύω, ότι όλη η
τεχνογνωσία που υπάρχει συσσωρευµένη, είτε από το εξωτερικό είτε από την Ελλάδα, θα
πρέπει να διαχυθεί σε όλους τους συναδέλφους µηχανικούς. Είµαστε πάνω από 50.000 και
έχουµε ένα θαυµάσιο όργανο που µας ενηµερώνει όλους, τα Τεχνικά Χρονικά. Θα
µπορούσαν κάποιες ανακοινώσεις, ό,τι βγαίνει από την ειδική επιτροπή του Υπουργείου κ.λπ.
να περνάνε σε αυτά τα έντυπα, ώστε να βλέπουµε αυτά τα πράγµατα και να τα λαµβάνουµε
υπόψη µας έτσι, για να βελτιώσουµε και να κάνουµε την αλυσίδα µεταφοράς όπως ακριβώς
πρέπει να είναι. Ευχαριστώ.
κ. Νανιόπουλος:
Παρακαλώ, ο κ. Ντασιούδης έχει τον λόγο.
κ. Ντασιούδης:
Άκουσα πολλές φορές σήµερα για το πρόβληµα µε τα αυτοκίνητα, τα οποία
παρκάρουν µπροστά στις ράµπες. Στη Γερµανία, όποιος παρκάρει το αυτοκίνητο σε τέτοιες
θέσεις του παίρνουν αµέσως το αυτοκίνητο και το πρόστιµο είναι υψηλό. Να γίνει και αυτό
εδώ, είναι µια πρόταση.
Έχω ακούσει ότι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης έκανε τα τελευταία πέντε χρόνια 500
ράµπες, ζήτηµα αν είναι συνολικά 1000 σε όλη την Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι θα
χρειαζόντουσαν χιλιάδες ράµπες, και θα µπορούσαν να γίνουν µελέτες επί του θέµατος.
Ένα άλλο πρόβληµα είναι τα γήπεδα τα οποία είναι στην παραλία. Ξόδεψαν πολλά
εκατοµµύρια για να κάνουνε, αλλά δεν πλαστικοποίησαν τα δάπεδα κάτω. Που σηµαίνει ότι
όχι µόνο οι ανάπηροι, αλλά ούτε και οι υγιείς δεν µπορούνε να παίξουνε µπάσκετ, αφού από
τους κραδασµούς καταστρέφουν τα γόνατά τους.
Ένα άλλο θέµα είναι ότι η πολιτεία δεν είναι υπεύθυνη για την αδιαφορία της. Η
αδιαφορία της είναι µεγάλη. Για παράδειγµα, στον τελευταίο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ
εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους περί τους 20.000 ανάπηροι για 200 θέσεις. Εννοείται ότι
αυτές οι θέσεις θα µπορούσαν να αυξηθούν.
Επίσης, ένα άλλο θέµα είναι η προσβασιµότητα των ιδρυµάτων. Από τα 20-25
ιδρύµατα που έχει η πόλη, τα 6-7 από αυτά δεν είναι σε καλή κατάσταση και θα έπρεπε η
πρόσβαση προς αυτά να βελτιωθεί.
Επίσης, θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας για τα άτοµα αυτά και να
αντιµετωπίζονται ισότιµα, ώστε να µπορούν να διαβιούν µε αυτονοµία. Ευχαριστώ.
κ. Νανιόπουλος:
Η κα Τσοχατζοπούλου έχει τον λόγο.
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κα Τσοχατζοπούλου:
Είχα πει στην οµιλία µου σχετικά µε την εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων. ∆εν νοµίζω
ότι οι αρχιτέκτονες είναι πιο ευαίσθητοι, απλώς νοµίζουν οι ίδιοι κάτι τέτοιο. Ωστόσο, θα
πρέπει να δούνε τα πράγµατα και µε µια άλλη λογική και µε λεπτοµέρειες, και σ’ αυτό δεν
είναι οι καλύτεροι.
Ένα άλλο θέµα είναι, τι γίνεται µε αυτούς που εµπλέκονται σ’ αυτή τη διαδικασία.
∆ηλαδή, δήµοι, εργολάβοι, µηχανικοί. Πρέπει σε εκείνον που θέλεις να του µάθεις για την
προσπελασιµότητα, να του µάθεις και τι υλικά υπάρχουν και πού θα τα βρει. Από τότε που
γύρισα από τη Γερµανία δεν έχω δει ούτε ένα ασανσέρ που να είναι όντως προσπελάσιµο.
Και υπάρχουν πάρα πολλά ασανσέρ που θεωρούνται ότι είναι προσπελάσιµα.
Επίσης, µια ιδέα θα ήταν στο αν δεν µπορούµε να προσεγγίσουµε αυτούς τους
ανθρώπους επειδή δεν βρίσκουν χρόνο να ενηµερωθούν ή ότι πάνε για µια µετεκπαίδευση και
ενηµέρωση, ότι ενδεχοµένως οι οδηγίες που υπάρχουν πολλοί δεν τις διαβάζουν επειδή έχουν
µεγάλο περιεχόµενο. Υπάρχει µια δυνατότητα να τις συνοψίσουµε αλλά και να τις
κωδικοποιήσουµε. Π.χ. στη Γερµανία, οι κανονισµοί DIN σχετικά µε τον προσπελάσιµο
σχεδιασµό είναι τέσσερις σελίδες. Αυτές τις σελίδες θα τις διαβάσει και ο πιο αδιάφορος
µηχανικός.
Επίσης, όσον αφορά τον Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό, ένα από τα κύρια
προβλήµατα είναι ότι µπορούµε να ανεβάσουµε το ύψος του ισογείου στο 1.50. Κάτι που το
βλέπουµε τώρα και στο Ολυµπιακό Χωριό. Που ξεκίνησε να είναι ένα παράδειγµα οικισµού
προσπελάσιµο για όλους, τελικά κατάφερε µόνο εκείνα τα κτίρια που υποχρεωτικά έπρεπε να
έχουν το ασανσέρ µέσα, να είναι προσπελάσιµα από το ισόγειο. Τα άλλα κτίρια έχουν
ανεβάσει το ισόγειο στο 1.50 µ. Αυτό άλλωστε το κάνει και ο κάθε ιδιώτης, αφού όλοι έχουν
ανάγκη από χώρο. Στο Ολυµπιακό Χωριό πρέπει να φτιάξουµε 30 µέτρα ράµπες για να
ανεβούµε µέχρι το 1.50 µ. λέµε ότι φτιάξαµε ένα πρότυπο οικισµό, ο οποίος στην πράξη δεν
είναι. Είναι µια χαµένη ευκαιρία.
κα Χριστοφή:
Ασχολούµαι µε την προσβασιµότητα χάρη στην κα Αργυρώ Λεβέντη, εδώ και 18
χρόνια. ∆υστυχώς και σήµερα συζητάµε και φιλοσοφούµε όπως ακριβώς πριν από 18 χρόνια.
Συµφωνώ απολύτως µε τον κ. Πόλη, και πρέπει επιτέλους να µπουν κάποιες
προτεραιότητες. Οι οδηγίες είναι πάρα πολύ καλές, η εκπαίδευση των µηχανικών είναι πολύ
καλή, όπως επίσης και τα σεµινάρια, αλλά σε δέκα χρόνια µε αυτόν τον τρόπο θα είµαστε
πάλι στο ίδιο σηµείο. Ας βάλουµε κάποιες πολύ βασικές προτεραιότητες.
Ας ξεκινήσουµε από αυτές τις βασικές προτεραιότητες, ας πάρουµε τρεις χρήστες
αµαξιδίου και να κάνουµε µικρά γκρουπ. Σε κάθε µελετητή ενός κτιρίου, µε ένα καρότσι
δίπλα µας, αµέσως θα καταλάβει γιατί πρέπει να σχεδιάσει µε συγκεκριµένο τρόπο την
τουαλέτα. Ένα µήνα να του κάνετε µάθηµα στην αρχιτεκτονική σχολή, έξι µεταπτυχιακά να
κάνει πάνω στον σχεδιασµό των τουαλετών, ποτέ δεν θα κάνει όµως µια σωστή τουαλέτα.
Γιατί δεν θα έχει καταλάβει ότι τα 90 εκατοστά τα θέλει ο ΑµεΑ να πλησιάσει την λεκάνη και
να µεταφερθεί, και το 1.50 µ. το θέλει µόνο στην περίπτωση που απαιτείται να κάνει στροφή
µέσα στην τουαλέτα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι προσβάσιµες τουαλέτες είναι µόνο αυτές που
έχουν όλο τον εξοπλισµό, το 1.50 µ., τα 90 εκατοστά κ.λπ.
Πρέπει να περιορίσουµε τις απαιτήσεις στις πραγµατικά απολύτως αναγκαίες και να
βοηθηθούµε πολύ από την εµπειρία των ανθρώπων που ζουν το πρόβληµα. Μόνο έτσι οι
µηχανικοί θα καταλάβουν σε µια ώρα, όλα αυτά που παλεύουµε να µάθουν εδώ και τόσα
χρόνια.
Είδα µελέτες αρχιτεκτόνων, από τα µεγαλύτερα ονόµατα στην αγορά. Είδα, ως
παράδειγµα, οδηγό τυφλών που καταλήγει σε τοίχο. Μόνο όταν τους εξηγείς ότι ο οδηγός
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τυφλών έχει αυτόν τον ρόλο, τότε µόνο καταλαβαίνουν. Χρησιµοποιήστε την εµπειρία αυτών
των ανθρώπων.
Κάποτε συζητούσαµε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε να στήσουµε µια τουαλέτα πιλοτική, να
µπαίνει ο κάθε µηχανικός που ενδιαφέρεται στο καρότσι και να βλέπει πώς λειτουργεί η όλη
κατασκευή.
Επί εφτά µέρες ασχολούνταν οι επιβλέποντες και οι µελετητές στο Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας για το σε ποιο ύψος πρέπει να µπει ο νιπτήρας στις τουαλέτες. Και λύθηκε το
πρόβληµα µόνο όταν τους είπα να καθίσουν σε µια αναπηρική καρέκλα και να δούνε που
πρέπει να είναι το κάτω µέρος του νιπτήρα για να µπορέσετε να τον προσεγγίσετε.
κ. Νανιόπουλος:
Η χρησιµοποίηση της αναπηρικής πολυθρόνας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πολύ
σηµαντικό. Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Τόσκας.
κ. Τόσκας:
Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, µιας και µιλήσαµε για κάποια ολυµπιακά έργα και
κάποιες ολυµπιακές πόλεις. Αυτήν την έρµη την οδό Αγίου ∆ηµητρίου που έχει καταντήσει
το άσυλο για τα σταθµευµένα αυτοκίνητα στα πεζοδρόµιά της, εάν θελήσει κάποιος να
κάνουµε κάποια µέρα µια οµάδα εργασίας για να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε, έστω και
για το θεαθήναι. 450 ηµέρες πριν τους Ολυµπιακούς Αγώνες να δούµε αν µπορεί να γίνει
έστω και µία ράµπα για την πρόσβαση των ΑµεΑ που θα πάνε για να δούνε τους αγώνες στο
Καυτατζόγλειο ή στο Εθνικό Κολυµβητήριο. Ειλικρινά, είναι µια παράκληση προς τον ∆ήµο
Θεσσαλονίκης. Κάτι πρέπει να γίνει στη οδό Αγίου ∆ηµητρίου.
κ. Νανιόπουλος:
Ο κ. Παπαγεωργίου έχει τον λόγο.
κ. Παπαγεωργίου:
Έχω εταιρεία που ασχολείται µε συστήµατα οδήγησης και µεταφοράς. Είµαι πατέρας
δυο παιδιών µε αναπηρίες, το µεγαλύτερο είναι 20 ετών, έχω συµµετάσχει σε αρκετές τέτοιες
ηµερίδες και πάντα, φτάνοντας στο τέλος, όλες οι προτάσεις καλύπτουν όλους. Επειδή βλέπω
εδώ ότι περιλαµβάνονται όλοι οι φορείς. Όλες αυτές οι προτάσεις, όλα αυτά τα χρόνια, σε
ποιον πρέπει να φτάσουνε για να υλοποιηθούν; Όλα αυτά που άκουσα σήµερα τα έχω
ακούσει εδώ και 5 χρόνια σε διάφορες ηµερίδες. Θα ήθελα να µάθω, καταλήγουν κάπου;
κ. Νανιόπουλος:
Εµείς πάντως θα στείλουµε τα συµπεράσµατα της Ηµερίδας σε όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς, γιατί είναι πολλοί απ’ ότι καταλάβατε σήµερα.
κ. Παπαγεωργίου:
Με συγχωρείτε, αλλά ό,τι λέω δεν αποτελεί µοµφή. Βλέπω ότι γίνεται σοβαρή
προσπάθεια, αλλά δεν µπορώ να καταλάβω γιατί ποτέ δεν γίνεται τίποτα.
Όσον αφορά το ζήτηµα που έθιξε ο κ. Βουλγαρόπουλος, σχετικά µε τα ταξί, το µόνο
που έχω να πω είναι ότι χάρη στα δυο µου παιδιά έχω ανακατασκευάσει όλο µου το σπίτι και
ό,τι έχω κερδίσει, τα έχω ξαναξοδέψει για τα παιδιά µου. Αλλά το να βγάλεις το παιδί σου
από το σπίτι δεν νοµίζω ότι µπορείς να το αναγάγεις στην οικονοµία ή στον πλούτο της κάθε
οικογένειας. Είµαστε πάρα πολύ πίσω.
Ιδέες υπάρχουνε, αρµοδίους έχουµε, γνωρίζω αρκετούς, αλλά δεν ξέρω που κολλάει
πάντα και δεν γίνεται τίποτα. Ή τα αυτονόητα. Πρέπει να πούµε στους αρχιτέκτονες ότι
πρέπει να κάνουνε ράµπες. ∆εν νοµίζω, επειδή έχω εµπειρία από την Αγγλία και την
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Σουηδία, όταν σχεδιάζεται ένα κτίριο είναι αυτονόητο ότι θα κάνουνε ράµπες, µεγάλα
ασανσέρ, ότι θα είναι προσβάσιµες οι τουαλέτες. Πέντε χρόνια τώρα ακούω για ράµπες και
τουαλέτες εδώ στην Ελλάδα. ∆εν καταλαβαίνω γιατί το όλο ζήτηµα δεν φτάνει εκεί που
πρέπει να φτάσει. Η καλή θέληση υπάρχει, τα µυαλά υπάρχουν, τα χρήµατα υπάρχουν, αλλά
τίποτα δεν γίνεται. Μάλλον, γίνονται αλλά µε πολύ µικρά βήµατα.
κ. Νανιόπουλος:
Σας ευχαριστούµε. Η κα Κυροπούλου έχει τον λόγο.
κα Κυροπούλου:
Είµαι ιδιώτης. Μου γεννάται το εξής ερώτηµα. Οι µηχανικοί και οι αρχιτέκτονες, οι
τεχνικοί, δεν ενηµερώνονται µέσω internet µε εικονίδια, µέσω τεχνικών εκδόσεων,
περιοδικών, µε παρακολούθηση εκθέσεων; ∆εν γίνεται µια ενηµέρωση;
Επίσης θα ήθελα να πω, ότι η παιδεία και η ευαισθησία είναι βασικοί παράγοντας για
την κατανόηση του θέµατος της προσβασιµότητας. Ευχαριστώ.
κ. Νανιόπουλος:
Ο κ. Σιβρής Θωµάς έχει τον λόγο.
κ. Σιβρής:
Οι µηχανικοί ενηµερώνονται, αν θέλουν. Χρειάστηκε να σχεδιάσω δυο ιδιωτικά
εκπαιδευτικά κτίρια, απολύτως προσβάσιµα. Ζήτησα από το ΥΠΕΧΩ∆Ε πληροφορίες, µου
έστειλε το «Σχεδιάζοντας για όλους» και σχεδιάστηκαν τα κτίρια προσβάσιµα για όλους. Αν
θέλει κάποιος να µάθει και να σχεδιάσει σωστά, µπορεί να το κάνει.
κ. Νανιόπουλος:
Ο κ. Χαµάλης Γιάννης έχει τον λόγο.
κ. Χαµάλης:
Εγώ δεν έχω µεγάλη γνώση του θέµατος, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να το δούµε λίγο
σφαιρικά. Και θα ρίξω την συζήτηση στο επιχειρηµατικό επίπεδο. Με ήρθε µια ιδέα στο όλο
κλίµα, γιατί έµαθα πάρα πολλά πράγµατα σήµερα. Πιλοτικά έστω, να υποχρεωθούν οι
µελέτες όταν γίνονται, στην εφαρµογή και επίβλεψη, κι όταν γίνεται η παραλαβή του κτιρίου,
µε κάποιους καινούριους κανόνες, να είναι ένας µε αµαξίδιο κι ένας τυφλός και κάποιος που
θα τα πιστοποιεί. Αν δεν είναι πλήρως προσβάσιµα να µην γίνεται η παραλαβή του έργου.
Και να δώσουµε, έτσι, εργασία σ’ αυτούς του ανθρώπους. Γιατί θα πάνε να κάνουν την
πιστοποίηση. Αυτή είναι µια πρόταση µου που προέκυψε από τη σηµερινή ηµερίδα. Πιστεύω
ότι πρέπει να δράσουµε.
κ. Πόλης:
Η τελευταία παρέµβαση µε υποχρεώνει να µην κρατηθώ άλλο και να πω το εξής:
Πιστεύεται ειλικρινά ότι αν θέλει µια κοινωνία να κάνει κάτι, ότι δεν το κάνει; Ρατσισµός
είναι να προφασίζεσαι. Είναι προφάσεις εν αµαρτίαις. Και βεβαίως µπορούν να ενηµερωθούν
οι αρχιτέκτονες για ό,τι θέλουνε.
Εδώ φταίµε και εµείς οι αρχιτέκτονες, σαν εσωτερική συντεχνία, που ουδέποτε
έχουµε αρωγό στα µεγάλα ζητήµατα της εκπαίδευσης. Είναι απαράδεκτο. Ακόµη και µια
οδοντόπαστα έχει ηµεροµηνία λήξης. Εµείς, γιατί να µην περνάµε υποχρεωτικώς κάθε 10
χρόνια από κύκλο επανεκπαίδευσης; Το πτυχίο που σε έδωσα κύριε, εσύ µπορεί να έγινες
νοικοκυρά και να καθαρίζεις κρεµµυδάκια στην κουζίνα. Θα συνεχίσεις εσύ να είσαι
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αρχιτεκτόνισσα ή ηλεκτρολόγος µηχανικός; Για να δω κύριε, τα τελευταία 5 χρόνια τι έχεις
κάνει; Και θα σου ορίσω και δέκα θεµατικές ενότητες.
Και καταθέτω πρόταση. Αν θέλει το Τεχνικό Επιµελητήριο σοβαρά µπορεί να το
κάνει, είπα άλλωστε στην αρχή της οµιλίας µου ότι πάσχουµε από ακατάσχετο βερµπαλισµό.
Να λέµε µόνο αυτά που εννοούµε. Εάν πραγµατικά ενδιαφερόµαστε για τους αναπήρους να
θεσπίσουµε υποχρεωτικό σεµινάριο παρακολούθησης, το οποίο θα περάσουν οι µηχανικοί µε
εξετάσεις. Να πάψει εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, ενός 6-12-24 µηνών, η πρόφαση
ότι δεν γνωρίζω. Σε 30 µήνες θα µάθει. Όπως αυτό που λένε οι ∆ήµοι, ότι δεν γνωρίζω. Η
οµάδα της Αργυρώς Λεβέντη έχει στείλει στους ∆ήµους τρεις φορές το «Σχεδιάζοντας για
Όλους».
∆εν υπάρχουν προφάσεις όταν είσαι µηχανικός. Ο ρατσισµός µιας κοινωνίας έχει
πολύ συγκεκριµένη δοµή και πολύ συγκεκριµένα µέτρα. Οι προτάσεις που πρέπει να κάνουµε
οφείλουν να είναι πρακτικές. Θα µπορούσε µε µια παρέµβαση νοµοθετικού περιεχοµένου να
πει, ότι σε ζητήµατα πυρασφάλειας δέχοµαι ότι το πρότυπο του διαφεύγοντος είναι άτοµο µε
αµαξίδιο. Λύνονται σε µισό δευτερόλεπτο τα προβλήµατα, αν θέλουµε. Και είναι
ανεξάρτητος φάκελος µέσα στην αδειοδότηση, όπου υπάρχει ή δεν υπάρχει. Τα εργαλεία τα
έχουµε. Πρέπει να ξεχωρίσουµε ποια είναι η ευθύνη των τεχνικών και ποια είναι η ευθύνη
της κοινωνίας. Και πού αρχίζει και που τελειώνει ο ρατσισµός µιας κοινωνίας. Πρέπει να
γίνει καταµερισµός ευθυνών σ’ αυτούς που πραγµατικά την έχουν. Γιατί αλλιώς δεν θα
βγάλουµε ποτέ άκρη. Ευχαριστώ.
κ. Νανιόπουλος:
∆εσποινίς έχετε τον λόγο.
Εκπρόσωπος ∆ήµου Σερρών:
Ευχαριστώ για το δεσποινίς, αλλά είµαι αρκετά µεγάλη για να είµαι δεσποινίς. Είµαι
από τον ∆ήµο Σερρών και χαίροµαι που παρακολουθώ αυτήν την ηµερίδα. Είµαι υπάλληλος
17 χρόνια και, πραγµατικά, νιώθω άσχηµα που για πρώτη φορά παρακολουθώ ηµερίδα για
ΑµεΑ. Εργάζοµαι σ’ ένα χώρο του πολιτισµού, τη ∆ΕΠΚΑ, και όταν σχεδιάστηκε το εν λόγω
κτίριο στις Σέρρες, που είναι κόσµηµα για την πόλη, δεν σκέφτηκε κανείς από τους
µηχανικούς ότι ο υπόγειος χώρος του κτιρίου που λειτουργεί για εικαστικούς σκοπούς δεν
είναι προσπελάσιµος από τα ΑµεΑ. Και νιώθω ντροπή που το λέω, διότι µιλάµε για ένα
κτίριο µε µεγάλους χώρους, αλλά εδώ και δέκα χρόνια πάρα πολλά άτοµα που θα ήθελαν να
παρακολουθήσουν κάποια εικαστική εκδήλωση δεν µπορούν. Η πρώτη µου δουλειά τη
∆ευτέρα θα είναι, να πάω στον ∆ιευθυντή του ∆ήµου Σερρών και στον ∆ήµαρχό µας, οι
οποίοι είναι ευαισθητοποιηµένοι, και να τους αναφέρω το πρόβληµα.
Τέλος, τα αρµόδια Υπουργεία θα πρέπει να ρίξουν βαρύτητα στη διαφήµιση και στην
ενηµέρωση όσον αφορά το θέµα της προσβασιµότητας-προσπελασιµότητας. Ευχαριστώ.
κ. Νανιόπουλος:
Έχετε τον λόγο κ. Ντασιούδη.
κ. Ντασιούδης:
Επειδή γίνονται τα πεζοδρόµια του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και χρυσοπληρώνονται, έχω
παρατηρήσει ότι δεν γίνεται ο οδηγός για τα άτοµα µε µειωµένη όραση. Παρακαλώ τον ∆ήµο
Θεσσαλονίκης, αυτός ο οδηγός να γίνει. Επίσης, µίλησα µε το σωµατείο «Θερµαϊκός»,
σχετιζόµενο για κολυµβητικούς αγώνες στην παραολυµπιάδα, και είπαν ότι δεν τους δίνουν
πολύ χρόνο να κολυµπήσουνε.
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κ. Νανιόπουλος:
Παρακαλώ, άλλη παρέµβαση; Μήπως από την Στρογγυλή Τράπεζα θα ήθελε κάποιος να
συµπληρώσει κάτι; Εγώ κράτησα σηµειώσεις και έχω συνοψίσει όλες τις προτάσεις που
έγιναν σε 18 σηµεία. Θα θέλατε να τα διαβάσω; Έχετε την υποµονή; Παρακαλώ, στο τέλος
κάντε µου οποιεσδήποτε διορθώσεις και συµπληρώσεις.
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ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ
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ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1.
H αλυσίδα µεταφοράς προσώπων περιλαµβάνει διάφορα επί µέρους τµήµατα, τα οποία
στο σύνολό τους θα πρέπει να είναι προσπελάσιµα για να είναι δυνατή η απρόσκοπτη
µετακίνηση των ΑµεΑ. Αποσπασµατικές επεµβάσεις µπορούν να λειτουργήσουν µόνο ως
άλλοθι ύπαρξης ενδιαφέροντος των υπευθύνων.
2.
Η ευθύνη για την δηµιουργία διαδροµών προσπελάσιµων στο σύνολό τους ανήκει σε
πολλούς και διαφόρους εµπλεκόµενους φορείς και οργανισµούς όπως είναι: Υπουργεία για
την ύπαρξη πλαισίου, οι ∆ήµοι, σε ότι αφορά τους ελεύθερους χώρους, τα πεζοδρόµια,
καθώς και πολλά δηµόσια κτίρια, ο τοπικός φορέας αστικών συγκοινωνιών και µέσων
µαζικής µεταφοράς, δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς των τερµατικών σταθµών και συστηµάτων
υπεραστικών µεταφορών (π.χ. ΚΤΕΛ, σιδηρόδροµος κ.λ.π.), οι ιδιωτικές επιχειρήσεις,
ολόκληρη η τοπική κοινωνία, ακόµη και οι ιδιοκτήτες της κατοικίας και οι συγκάτοικοι του
εµποδιζόµενου ατόµου.
3.
∆υσλειτουργίες στην αλυσίδα µεταφοράς και στην προσπελασιµότητα του δηµοσίου
χώρου δηµιουργούνται από:
την διασπορά και την αποποίηση αρµοδιοτήτων, ευθυνών, την συνακόλουθη αδυναµία
συνολικού σχεδιασµού.
την µη συνειδητοποίηση ότι ο οικουµενικός σχεδιασµός µας αφορά όλους και θα πρέπει
να υπεισέρχεται σε κάθε µορφή δηµιουργίας δηµόσιου και ιδιωτικού χώρου
την ανεπαρκή διάχυση της αντίστοιχης πληροφορίας.
4.
Έχοντας συνειδητοποιήσει ότι πλέον του 50% του πληθυσµού αποτελείται από
εµποδιζόµενα στη µετακίνησή τους µόνιµα ή σε κάποια φάση της ζωής τους άτοµα, θα πρέπει
αντίστοιχα να αλλάξει η µέχρι τώρα αντίληψη του «συµβατικού σχεδιασµού» όπου
λαµβάνονται υπόψη οι εργονοµικές απαιτήσεις που αντιστοιχούν σε ένα θεωρητικό µοντέλο
του «µέσου τύπου» ανθρώπου που στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει, ενώ στην καλύτερη
περίπτωση, γίνονται κάποιες «παραχωρήσεις», (εν είδει ελεηµοσύνης, ή σαν άλλοθι
κάλυψης) που καλύπτουν το minimum των απαιτήσεων για την προσπελασιµότητα ΑµεΑ.
Άµεση ανάγκη να προωθηθεί η αντίληψη του «οικουµενικού σχεδιασµού».
5.
Η αλλαγή του «συµβατικού σχεδιασµού» είναι µια επίπονη διαδικασία η οποία έχει σαν
αφετηρία την απόλυτη συνειδητοποίηση της έννοιας «προσπελασιµότητα» και στην συνέχεια
περιλαµβάνει αλλαγή στα προγράµµατα εκπαίδευσης όλων των εµπλεκοµένων, ιδιαίτερα των
διαφόρων ειδικοτήτων µηχανικών του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, συνεχή
παρακολούθηση των εξελίξεων και παραγωγή κατάλληλων οδηγιών σχεδιασµού, προώθηση
της έρευνας, έλεγχο της καλής εφαρµογής.
6.
Η δηµιουργία µιας προσπελάσιµης για όλους αλυσίδας µεταφοράς είναι µια σύνθετη
διαδικασία, καθόλου ουτοπική, που όµως απαιτεί τόλµη, φαντασία, ευαισθησία, ικανότητες,
επιστράτευση νέων τεχνολογιών, επικοινωνιακών τεχνικών µε στόχο την αλλαγή παγιωµένων
συνηθειών, πρόκληση κατάλληλων δράσεων και καθολική συµµετοχή.
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7.

Απαραίτητος ο συντονισµός των φορέων για:
εξασφάλιση και λειτουργία ελεύθερων διαδροµών άµεσης προσπέλασης
οργάνωση δικτύου συνεχών προσβάσιµων διαδροµών από την επι/αποβίβαση από
λεωφορεία στις στάσεις µέχρι και τους τελικούς προορισµούς µε παράλληλη εξασφάλιση της
προσβασιµότητας όλων των χώρων συνάθροισης κοινού που βρίσκονται επί των διαδροµών
αυτών
βελτίωση της χρηστικότητας των διαδροµών µε την τοποθέτηση κατάλληλου αστικού
εξοπλισµού π.χ. τηλεφωνικοί θάλαµοι σε κατάλληλα ύψη.
8.
Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 είναι µια καλή αφορµή: για την διαµόρφωση, µιας
νέας άποψης στο σχεδιασµό: πρέπει οι Αγώνες να αφήσουν «κληρονοµιά» σε υποδοµές και
νοοτροπίες, και να λειτουργήσουν, σαν η µεγαλύτερη µέχρι σήµερα ευκαιρία για τη
θεµελίωση µιας κοινωνίας µε «ανθρώπινο µέτρο» χωρίς αποκλεισµούς.
9.
Για να εκφραστεί η ευαισθησία και η αγωνία ατόµων, φορέων και οργανώσεων στο
ζήτηµα της εφαρµογής των αρχών του οικουµενικού σχεδιασµού θα πρέπει να πιέσει
ολόκληρη η κοινωνία αυτούς που παίρνουν αποφάσεις, µε κάθε τρόπο ακόµη και µε
«ακτιβιστικές» ενέργειες, αν χρειαστεί.
10. Έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα προς την κατεύθυνση της προσπελασιµότητας στη χώρα
µας τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τον ΟΣΕ, την ΥΠΑ, τον ΟΑΣΑ, τα πλοία. Πέραν των
προηγουµένων όµως, υπάρχει σοβαρή υστέρηση στο θέµα µέχρι σήµερα σε όλους τους
υπόλοιπους φορείς δηµόσιων συγκοινωνιών της χώρας και ιδιαίτερα και στα ΚΤΕΛ. αστικά
και υπεραστικά όλης της χώρας στον Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης
αλλά και σε φορείς που ανήκουν σε ΟΤΑ. Απαιτούνται άµεσα αντίστοιχες δράσεις και
πρωτοβουλίες και στους φορείς αυτούς.
11. Παρά τα σηµαντικά βήµατα στη χώρα µας, πολλά από τα συστήµατα που έχουν
εγκατασταθεί δεν είναι αξιόπιστα λόγω σοβαρών προβληµάτων διαχείρισης και υποστήριξης.
Σε κάποιο βαθµό τα προβλήµατα µπορούν να αποδοθούν στην εύκολη υιοθέτηση προτύπων
και λύσεων που µπορεί να λειτουργούν µε επάρκεια στο εξωτερικό στη µεταφορά τους στην
εδώ πραγµατικότητα, κυριολεκτικά καταρρέουν.
12. Σηµαντικές είναι οι ευθύνες της πολιτείας στο ότι δεν εφαρµόζεται µε συστηµατικό
τρόπο και συνέπεια η αστυνόµευση στην αποµάκρυνση των παντός είδους εµποδίων στους
χώρους κίνησης πεζών και δεν εξασφαλίζεται µε αυστηρό τρόπο η τήρηση των νόµων και
των προδιαγραφών που αφορούν την προσβασιµότητα.
13. Ορισµένες ευθύνες µπορούν να αποδοθούν και στα συλλογικά όργανα των ΑµεΑ αλλά
και σε ατοµικό επίπεδο για τη µη επαρκή προβολή και δηµοσιοποίηση των αιτηµάτων τους,
που έχει ως συνέπεια ίσως την περιθωριοποίηση του αναπηρικού κινήµατος.
14. Εάν ο απαιτούµενος χρονικός ορίζοντας για την σωστή εφαρµογή µιας λύσης είναι
µακρύς τότε θα πρέπει να αναζητηθούν βιώσιµες ενδιάµεσες λύσεις και για το µεσοδιάστηµα.
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

1.
Έλεγχος τήρησης προδιαγραφών ασφαλείας στα εκτελούµενα έργα σε κοινόχρηστους
χώρους (περίφραξη ορύγµατος, σήµανση, προστατευµένη πορεία πεζών, αποµάκρυνση
προϊόντων εκσκαφής, κ.α.) και σε περιπτώσεις ικριωµάτων σε πεζοδρόµια (περίφραξη
εργοταξίων, σήµανση, ασφαλής διέλευση πεζών, αποφυγή κινδύνων πτώσης υλικών κ.α.).
2.
Εκστρατείες ενηµέρωσης σε συνεχή βάση, ευαισθητοποίηση και έλεγχος των
επιχειρήσεων που παραδοσιακά καταλαµβάνουν µέρος του κοινόχρηστου χώρου, µε ευθύνη
των συλλογικών τους οργάνων και των φορέων διαχείρισης της πόλης. Εξασφάλιση της
εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς µε σεβασµό στον πολίτη και τη δηµόσια υγεία.
3.
∆ηµιουργία µηχανισµού άµεσης αποµάκρυνσης των αυθαίρετων κινητών ή σταθερών
εµποδίων (π.χ. Συνεργείο Καθαριότητας µε τα απαραίτητα εργαλεία για αποξήλωση), χωρίς
υποχρέωση τήρησης διαδικασίας για την ενηµέρωση του παραβάτη.
4.
Επιβάλλεται η σύσταση Επιτροπών Προσβασιµότητας σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, µε αρµοδιότητα την προώθηση των αρχών του σχεδιασµού για όλους, επίσης η
λειτουργία της Επιτροπής του Υπουργείου Μεταφορών και επικοινωνιών σαν συντονιστικού
οργάνου σε εθνικό επίπεδο και όχι µόνο για την Αθήνα.
5.
Άµεση προώθηση και προτεραιότητα στην έγκριση των προτάσεων που αφορούν την
προσπελασιµότητα των ΑµεΑ, οι οποίες υποβάλλονται στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ.
6.
Ένταξη και χρηµατοδότηση όλων των δράσεων που σχετίζονται µε την
προσπελασιµότητα στην προετοιµασία των πόλεων για µεγάλες διοργανώσεις, διεθνούς
εµβέλειας π.χ. Θεσσαλονίκη για την EXPO 2008, Πάτρα για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα
2006 κ.λπ.
7.
∆ηµιουργία Γραφείου Υποδοχής ΑµεΑ σε όλα τα µεγάλα Αεροδρόµια, Σταθµούς
Λιµάνια το οποίο θα εξασφαλίζει τον τρόπο µετακίνησης από το σηµείο άφιξης έως το χώρο
διαµονής, χωρίς τα τεράστια σηµερινά προβλήµατα.
8.
Έλεγχος τήρησης προδιαγραφών προσβασιµότητας, τόσο κατά το στάδιο έκδοσης
οικοδοµικής άδειας, οποιουδήποτε κτιρίου, όσο και κατά το στάδιο κατασκευής, µε ιδιαίτερη
έµφαση στην ορθή εφαρµογή του υψοµέτρου από τους ∆ήµους. Ειδικότερα για τις Μελέτες
∆ηµοσίων Έργων να προβλέπεται η σύνταξη ειδικού Τεύχους Τεκµηρίωσης για την τήρηση
των προδιαγραφών για ΑµεΑ (µε σχέδια, επιλογή υλικών και εξοπλισµού, σήµανση κτιρίων
κ.α.), αντίστοιχου εκείνου του προγράµµατος ποιότητας.
9.
Επιβολή ειδικών µέτρων (όπως γίνεται µε την πυρασφάλεια) για την εξασφάλιση
προσπελασιµότητας (είσοδος / έξοδος, χώροι υγιεινής, σήµανση κ.α.) πριν την έκδοση άδειας
λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (περιλαµβάνονται εδώ τα
καταστήµατα: αναψυχής, εστίασης, τροφίµων, supermarkets, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία,
κοµµωτήρια, καφενεία, φαρµακεία κ.α.) και άλλων ειδικών λειτουργιών (π.χ.
εκπαιδευτηρίων, φροντιστηρίων κ.α.).
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10. Συνεχής και εντατική αστυνόµευση της παράνοµης στάθµευσης, ιδιαίτερα πάνω σε
ράµπες και πεζοδρόµια. Εξασφάλιση θέσεων στάθµευσης για ΑµεΑ σε καίρια σηµεία της
πόλης και έξω από δηµόσια κτίρια. Αποµάκρυνση τώρα, µε ειδική διάταξη και ειδική
υπηρεσία καταστολής, κάθε εµποδίου που υπάρχει στα πεζοδρόµια (σταθερού ή κινητού).
11. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Μεταφορών-Επικοινωνιών και ΥγείαςΠρόνοιας, καθορισµός ενιαίου νοµικού και οργανωτικού πλαισίου και λεπτοµερειών
λειτουργίας των Κέντρων Εκτίµησης ∆εξιοτήτων Οδήγησης Υποψήφιων Οδηγών ή Οδηγών
µε κινητικά προβλήµατα.
12. Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και έλεγχος των επιχειρήσεων που παραδοσιακά
καταλαµβάνουν µέρος του κοινόχρηστου χώρου, µε ευθύνη των συλλογικών τους οργάνων
και των φορέων διαχείρισης της πόλης. Εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς µε
σεβασµό στον πολίτη και τη δηµόσια υγεία. Προώθηση κινήτρων για την προσβασιµότητα
των επιχειρήσεων.
13. Θέσπιση «Κανονισµού Λειτουργίας Κοινόχρηστου Χώρου», µε νοµοθετική ρύθµιση
που θα έχει πανελλαδική ισχύ και θα εξειδικεύεται ενδεχοµένως για τα ιστορικά αστικά
κέντρα. Μπορεί να βασιστεί σε παρόµοιες προσπάθειες που έγιναν στους ∆ήµους
Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, στον «Αθήνα 2004» κ.λπ.
14. Εξασφάλιση προσπελασιµότητας και φιλοξενίας ΑµεΑ σε κάθε µεγάλη πολιτιστική,
αθλητική και εκθεσιακή διοργάνωση που αναλαµβάνουν οι διάφορες πόλεις. ∆ηµιουργία
ειδικής γραµµατείας για την υποστήριξη και την διευκόλυνση ΑµεΑ από το στάδιο
σχεδιασµού κάθε εκδήλωσης, µέχρι και την υλοποίηση της.
15. Τα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ προτείνεται να επιχορηγούνται µε το πρόσθετο
κόστος που συνεπάγεται η απόκτηση προσβάσιµων οχηµάτων ενώ µπορούν να εξετασθούν
και άλλα κίνητρα, για την απόκτηση τέτοιων και τη δηµιουργία προσβάσιµων τερµατικών
σταθµών.
16. Να δοθούν κίνητρα ώστε να µπορούν τα Άτοµα µε Αναπηρίες, ιδιαίτερα κινητικές, να
αγοράζουν από κοινού αυτοκίνητο το οποίο θα χρησιµοποιούν για την µεταφορά τους (car
sharing). Τέτοια κίνητρα µπορεί να είναι η παροχή ατέλειας σε οχήµατα, µε κινητήρια ντίζελ,
χωρίς περιορισµό κυβικών. Να µην προβλέπεται υποχρεωτικά, στην ατέλεια του αυτοκινήτου
να υπάρχει οδηγός συγγενής διότι αυτό σε πολλές περιπτώσεις είναι πρακτικά ανεφάρµοστο.
17.

Να δοθούν κίνητρα για την αγορά από ιδιώτες προσπελάσιµων ταξί.

18. Υλοποίηση των προτάσεων που αφορούν τους οδηγούς µε αναπηρίες και το Κέντρο
ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α:
µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Μεταφορών-Επικοινωνιών και ΥγείαςΠρόνοιας, καθορισµός ενιαίου νοµικού και οργανωτικού πλαισίου και λεπτοµερειών
λειτουργίας των Κέντρων Εκτίµησης ∆εξιοτήτων Οδήγησης Υποψήφιων Οδηγών ή
Οδηγών µε κινητικά προβλήµατα
δηµιουργία Κινητής Μονάδας Αξιολόγησης υποψήφιων οδηγών ή οδηγών ΑµεΑ µε
κινητικά προβλήµατα, για διευκόλυνση των κατοίκων της περιφέρειας (ΚΜΑ ΑµεΑ).
άµεση εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε την κοινοτική Οδηγία 2000/56/ΕΚ
(διασκευές-προσαρµογές οχηµάτων), της 14ης Σεπτεµβρίου 2000 (αρµόδιος φορέας είναι

138

το Υ.Μ.ΕΠ. και συγκεκριµένα η ∆ΟΑΠ: ∆ιεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
επιδότηση από αρµόδιους φορείς (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υπουργείο Οικονοµικών) διασκευών οχηµάτων ΑµεΑ µε κινητικά προβλήµατα (οδηγών
ή επιβατών), σύµφωνα µε το «σκανδιναβικό µοντέλο». Επίσης, επιδότηση διασκευών που
θα φέρουν εκπαιδευτικά αυτοκίνητα Σχολών Οδηγών, για διευκόλυνση υποψήφιων
οδηγών η οδηγών ΑµεΑ, µετά από σχετική νοµοθετική ρύθµιση (Υπουργεία Μεταφορών
και Οικονοµικών)
εξέταση βαθµού ικανότητας εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών ή οδηγών ΑµεΑ των
εκπαιδευτών, αλλά και έλεγχος προσβασιµότητας Σχολών Οδηγών για ΑµεΑ (Υ.Μ.ΕΠ.)
δηµιουργία προσβάσιµων πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής µε έµφαση στη σήµανση και
στις αναγκαίες εκπαιδευτικές υποδοµές για ΑµεΑ (Υ.Μ.ΕΠ)
να διασφαλιστεί, καταρχήν, νοµοθετικά η σωστή κατασκευή και ασφαλής λειτουργία των
προτεινόµενων διασκευών και η τοποθέτηση τους σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης
και της επιστήµης (Υ.Μ.ΕΠ), έλεγχος από ειδικό ΚΤΕΟ
να γίνει νοµοθετική ρύθµιση συµµετοχής εξειδικευµένων στελεχών του Κέντρου
ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α ή αντίστοιχων κέντρων σε περιφερειακές εξεταστικές επιτροπές
Μεταφορών και Επικοινωνιών των κατά τόπους ΝΑ (Υ.Μ.ΕΠ., Υ. Υγείας Πρόνοιας και
Υ. Οικονοµικών)
ρύθµιση των ασφαλιστικών εκκρεµοτήτων που αφορούν υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς
ΑµεΑ, σύµφωνα µε το «κοινοτικό µοντέλο» (πολλά τα συναρµόδια υπουργεία)
πραγµατοποίηση ενηµερωτικής Ηµερίδας, για θέµατα διασκευών – προσαρµογών
οχηµάτων & εφαρµογής τελευταίας κοινοτικής νοµοθεσίας, η οποία θα αφορά τους
γιατρούς των ∆ΙΕ των κατά τόπους ΝΑ που εξετάζουν κινητικά ανάπηρους οδηγούς.
Αυτή η Ηµερίδα µπορεί να οργανωθεί από: το ΑΠΘ, το ΥΠ.Μ.Ε, το Κέντρο
ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α. και εκπροσώπους ∆/νσεων Μ.Ε των κατά τόπους Νοµαρχιών.
19. Πριν την οριστική παραλαβή των έργων των δηµοσίων κτιρίων και των κοινόχρηστων
ή και κοινωφελών ελεύθερων χώρων, ή συστηµάτων, περιλαµβανοµένων και των µέσων
µαζικής µεταφοράς, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της προσπελασιµότητάς τους. Ο έλεγχος θα
πρέπει να αποτελεί ουσιώδες στάδιο της όλης διαδικασίας επιλογής – παραλαβής, και θα
πρέπει να συµµετέχουν σ’ αυτόν αντιπροσωπευτικές οµάδες χρηστών, µαζί µε ανεξάρτητους
επιστήµονες. Επίσης, θα πρέπει να συντάσσεται σχετικό «Πρωτόκολλο Προσβασιµότητας»
που θα πιστοποιεί την τήρηση των αντίστοιχων προδιαγραφών.
20. Η αναγνώριση της υποχρέωσης δηµιουργίας προσπελάσιµων χώρων και συστηµάτων,
ιδιαίτερα όσον αφορά νέα κτίρια και χώρους, ή τις εκτεταµένες ανακατασκευές τους, θα
πρέπει να κατοχυρωθεί νοµοθετικά σαν απόλυτη υποχρέωση, κάτι το αντίστοιχο µε αυτό που
συµβαίνει σήµερα στις Αγγλοσαξονικές χώρες, µεταξύ των οποίων πρωτοπόρος ήταν οι
Η.Π.Α. µε την περίφηµη ADA (American with Disabilities ACT). Μια τέτοια θεσµοθέτηση
θα πρέπει να γίνει είτε σταδιακά, είτε εφ’ άπαξ, όπως στις Η.Π.Α., σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί να προχωρήσει για διάφορους λόγους σε κάτι τέτοιο, η
χώρα µας να προχωρήσει µόνη της αξιοποιώντας αντίστοιχες εµπειρίες άλλων χωρών.
21. Υπάρχει ανάγκη συνεχούς βελτίωσης του κτιριοδοµικού κανονισµού και των Οδηγιών
Σχεδιασµού. Απαιτούνται π.χ. ρυθµίσεις για την εξάλειψη προβληµάτων που απορρέουν από
την πρόβλεψη για την δυνατότητα υπερύψωσης του υπογείου κατά 1,50 µ. Επίσης, θα
µπορούσε στη µελέτη πυρασφάλειας, ιδιαίτερα κτιρίων µε υψηλή συνάθροιση κοινού, να
ακολουθείται το πρότυπο διαφεύγοντος ατόµου κινούµενου µε αναπηρικό αµαξίδιο.
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22. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκληρωµένη υλοποίηση της νέας φιλοσοφίας
σχεδιασµού αποτελεί η ανάπτυξη και η ενίσχυση µε επιδοτήσεις (κίνητρα) των κλάδων της
βιοτεχνίας και βιοµηχανίας, που θα τροφοδοτήσουν τον τοµέα των υποδοµών µε τον
αναγκαίο εξοπλισµό και η διευκόλυνση των εισαγωγών παροµοίων ή φορολογικές
ελαφρύνσεις κ.λπ. ειδών, όπως:
προκατασκευασµένα κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες)
µηχανικά ανυψωτικά µέσα που αφορούν κατ’ αποκλειστικότητα τα υφιστάµενα κτίρια,
εξοπλισµοί ανελκυστήρων µε οπτικοακουστικά µέσα,
εξοπλισµοί κατοικιών (έπιπλα, ερµάρια),
εξοπλισµοί χώρων υγιεινής,
ηχητικοί σηµατοδότες για τυφλούς,
σήµανση οπτική (αφής) ή µε τη µέθοδο Braille,
υλικά επίστρωσης της λωρίδας όδευσης και του οδηγού τυφλών στα κτίρια, πεζοδρόµια
και λοιπούς εξωτερικούς χώρους.
Επισηµαίνεται, ότι χώρες που χρόνια ακολουθούν αυτή τη φιλοσοφία, έχουν αναπτύξει
µια εξαιρετικά δυναµική και αποδοτική τεχνολογία και βιοµηχανία που αποτελεί ένα
σηµαντικό τοµέα της οικονοµίας τους. Παράδειγµα η ∆ανία, η οποία ενώ είναι µια από τις πιο
µικρές πληθυσµιακά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναπτύξει ολόκληρη
«βιοµηχανία», τα προϊόντα της οποίας, κατέχουν πρωτεύουσα θέση στις εξαγωγές της. Τα
προηγούµενα αποτελούν µια σηµαντική ευκαιρία για την χώρα µας, που δεν πρέπει να µείνει
ανεκµετάλλευτη.
23. Να ενισχύονται οικονοµικά πρωτοβουλίες που αφορούν την αποκατάσταση της
προσπελασιµότητας σε κάθε µορφή επέµβασης. Ενίσχυση των Ολυµπιακών Πόλεων µε
σηµαντικά και εξειδικευµένα κονδύλια για άµεσες παρεµβάσεις.
24. Να υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο Οδηγία ενιαίων προδιαγραφών, που να προβλέπει
ότι όλα τα αστικά λεωφορεία να είναι χαµηλού δαπέδου µε επιγονάτιση και ράµπα ή άλλο
σύστηµα µε αποδεδειγµένα συγκρίσιµο χρόνο και άνεση επιβίβασης-αποβίβασης. Αντίστοιχη
οδηγία που να επιβάλλει ενιαίες προδιαγραφές προσβασιµότητας θα πρέπει να υιοθετηθεί για
τα υπεραστικά λεωφορεία.
25. Να γίνει εναρµόνιση των Οδηγιών Σχεδιασµού προσπελασιµότητας για το δοµηµένο
περιβάλλον, κτίρια, ελεύθεροι χώροι, και επίσης για συστήµατα, όπου να ληφθούν υπόψη τα
νεώτερα επιστηµονικά δεδοµένα καθώς και οι καλύτερες πρακτικές σε παγκόσµιο επίπεδο.
26. Να υιοθετηθούν στο τοπικό επίπεδο της Θεσσαλονίκης οι «∆έκα προτάσεις» για την
«προσπελασιµότητα» που διατυπώθηκαν έπ’ ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους ΑµεΑ, οι
οποίες µαζί µε άλλες συµπληρωµατικές µπορεί να βοηθήσουν στην αλλαγή του προσώπου
της πόλης, ιδιαίτερα εν όψει της διεκδίκησης της EXPO 2008, και συγκεκριµένα:
ελεύθερες διαδροµές για πεζούς και µετακινούµενους µε αναπηρικά αµαξίδια στην
πόλη
πληροφόρηση ΑµεΑ, σήµανση, ευαισθητοποίηση γενικού κοινού
βελτίωση προσβασιµότητας δηµοσίων κτιρίων και χώρων
βελτίωση προσβασιµότητας και αντιληπτικότητας αρχαιολογικών χώρων και
µνηµείων
βελτίωση προσβασιµότητας τερµατικών σταθµών και συστηµάτων υπεραστικών
µεταφορών
µετακίνηση των ΑµεΑ στην πόλη µε ∆ηµόσια µέσα µεταφοράς
πληροφόρηση ΑµεΑ για την «αλυσίδα µεταφοράς»
140

δηµιουργία «επιφυλακής» για την παρακολούθηση εφαρµογής των κανονισµών
που αφορούν την προσβασιµότητα δηµοσίων κτιρίων και χώρων
εκπαίδευση εµπλεκοµένων στο «Σχεδιασµό για Όλους»
πιλοτικές εφαρµογές «πρότυπου σχεδιασµού».
27. Προώθηση πιλοτικών δράσεων που µπορεί να έχουν τη µορφή πρότυπωνυποδειγµατικών εφαρµογών, π.χ. διαβάσεις πεζών που έχουν σχεδιασθεί µε πρότυπο τρόπο,
ένα σύστηµα µεταφοράς του τύπου “dial a bus” που εφαρµόζεται πιλοτικά σε µια περιοχή, ή
«εκτεταµένες» δράσεις όπως η εφαρµογή προτύπου σχεδιασµού στην περιοχή ενός κέντρου
πόλης ή σε µια ολόκληρη επαρχιακή πόλη. Παρακολούθηση των πιλοτικών εφαρµογών,
εξαγωγή συµπερασµάτων, εφαρµογή αναγκαίων διορθωτικών µέτρων, διάχυση των
αποτελεσµάτων. Τα προηγούµενα µπορούν να υλοποιηθούν µε την µορφή ερευνητικών
έργων, µε τη συνεργασία Πανεπιστηµίων ή άλλων Ερευνητικών Φορέων µε τους ΟΤΑ.
28. ∆ηµιουργία συστήµατος παραγωγής και παροχής πληροφοριών σε ΑµεΑ σχετικά µε
την προσπελασιµότητα της πόλης, σε σχέση µε το σύνολο της αλυσίδας µετακίνησης. Επίσης,
έκδοση κατάλληλων οδηγών, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, µε δυνατότητες συνεχούς
εµπλουτισµού και επικαιροποίησής τους.
29. Όλοι οι µηχανικοί, αλλά επίσης και όλοι οι εµπλεκόµενοι στην παραγωγή δοµηµένου
περιβάλλοντος (ελεύθεροι επαγγελµατίες, µελετητές, εργολήπτες, δηµόσιοι λειτουργοί),
πρέπει να µετεκπαιδευτούν για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που επιβάλλει η ανάγκη
υιοθέτησης των αρχών του Σχεδιασµού για Όλους.
30. Επιµορφωτικά σεµινάρια απευθυνόµενα σε νέους και παλιούς µηχανικούς για τις
υποχρεώσεις τήρησης προδιαγραφών για ΑµεΑ σε κάθε µορφή σχεδιασµού. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ
προτίθεται να οργανώσει σειρά εβδοµαδιαίων σεµιναρίων σε τακτικά χρονικά διαστήµατα µε
δική του χρηµατοδότηση.
31. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ απευθύνει πρόταση συνεργασίας προς το Γραφείο για ΑµεΑ του
ΥΠΕΧΩ∆Ε, ώστε σε από κοινού συνεργασία να εξασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή οργάνωση
των παραπάνω σεµιναρίων. Μέσω αυτών των σεµιναρίων πιστεύουµε ότι θα δοθεί η
δυνατότητα στους µηχανικούς να προσεγγίσουν τις αναγκαίες παραµέτρους για τον καλύτερο
σχεδιασµό προσβάσιµων για όλους χώρων. Επίσης µέσω των σεµιναρίων αυτών θα
επιµορφωθούν τα στελέχη των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε κοινά προγράµµατα,
που θα προωθηθούν προς τους ∆ήµους την Κεντρικής Μακεδονίας. Η παραπάνω πρόταση
του ΤΕΕ/ΤΚΜ για συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε έγινε αποδεκτή.
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Προτάσεις που αφορούν την Κυβέρνηση
1.
Η αναγνώριση της υποχρέωσης δηµιουργίας προσπελάσιµων χώρων και συστηµάτων,
ιδιαίτερα όσον αφορά νέα κτίρια και χώρους, ή τις εκτεταµένες ανακατασκευές τους, θα
πρέπει να κατοχυρωθεί νοµοθετικά σαν απόλυτη υποχρέωση, κάτι το αντίστοιχο µε αυτό που
συµβαίνει σήµερα στις Αγγλοσαξονικές χώρες µεταξύ των οποίων πρωτοπόρος ήταν οι
Η.Π.Α. µε την περίφηµη ADA (American with Disabilities ACT). Μια τέτοια θεσµοθέτηση
θα πρέπει να γίνει είτε σταδιακά, είτε εφ’ άπαξ όπως στις Η.Π.Α., σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί να προχωρήσει για διάφορους λόγους σε κάτι τέτοιο, η
χώρα µας να προχωρήσει µόνη της αξιοποιώντας αντίστοιχες εµπειρίες άλλων χωρών.
2.
Άµεση προώθηση και προτεραιότητα στην έγκριση των προτάσεων που αφορούν την
προσπελασιµότητα των ΑµεΑ, οι οποίες υποβάλλονται στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ.
3.
Συντονισµός των υπουργείων για την υλοποίηση των επί µέρους προτάσεων όπως
αυτές διατυπώνονται στα επόµενα. Η υλοποίησή τους θα συµβάλλει ουσιαστικά στην
προώθηση της φιλοσοφίας του «σχεδιασµού για όλους» στη χώρα µας διευκολύνοντας
ουσιαστικά την καθηµερινή ζωή όλων των πολιτών.
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Προτάσεις που αφορούν το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης
1.
Ένταξη και χρηµατοδότηση όλων των δράσεων που σχετίζονται µε την
προσπελασιµότητα στην προετοιµασία των πόλεων για µεγάλες διοργανώσεις, διεθνούς
εµβέλειας π.χ. Θεσσαλονίκη για την EXPO 2008, Πάτρα για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα
2006 κ.λπ.
2.
Άµεση προώθηση και προτεραιότητα στην έγκριση των προτάσεων που αφορούν την
προσπελασιµότητα των ΑµεΑ, οι οποίες υποβάλλονται στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ.
3.
Προώθηση όλων των προτάσεων που διατυπώνονται για επί µέρους ΦορείςΥπουργεία, στο χώρο ευθύνης του υπουργείου.
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Προτάσεις που αφορούν το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
1.
Τα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ προτείνεται να επιχορηγούνται µε το πρόσθετο
κόστος που συνεπάγεται η απόκτηση προσβάσιµων οχηµάτων ενώ µπορούν να εξετασθούν
και άλλα κίνητρα, για την απόκτηση τέτοιων και τη δηµιουργία προσβάσιµων τερµατικών
σταθµών.
2.
Να δοθούν κίνητρα ώστε να µπορούν τα Άτοµα µε Αναπηρίες, ιδιαίτερα κινητικές, να
αγοράζουν από κοινού αυτοκίνητο το οποίο θα χρησιµοποιούν για την µεταφορά τους (car
sharing). Τέτοια κίνητρα µπορεί να είναι η παροχή ατέλειας σε οχήµατα, µε κινητήρια ντίζελ,
χωρίς περιορισµό κυβικών. Να µην προβλέπεται υποχρεωτικά, στην ατέλεια του αυτοκινήτου
να υπάρχει οδηγός συγγενής διότι αυτό σε πολλές περιπτώσεις είναι πρακτικά ανεφάρµοστο.
3.

Να δοθούν κίνητρα για την αγορά από ιδιώτες προσπελάσιµων ταξί.

4.
Επιβάλλεται η σύσταση Επιτροπών προσβασιµότητας σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο. Επίσης µπορεί να γίνει θεσµοθέτηση της λειτουργίας της Επιτροπής του
Υπουργείου Μεταφορών και επικοινωνιών σαν συντονιστικού οργάνου σε εθνικό επίπεδο και
όχι µόνο για την περιοχή και τους φορείς της Αθήνας.
5.
Υλοποίηση των προτάσεων που αφορούν τους οδηγούς µε αναπηρίες και το Κέντρο
ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α:
µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Μεταφορών-Επικοινωνιών και ΥγείαςΠρόνοιας, καθορισµός ενιαίου νοµικού και οργανωτικού πλαισίου και λεπτοµερειών
λειτουργίας των Κέντρων Εκτίµησης ∆εξιοτήτων Οδήγησης Υποψήφιων Οδηγών ή
Οδηγών µε κινητικά προβλήµατα
δηµιουργία Κινητής Μονάδας Αξιολόγησης υποψήφιων οδηγών ή οδηγών ΑµεΑ µε
κινητικά προβλήµατα, για διευκόλυνση των κατοίκων της περιφέρειας (ΚΜΑ ΑµεΑ).
άµεση εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε την κοινοτική Οδηγία 2000/56/ΕΚ
(διασκευές-προσαρµογές οχηµάτων), της 14ης Σεπτεµβρίου 2000 (αρµόδιος φορέας είναι
το Υ.Μ.ΕΠ. και συγκεκριµένα η ∆ΟΑΠ: ∆ιεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
επιδότηση από αρµόδιους φορείς (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υπουργείο Οικονοµικών) διασκευών οχηµάτων ΑµεΑ µε κινητικά προβλήµατα (οδηγών
ή επιβατών), σύµφωνα µε το «σκανδιναβικό µοντέλο». Επίσης, επιδότηση διασκευών που
θα φέρουν εκπαιδευτικά αυτοκίνητα Σχολών Οδηγών, για διευκόλυνση υποψήφιων
οδηγών η οδηγών ΑµεΑ, µετά από σχετική νοµοθετική ρύθµιση (Υπουργεία Μεταφορών
και Οικονοµικών)
εξέταση βαθµού ικανότητας εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών ή οδηγών ΑµεΑ των
εκπαιδευτών, αλλά και έλεγχος προσβασιµότητας Σχολών Οδηγών για ΑµεΑ (Υ.Μ.ΕΠ.)
δηµιουργία προσβάσιµων πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής µε έµφαση στη σήµανση και
στις αναγκαίες εκπαιδευτικές υποδοµές για ΑµεΑ (Υ.Μ.ΕΠ)
να διασφαλιστεί, καταρχήν, νοµοθετικά η σωστή κατασκευή και ασφαλής λειτουργία των
προτεινόµενων διασκευών και η τοποθέτηση τους σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης
και της επιστήµης (Υ.Μ.ΕΠ), έλεγχος από ειδικό ΚΤΕΟ
να γίνει νοµοθετική ρύθµιση συµµετοχής εξειδικευµένων στελεχών του Κέντρου
ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α ή αντίστοιχων κέντρων σε περιφερειακές εξεταστικές επιτροπές
Μεταφορών και Επικοινωνιών των κατά τόπους ΝΑ (Υ.Μ.ΕΠ., Υ. Υγείας Πρόνοιας και
Υ. Οικονοµικών)
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ρύθµιση των ασφαλιστικών εκκρεµοτήτων που αφορούν υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς
ΑµεΑ, σύµφωνα µε το «κοινοτικό µοντέλο» (πολλά τα συναρµόδια υπουργεία)
πραγµατοποίηση ενηµερωτικής Ηµερίδας, για θέµατα διασκευών – προσαρµογών
οχηµάτων & εφαρµογής τελευταίας κοινοτικής νοµοθεσίας, η οποία θα αφορά τους
γιατρούς των ∆ΙΕ των κατά τόπους ΝΑ που εξετάζουν κινητικά ανάπηρους οδηγούς.
Αυτή η Ηµερίδα µπορεί να οργανωθεί από: το ΑΠΘ, το ΥΠ.Μ.Ε, το Κέντρο
ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α. και εκπροσώπους ∆/νσεων Μ.Ε των κατά τόπους Νοµαρχιών.
6.
∆ηµιουργία Γραφείου Υποδοχής ΑµεΑ σε όλα τα µεγάλα Αεροδρόµια, Σταθµούς
Λιµάνια το οποίο θα εξασφαλίζει τον τρόπο µετακίνησης από το σηµείο άφιξης έως το χώρο
διαµονής, χωρίς τα τεράστια σηµερινά προβλήµατα.
7.
Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Μεταφορών-Επικοινωνιών και ΥγείαςΠρόνοιας, καθορισµός ενιαίου νοµικού και οργανωτικού πλαισίου και λεπτοµερειών
λειτουργίας των Κέντρων Εκτίµησης ∆εξιοτήτων Οδήγησης Υποψήφιων Οδηγών ή Οδηγών
µε κινητικά προβλήµατα.
8.
Πριν την οριστική παραλαβή των έργων των δηµοσίων κτιρίων και των κοινόχρηστων
ή και κοινωφελών ελεύθερων χώρων, ή συστηµάτων, περιλαµβανοµένων και των µέσων
µαζικής µεταφοράς, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της προσπελασιµότητάς τους. Ο έλεγχος θα
πρέπει να αποτελεί ουσιώδες στάδιο της όλης διαδικασίας επιλογής – παραλαβής, και θα
πρέπει να συµµετέχουν σ’ αυτόν αντιπροσωπευτικές οµάδες χρηστών, µαζί µε ανεξάρτητους
επιστήµονες. Επίσης, θα πρέπει να συντάσσεται σχετικό «Πρωτόκολλο Προσβασιµότητας»
που θα πιστοποιεί την τήρηση των αντίστοιχων προδιαγραφών.
9.
∆ηµιουργία συστήµατος παραγωγής και παροχής πληροφοριών σε ΑµεΑ σχετικά µε
την προσπελασιµότητα της πόλης, σε σχέση µε το σύνολο της αλυσίδας µετακίνησης.
Έκδοση κατάλληλων οδηγών, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, µε δυνατότητες συνεχούς
εµπλουτισµού και επικαιροποίησής τους.
10. Άµεση προώθηση και προτεραιότητα στην έγκριση των προτάσεων που αφορούν την
προσπελασιµότητα των ΑµεΑ, οι οποίες υποβάλλονται στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ.
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Προτάσεις που αφορούν το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
1.
Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Μεταφορών-Επικοινωνιών και ΥγείαςΠρόνοιας, καθορισµός ενιαίου νοµικού και οργανωτικού πλαισίου και λεπτοµερειών
λειτουργίας των Κέντρων Εκτίµησης ∆εξιοτήτων Οδήγησης Υποψήφιων Οδηγών ή Οδηγών
µε κινητικά προβλήµατα.
2.
Υλοποίηση των προτάσεων που αφορούν τους οδηγούς µε αναπηρίες και το Κέντρο
ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α:
µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Μεταφορών-Επικοινωνιών και ΥγείαςΠρόνοιας, καθορισµός ενιαίου νοµικού και οργανωτικού πλαισίου και λεπτοµερειών
λειτουργίας των Κέντρων Εκτίµησης ∆εξιοτήτων Οδήγησης Υποψήφιων Οδηγών ή
Οδηγών µε κινητικά προβλήµατα
δηµιουργία Κινητής Μονάδας Αξιολόγησης υποψήφιων οδηγών ή οδηγών ΑµεΑ µε
κινητικά προβλήµατα, για διευκόλυνση των κατοίκων της περιφέρειας (ΚΜΑ ΑµεΑ).
άµεση εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε την κοινοτική Οδηγία 2000/56/ΕΚ
(διασκευές-προσαρµογές οχηµάτων), της 14ης Σεπτεµβρίου 2000 (αρµόδιος φορέας είναι
το Υ.Μ.ΕΠ. και συγκεκριµένα η ∆ΟΑΠ: ∆ιεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
επιδότηση από αρµόδιους φορείς (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υπουργείο Οικονοµικών) διασκευών οχηµάτων ΑµεΑ µε κινητικά προβλήµατα (οδηγών
ή επιβατών), σύµφωνα µε το «σκανδιναβικό µοντέλο». Επίσης, επιδότηση διασκευών που
θα φέρουν εκπαιδευτικά αυτοκίνητα Σχολών Οδηγών, για διευκόλυνση υποψήφιων
οδηγών η οδηγών ΑµεΑ, µετά από σχετική νοµοθετική ρύθµιση (Υπουργεία Μεταφορών
και Οικονοµικών)
εξέταση βαθµού ικανότητας εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών ή οδηγών ΑµεΑ των
εκπαιδευτών, αλλά και έλεγχος προσβασιµότητας Σχολών Οδηγών για ΑµεΑ (Υ.Μ.ΕΠ.)
δηµιουργία προσβάσιµων πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής µε έµφαση στη σήµανση και
στις αναγκαίες εκπαιδευτικές υποδοµές για ΑµεΑ (Υ.Μ.ΕΠ)
να διασφαλιστεί, καταρχήν, νοµοθετικά η σωστή κατασκευή και ασφαλής λειτουργία των
προτεινόµενων διασκευών και η τοποθέτηση τους σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης
και της επιστήµης (Υ.Μ.ΕΠ), έλεγχος από ειδικό ΚΤΕΟ
να γίνει νοµοθετική ρύθµιση συµµετοχής εξειδικευµένων στελεχών του Κέντρου
ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α ή αντίστοιχων κέντρων σε περιφερειακές εξεταστικές επιτροπές
Μεταφορών και Επικοινωνιών των κατά τόπους ΝΑ (Υ.Μ.ΕΠ., Υ. Υγείας Πρόνοιας και
Υ. Οικονοµικών)
ρύθµιση των ασφαλιστικών εκκρεµοτήτων που αφορούν υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς
ΑµεΑ, σύµφωνα µε το «κοινοτικό µοντέλο» (πολλά τα συναρµόδια υπουργεία)
πραγµατοποίηση ενηµερωτικής Ηµερίδας, για θέµατα διασκευών – προσαρµογών
οχηµάτων & εφαρµογής τελευταίας κοινοτικής νοµοθεσίας, η οποία θα αφορά τους
γιατρούς των ∆ΙΕ των κατά τόπους ΝΑ που εξετάζουν κινητικά ανάπηρους οδηγούς.
Αυτή η Ηµερίδα µπορεί να οργανωθεί από: το ΑΠΘ, το ΥΠ.Μ.Ε, το Κέντρο
ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α. και εκπροσώπους ∆/νσεων Μ.Ε των κατά τόπους Νοµαρχιών.
3.
Άµεση προώθηση και προτεραιότητα στην έγκριση των προτάσεων που αφορούν την
προσπελασιµότητα των ΑµεΑ, οι οποίες υποβάλλονται στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ.
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Προτάσεις που αφορούν το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης
1.
Θέσπιση «Κανονισµού Λειτουργίας Κοινόχρηστου Χώρου», µε νοµοθετική ρύθµιση
που θα έχει πανελλαδική ισχύ και θα εξειδικεύεται ενδεχοµένως για τα ιστορικά αστικά
κέντρα. Μπορεί να βασιστεί σε παρόµοιες προσπάθειες που έγιναν στους ∆ήµους
Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, στον «Αθήνα 2004» κ.λπ.
2.
Συνεχής και εντατική αστυνόµευση της παράνοµης στάθµευσης, ιδιαίτερα πάνω σε
ράµπες και πεζοδρόµια. Εξασφάλιση θέσεων στάθµευσης για ΑµεΑ σε καίρια σηµεία της
πόλης και έξω από δηµόσια κτίρια. Αποµάκρυνση τώρα, µε ειδική διάταξη και ειδική
υπηρεσία καταστολής, κάθε εµποδίου που υπάρχει στα πεζοδρόµια (σταθερού ή κινητού).
3.
Επιβάλλεται η σύσταση Επιτροπών Προσβασιµότητας σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο. Επίσης, µπορεί να γίνει θεσµοθέτηση της λειτουργίας της Επιτροπής του Υ.Μ.ΕΠ.
σαν συντονιστικού οργάνου σε εθνικό επίπεδο, και όχι µόνο για την περιοχή και τους φορείς
της Αθήνας.
4.
∆ηµιουργία συστήµατος παραγωγής και παροχής πληροφοριών σε ΑµεΑ σχετικά µε
την προσπελασιµότητα της πόλης, σε σχέση µε το σύνολο της αλυσίδας µετακίνησης.
Έκδοση κατάλληλων οδηγών, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, µε δυνατότητες συνεχούς
εµπλουτισµού και επικαιροποίησής τους.
5.
Έλεγχος τήρησης προδιαγραφών ασφαλείας στα εκτελούµενα έργα σε κοινόχρηστους
χώρους (περίφραξη ορύγµατος, σήµανση, προστατευµένη πορεία πεζών, αποµάκρυνση
προϊόντων εκσκαφής, κ.α.) και σε περιπτώσεις ικριωµάτων σε πεζοδρόµια (περίφραξη
εργοταξίων, σήµανση, ασφαλής διέλευση πεζών, αποφυγή κινδύνων πτώσης υλικών κ.α.).
6.
Εκστρατείες ενηµέρωσης σε συνεχή βάση, ευαισθητοποίηση και έλεγχος των
επιχειρήσεων που παραδοσιακά καταλαµβάνουν µέρος του κοινόχρηστου χώρου, µε ευθύνη
των συλλογικών τους οργάνων και των φορέων διαχείρισης της πόλης. Εξασφάλιση της
εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς µε σεβασµό στον πολίτη και στη δηµόσια υγεία.
7.
∆ηµιουργία µηχανισµού άµεσης αποµάκρυνσης των αυθαίρετων κινητών ή σταθερών
εµποδίων (π.χ. Συνεργείο Καθαριότητας µε τα απαραίτητα εργαλεία για αποξήλωση), χωρίς
υποχρέωση τήρησης διαδικασίας για την ενηµέρωση του παραβάτη.
8.
Συνεχής και εντατική αστυνόµευση της παράνοµης στάθµευσης, ιδιαίτερα πάνω σε
ράµπες και πεζοδρόµια. Εξασφάλιση θέσεων στάθµευσης για ΑµεΑ σε καίρια σηµεία της
πόλης και έξω από δηµόσια κτίρια.
9.
Επιβάλλεται η σύσταση Επιτροπών Προσβασιµότητας σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, µε αρµοδιότητα την προώθηση των αρχών του σχεδιασµού για όλους, επίσης η
λειτουργία της Επιτροπής του Υπουργείου Μεταφορών και επικοινωνιών σαν συντονιστικού
οργάνου σε εθνικό επίπεδο και όχι µόνο για την Αθήνα.
10. Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και έλεγχος των επιχειρήσεων που παραδοσιακά
καταλαµβάνουν µέρος του κοινόχρηστου χώρου, µε ευθύνη των συλλογικών τους οργάνων
και των φορέων διαχείρισης της πόλης. Εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς µε
147

σεβασµό στον πολίτη και στη δηµόσια υγεία. Προώθηση κινήτρων για την προσβασιµότητα
των επιχειρήσεων.
11. Έλεγχος τήρησης προδιαγραφών προσβασιµότητας, τόσο κατά το στάδιο έκδοσης
οικοδοµικής άδειας, οποιουδήποτε κτιρίου, όσο και κατά το στάδιο κατασκευής, µε ιδιαίτερη
έµφαση στην ορθή εφαρµογή του υψοµέτρου από τους ∆ήµους. Ειδικότερα για τις Μελέτες
∆ηµοσίων Έργων να προβλέπεται η σύνταξη ειδικού Τεύχους Τεκµηρίωσης για την τήρηση
των προδιαγραφών για ΑµεΑ (µε σχέδια, επιλογή υλικών και εξοπλισµού, σήµανση κτιρίων
κ.α.), αντίστοιχου εκείνου του προγράµµατος ποιότητας για µελέτες δηµοσίων έργων (ΦΕΚ
1265/Β18-10-200).
12. Επιβολή ειδικών µέτρων (όπως γίνεται µε την πυρασφάλεια) για την εξασφάλιση
προσπελασιµότητας (είσοδος / έξοδος, χώροι υγιεινής, σήµανση κ.α.) πριν την έκδοση άδειας
λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (περιλαµβάνονται εδώ τα
καταστήµατα: αναψυχής, εστίασης, τροφίµων, supermarkets, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία,
κοµµωτήρια, καφενεία, φαρµακεία κ.α.) και άλλων ειδικών λειτουργιών (π.χ.
εκπαιδευτηρίων, φροντιστηρίων κ.α.).
13. Εξασφάλιση προσπελασιµότητας και φιλοξενίας ΑµεΑ σε κάθε µεγάλη πολιτιστική,
αθλητική και εκθεσιακή διοργάνωση που αναλαµβάνουν οι διάφορες πόλεις. ∆ηµιουργία
ειδικής γραµµατείας για την υποστήριξη και την διευκόλυνση ΑµεΑ από το στάδιο
σχεδιασµού κάθε εκδήλωσης, µέχρι και την υλοποίηση της.
14. Προώθηση πιλοτικών δράσεων που µπορεί να έχουν τη µορφή πρότυπωνυποδειγµατικών εφαρµογών, π.χ. διαβάσεις πεζών που έχουν σχεδιασθεί µε πρότυπο τρόπο,
ένα σύστηµα µεταφοράς του τύπου “dial a bus” που εφαρµόζεται πιλοτικά σε µια περιοχή, ή
«εκτεταµένες» δράσεις όπως η εφαρµογή προτύπου σχεδιασµού στην περιοχή ενός κέντρου
πόλης ή σε µια ολόκληρη επαρχιακή πόλη. Παρακολούθηση των πιλοτικών εφαρµογών,
εξαγωγή συµπερασµάτων, εφαρµογή αναγκαίων διορθωτικών µέτρων, διάχυση των
αποτελεσµάτων. Τα προηγούµενα µπορούν να υλοποιηθούν µε την µορφή ερευνητικών
έργων, µε τη συνεργασία Πανεπιστηµίων ή άλλων Ερευνητικών Φορέων µε τους ΟΤΑ.
15. Άµεση προώθηση και προτεραιότητα στην έγκριση των προτάσεων που αφορούν την
προσπελασιµότητα των ΑµεΑ, οι οποίες υποβάλλονται στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ.
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Προτάσεις που αφορούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων
1.
Θέσπιση «Κανονισµού Λειτουργίας Κοινόχρηστου Χώρου», µε νοµοθετική ρύθµιση
που θα έχει πανελλαδική ισχύ και θα εξειδικεύεται ενδεχοµένως για τα ιστορικά αστικά
κέντρα. Μπορεί να βασιστεί σε παρόµοιες προσπάθειες που έγιναν στους ∆ήµους
Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, στον «Αθήνα 2004» κ.λπ.
2.
Έλεγχος τήρησης προδιαγραφών προσβασιµότητας, τόσο κατά το στάδιο έκδοσης
οικοδοµικής άδειας, οποιουδήποτε κτιρίου, όσο και κατά το στάδιο κατασκευής, µε ιδιαίτερη
έµφαση στην ορθή εφαρµογή του υψοµέτρου από τους ∆ήµους. Ειδικότερα για τις Μελέτες
∆ηµοσίων Έργων να προβλέπεται η σύνταξη ειδικού Τεύχους Τεκµηρίωσης για την τήρηση
των προδιαγραφών για ΑµεΑ (µε σχέδια, επιλογή υλικών και εξοπλισµού, σήµανση κτιρίων
κ.α.), αντίστοιχου εκείνου του προγράµµατος ποιότητας για µελέτες δηµοσίων έργων (ΦΕΚ
1265/Β18-10-200).
3.
Επιβολή ειδικών µέτρων (όπως γίνεται µε την πυρασφάλεια) για την εξασφάλιση
προσπελασιµότητας (είσοδος / έξοδος, χώροι υγιεινής, σήµανση κ.α.) πριν την έκδοση άδειας
λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (περιλαµβάνονται εδώ τα
καταστήµατα: αναψυχής, εστίασης, τροφίµων, supermarkets, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία,
κοµµωτήρια, καφενεία, φαρµακεία κ.α.) και άλλων ειδικών λειτουργιών (π.χ.
εκπαιδευτηρίων, φροντιστηρίων κ.α.).
4.
Έλεγχος τήρησης προδιαγραφών ασφαλείας στα εκτελούµενα έργα σε κοινόχρηστους
χώρους (περίφραξη ορύγµατος, σήµανση, προστατευµένη πορεία πεζών, αποµάκρυνση
προϊόντων εκσκαφής, κ.α.) και σε περιπτώσεις ικριωµάτων σε πεζοδρόµια (περίφραξη
εργοταξίων, σήµανση, ασφαλής διέλευση πεζών, αποφυγή κινδύνων πτώσης υλικών κ.α.).
5.
Συνεχής και εντατική αστυνόµευση της παράνοµης στάθµευσης, ιδιαίτερα πάνω σε
ράµπες και πεζοδρόµια. Εξασφάλιση θέσεων στάθµευσης για ΑµεΑ σε καίρια σηµεία της
πόλης και έξω από δηµόσια κτίρια. Αποµάκρυνση τώρα, µε ειδική διάταξη και ειδική
υπηρεσία καταστολής, κάθε εµποδίου που υπάρχει στα πεζοδρόµια (σταθερού ή κινητού).
6.
Η αναγνώριση της υποχρέωσης δηµιουργίας προσπελάσιµων χώρων και συστηµάτων,
ιδιαίτερα όσον αφορά νέα κτίρια και χώρους, ή τις εκτεταµένες ανακατασκευές τους, θα
πρέπει να κατοχυρωθεί νοµοθετικά σαν απόλυτη υποχρέωση, κάτι το αντίστοιχο µε αυτό που
συµβαίνει σήµερα στις Αγγλοσαξονικές χώρες, µεταξύ των οποίων πρωτοπόρος ήταν οι
Η.Π.Α. µε την περίφηµη ADA (American with Disabilities ACT). Μια τέτοια θεσµοθέτηση
θα πρέπει να γίνει είτε σταδιακά, είτε εφ’ άπαξ, όπως στις Η.Π.Α., σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί να προχωρήσει για διάφορους λόγους σε κάτι τέτοιο, η
χώρα µας να προχωρήσει µόνη της αξιοποιώντας αντίστοιχες εµπειρίες άλλων χωρών.
7.
Υπάρχει ανάγκη συνεχούς βελτίωσης του κτιριοδοµικού κανονισµού και των Οδηγιών
Σχεδιασµού. Απαιτούνται π.χ. ρυθµίσεις για την εξάλειψη προβληµάτων που απορρέουν από
την πρόβλεψη για την δυνατότητα υπερύψωσης του υπογείου κατά 1,50 µ. Επίσης, θα
µπορούσε στη µελέτη πυρασφάλειας, ιδιαίτερα κτιρίων µε υψηλή συνάθροιση κοινού, να
ακολουθείται το πρότυπο διαφεύγοντος ατόµου κινούµενου µε αναπηρικό αµαξίδιο.
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8.
Πριν την οριστική παραλαβή των έργων των δηµοσίων κτιρίων και των κοινόχρηστων
ή και κοινωφελών ελεύθερων χώρων, ή συστηµάτων, περιλαµβανοµένων και των µέσων
µαζικής µεταφοράς, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της προσπελασιµότητάς τους. Ο έλεγχος θα
πρέπει να αποτελεί ουσιώδες στάδιο της όλης διαδικασίας επιλογής – παραλαβής, και θα
πρέπει να συµµετέχουν σ’ αυτόν αντιπροσωπευτικές οµάδες χρηστών, µαζί µε ανεξάρτητους
επιστήµονες. Επίσης, θα πρέπει να συντάσσεται σχετικό «Πρωτόκολλο Προσβασιµότητας»
που θα πιστοποιεί την τήρηση των αντίστοιχων προδιαγραφών.
9.
Προώθηση πιλοτικών δράσεων που µπορεί να έχουν τη µορφή πρότυπωνυποδειγµατικών εφαρµογών, π.χ. διαβάσεις πεζών που έχουν σχεδιασθεί µε πρότυπο τρόπο,
ένα σύστηµα µεταφοράς του τύπου “dial a bus” που εφαρµόζεται πιλοτικά σε µια περιοχή, ή
«εκτεταµένες» δράσεις όπως η εφαρµογή προτύπου σχεδιασµού στην περιοχή ενός κέντρου
πόλης ή σε µια ολόκληρη επαρχιακή πόλη. Παρακολούθηση των πιλοτικών εφαρµογών,
εξαγωγή συµπερασµάτων, εφαρµογή αναγκαίων διορθωτικών µέτρων, διάχυση των
αποτελεσµάτων. Τα προηγούµενα µπορούν να υλοποιηθούν µε την µορφή ερευνητικών
έργων, µε τη συνεργασία Πανεπιστηµίων ή άλλων Ερευνητικών Φορέων µε τους ΟΤΑ.
10. Άµεση προώθηση και προτεραιότητα στην έγκριση των προτάσεων που αφορούν την
προσπελασιµότητα των ΑµεΑ, οι οποίες υποβάλλονται στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ.
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Προτάσεις που αφορούν το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών
1.
Τα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ προτείνεται να επιχορηγούνται µε το πρόσθετο
κόστος που συνεπάγεται η απόκτηση προσβάσιµων οχηµάτων ενώ µπορούν να εξετασθούν
και άλλα κίνητρα, για την απόκτηση τέτοιων και τη δηµιουργία προσβάσιµων τερµατικών
σταθµών.
2.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκληρωµένη υλοποίηση της νέας φιλοσοφίας
σχεδιασµού αποτελεί η ανάπτυξη και η ενίσχυση µε επιδοτήσεις (κίνητρα) των κλάδων της
βιοτεχνίας και βιοµηχανίας, που θα τροφοδοτήσουν τον τοµέα των υποδοµών µε τον
αναγκαίο εξοπλισµό και η διευκόλυνση των εισαγωγών παροµοίων ή φορολογικές
ελαφρύνσεις κ.λπ. ειδών, όπως:
προκατασκευασµένα κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες)
µηχανικά ανυψωτικά µέσα που αφορούν κατ’ αποκλειστικότητα τα υφιστάµενα κτίρια,
εξοπλισµοί ανελκυστήρων µε οπτικοακουστικά µέσα,
εξοπλισµοί κατοικιών (έπιπλα, ερµάρια),
εξοπλισµοί χώρων υγιεινής,
ηχητικοί σηµατοδότες για τυφλούς,
σήµανση οπτική (αφής) ή µε τη µέθοδο Braille,
υλικά επίστρωσης της λωρίδας όδευσης και του οδηγού τυφλών στα κτίρια, πεζοδρόµια
και λοιπούς εξωτερικούς χώρους.
Επισηµαίνεται, ότι χώρες που χρόνια ακολουθούν αυτή τη φιλοσοφία, έχουν αναπτύξει
µια εξαιρετικά δυναµική και αποδοτική τεχνολογία και βιοµηχανία που αποτελεί ένα
σηµαντικό τοµέα της οικονοµίας τους. Παράδειγµα η ∆ανία, η οποία ενώ είναι µια από τις πιο
µικρές πληθυσµιακά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναπτύξει ολόκληρη
«βιοµηχανία», τα προϊόντα της οποίας, κατέχουν πρωτεύουσα θέση στις εξαγωγές της. Τα
προηγούµενα αποτελούν µια σηµαντική ευκαιρία για την χώρα µας, που δεν πρέπει να µείνει
ανεκµετάλλευτη.
3.
Οικονοµική ενίσχυση των πρωτοβουλιών που αφορούν την αποκατάσταση της
προσπελασιµότητας σε κάθε µορφή επέµβασης. Ενίσχυση των Ολυµπιακών Πόλεων µε
σηµαντικά και εξειδικευµένα κονδύλια για άµεσες παρεµβάσεις.
4.
Άµεση προώθηση και προτεραιότητα στην έγκριση των προτάσεων που αφορούν την
προσπελασιµότητα των ΑµεΑ, οι οποίες υποβάλλονται στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ.
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Προτάσεις που αφορούν το Υπουργείο Ανάπτυξης
1.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκληρωµένη υλοποίηση της νέας φιλοσοφίας
σχεδιασµού αποτελεί η ανάπτυξη και η ενίσχυση µε επιδοτήσεις (κίνητρα) των κλάδων της
βιοτεχνίας και βιοµηχανίας, που θα τροφοδοτήσουν τον τοµέα των υποδοµών µε τον
αναγκαίο εξοπλισµό και η διευκόλυνση των εισαγωγών παροµοίων ή φορολογικές
ελαφρύνσεις κ.λπ. ειδών, όπως:
προκατασκευασµένα κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες)
µηχανικά ανυψωτικά µέσα που αφορούν κατ’ αποκλειστικότητα τα υφιστάµενα κτίρια,
εξοπλισµοί ανελκυστήρων µε οπτικοακουστικά µέσα,
εξοπλισµοί κατοικιών (έπιπλα, ερµάρια),
εξοπλισµοί χώρων υγιεινής,
ηχητικοί σηµατοδότες για τυφλούς,
σήµανση οπτική (αφής) ή µε τη µέθοδο Braille,
υλικά επίστρωσης της λωρίδας όδευσης και του οδηγού τυφλών στα κτίρια, πεζοδρόµια
και λοιπούς εξωτερικούς χώρους.
Επισηµαίνεται, ότι χώρες που χρόνια ακολουθούν αυτή τη φιλοσοφία, έχουν αναπτύξει
µια εξαιρετικά δυναµική και αποδοτική τεχνολογία και βιοµηχανία που αποτελεί ένα
σηµαντικό τοµέα της οικονοµίας τους. Παράδειγµα η ∆ανία, η οποία ενώ είναι µια από τις πιο
µικρές πληθυσµιακά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναπτύξει ολόκληρη
«βιοµηχανία», τα προϊόντα της οποίας, κατέχουν πρωτεύουσα θέση στις εξαγωγές της. Τα
προηγούµενα αποτελούν µια σηµαντική ευκαιρία για την χώρα µας, που δεν πρέπει να µείνει
ανεκµετάλλευτη.
2.
Εκστρατείες ενηµέρωσης σε συνεχή βάση, ευαισθητοποίηση και έλεγχος των
επιχειρήσεων που παραδοσιακά καταλαµβάνουν µέρος του κοινόχρηστου χώρου, µε ευθύνη
των συλλογικών τους οργάνων και των φορέων διαχείρισης της πόλης. Εξασφάλιση της
εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς µε σεβασµό στον πολίτη και στη δηµόσια υγεία.
3.
Άµεση προώθηση και προτεραιότητα στην έγκριση των προτάσεων που αφορούν την
προσπελασιµότητα των ΑµεΑ, οι οποίες υποβάλλονται στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ.
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Προτάσεις που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισµού
1.
Εξασφάλιση προσπελασιµότητας και φιλοξενίας ΑµεΑ σε κάθε µεγάλη πολιτιστική,
αθλητική και εκθεσιακή διοργάνωση που αναλαµβάνουν οι διάφορες πόλεις. ∆ηµιουργία
ειδικής γραµµατείας για την υποστήριξη και την διευκόλυνση ΑµεΑ από το στάδιο
σχεδιασµού κάθε εκδήλωσης, µέχρι και την υλοποίηση της.
2.
Οικονοµική ενίσχυση των πρωτοβουλιών που αφορούν την αποκατάσταση της
προσπελασιµότητας σε κάθε µορφή επέµβασης. Ενίσχυση των Ολυµπιακών Πόλεων µε
σηµαντικά και εξειδικευµένα κονδύλια για άµεσες παρεµβάσεις.
3.
Ένταξη και χρηµατοδότηση όλων των δράσεων που σχετίζονται µε την
προσπελασιµότητα στην προετοιµασία των πόλεων για µεγάλες διοργανώσεις, διεθνούς
εµβέλειας π.χ. Θεσσαλονίκη για την EXPO 2008, Πάτρα για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα
2006 κ.λπ.
4.
Άµεση προώθηση και προτεραιότητα στην έγκριση των προτάσεων που αφορούν την
προσπελασιµότητα των ΑµεΑ, οι οποίες υποβάλλονται στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ.
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Προτάσεις που αφορούν το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης
1.
Συνεχής και εντατική αστυνόµευση της παράνοµης στάθµευσης, ιδιαίτερα πάνω σε
ράµπες και πεζοδρόµια. Εξασφάλιση θέσεων στάθµευσης για ΑµεΑ σε καίρια σηµεία της
πόλης και έξω από δηµόσια κτίρια. Αποµάκρυνση τώρα, µε ειδική διάταξη και ειδική
υπηρεσία καταστολής, κάθε εµποδίου που υπάρχει στα πεζοδρόµια (σταθερού ή κινητού).
2.
∆ηµιουργία µηχανισµού άµεσης αποµάκρυνσης των αυθαίρετων κινητών ή σταθερών
εµποδίων (π.χ. Συνεργείο Καθαριότητας µε τα απαραίτητα εργαλεία για αποξήλωση), χωρίς
υποχρέωση τήρησης διαδικασίας για την ενηµέρωση του παραβάτη.
3.
Συνεχής και εντατική αστυνόµευση της παράνοµης στάθµευσης, ιδιαίτερα πάνω σε
ράµπες και πεζοδρόµια. Εξασφάλιση θέσεων στάθµευσης για ΑµεΑ σε καίρια σηµεία της
πόλης και έξω από δηµόσια κτίρια. Αποµάκρυνση τώρα, µε ειδική διάταξη και ειδική
υπηρεσία καταστολής, κάθε εµποδίου που υπάρχει στα πεζοδρόµια (σταθερού ή κινητού).
4.
Άµεση προώθηση και προτεραιότητα στην έγκριση των προτάσεων που αφορούν την
προσπελασιµότητα των ΑµεΑ, οι οποίες υποβάλλονται στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ.
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Προτάσεις που αφορούν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
1.
Έλεγχος τήρησης προδιαγραφών ασφαλείας στα εκτελούµενα έργα σε κοινόχρηστους
χώρους (περίφραξη ορύγµατος, σήµανση, προστατευµένη πορεία πεζών, αποµάκρυνση
προϊόντων εκσκαφής, κ.α.) και σε περιπτώσεις ικριωµάτων σε πεζοδρόµια (περίφραξη
εργοταξίων, σήµανση, ασφαλής διέλευση πεζών, αποφυγή κινδύνων πτώσης υλικών κ.α.).
2. Άµεση προώθηση και προτεραιότητα στην έγκριση των προτάσεων που αφορούν την
προσπελασιµότητα των ΑµεΑ, οι οποίες υποβάλλονται στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ.
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Προτάσεις που αφορούν την Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων
Ελλάδας
1.
Προώθηση πιλοτικών δράσεων που µπορεί να έχουν τη µορφή πρότυπων –
υποδειγµατικών εφαρµογών, π.χ. διαβάσεις πεζών που έχουν σχεδιασθεί µε πρότυπο τρόπο,
ένα σύστηµα µεταφοράς του τύπου “dial a bus” που εφαρµόζεται πιλοτικά σε µια περιοχή, ή
«εκτεταµένες» δράσεις όπως η εφαρµογή προτύπου σχεδιασµού στην περιοχή ενός κέντρου
πόλης ή σε µια ολόκληρη επαρχιακή πόλη. Παρακολούθηση των πιλοτικών εφαρµογών,
εξαγωγή συµπερασµάτων, εφαρµογή αναγκαίων διορθωτικών µέτρων, διάχυση των
αποτελεσµάτων. Τα προηγούµενα µπορούν να υλοποιηθούν µε την µορφή ερευνητικών
έργων, µε τη συνεργασία Πανεπιστηµίων ή άλλων Ερευνητικών Φορέων µε τους ΟΤΑ.
2.
∆ηµιουργία συστήµατος παραγωγής και παροχής πληροφοριών σε ΑµεΑ σχετικά µε
την προσπελασιµότητα της πόλης, σε σχέση µε το σύνολο της αλυσίδας µετακίνησης.
Έκδοση κατάλληλων οδηγών, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, µε δυνατότητες συνεχούς
εµπλουτισµού και επικαιροποίησής τους.
3.
Εξασφάλιση προσπελασιµότητας και φιλοξενίας ΑµεΑ σε κάθε µεγάλη πολιτιστική,
αθλητική και εκθεσιακή διοργάνωση που αναλαµβάνει η πόλη. ∆ηµιουργία ειδικής
γραµµατείας για την υποστήριξη και την διευκόλυνση ΑµεΑ από το στάδιο σχεδιασµού κάθε
εκδήλωσης µέχρι και την υλοποίηση της.
4.
Έλεγχος τήρησης προδιαγραφών ασφαλείας στα εκτελούµενα έργα σε κοινόχρηστους
χώρους (περίφραξη ορύγµατος, σήµανση, προστατευµένη πορεία πεζών, αποµάκρυνση
προϊόντων εκσκαφής, κ.α.) και σε περιπτώσεις ικριωµάτων σε πεζοδρόµια (περίφραξη
εργοταξίων, σήµανση, ασφαλής διέλευση πεζών, αποφυγή κινδύνων πτώσης υλικών κ.α.).
5.
Εκστρατείες ενηµέρωσης σε συνεχή βάση, ευαισθητοποίηση και έλεγχος των
επιχειρήσεων που παραδοσιακά καταλαµβάνουν µέρος του κοινόχρηστου χώρου, µε ευθύνη
των συλλογικών τους οργάνων και των φορέων διαχείρισης της πόλης. Εξασφάλιση της
εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς µε σεβασµό στον πολίτη και τη δηµόσια υγεία.
6.
∆ηµιουργία µηχανισµού άµεσης αποµάκρυνσης των αυθαίρετων κινητών ή σταθερών
εµποδίων (π.χ. Συνεργείο Καθαριότητας µε τα απαραίτητα εργαλεία για αποξήλωση), χωρίς
υποχρέωση τήρησης διαδικασίας για την ενηµέρωση του παραβάτη.
7.
Συνεχής και εντατική αστυνόµευση της παράνοµης στάθµευσης, ιδιαίτερα πάνω σε
ράµπες και πεζοδρόµια. Εξασφάλιση θέσεων στάθµευσης για ΑµεΑ σε καίρια σηµεία της
πόλης και έξω από δηµόσια κτίρια.
8.
Επιβάλλεται η σύσταση Επιτροπών Προσβασιµότητας σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, µε αρµοδιότητα την προώθηση των αρχών του σχεδιασµού για όλους, επίσης η
λειτουργία της Επιτροπής του Υπουργείου Μεταφορών και επικοινωνιών σαν συντονιστικού
οργάνου σε εθνικό επίπεδο και όχι µόνο για την Αθήνα.
9.
Να υιοθετηθούν στο τοπικό επίπεδο της Θεσσαλονίκης οι «∆έκα προτάσεις» για την
«προσπελασιµότητα» που διατυπώθηκαν έπ’ ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους ΑµεΑ, οι
οποίες µαζί µε άλλες συµπληρωµατικές µπορεί να βοηθήσουν στην αλλαγή του προσώπου
της πόλης, ιδιαίτερα εν όψει της διεκδίκησης της EXPO 2008, και συγκεκριµένα:
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ελεύθερες διαδροµές για πεζούς και µετακινούµενους µε αναπηρικά αµαξίδια στην
πόλη
πληροφόρηση ΑµεΑ, σήµανση, ευαισθητοποίηση γενικού κοινού
βελτίωση προσβασιµότητας δηµοσίων κτιρίων και χώρων
βελτίωση προσβασιµότητας και αντιληπτικότητας αρχαιολογικών χώρων και
µνηµείων
βελτίωση προσβασιµότητας τερµατικών σταθµών και συστηµάτων υπεραστικών
µεταφορών
µετακίνηση των ΑµεΑ στην πόλη µε ∆ηµόσια µέσα µεταφοράς
πληροφόρηση ΑµεΑ για την «αλυσίδα µεταφοράς»
δηµιουργία «επιφυλακής» για την παρακολούθηση εφαρµογής των κανονισµών
που αφορούν την προσβασιµότητα δηµοσίων κτιρίων και χώρων
εκπαίδευση εµπλεκοµένων στο «Σχεδιασµό για Όλους»
πιλοτικές εφαρµογές «πρότυπου σχεδιασµού»
10. Άµεση προώθηση και προτεραιότητα στην έγκριση των προτάσεων που αφορούν την
προσπελασιµότητα των ΑµεΑ, οι οποίες υποβάλλονται στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ.
11. Ένταξη και χρηµατοδότηση όλων των δράσεων που σχετίζονται µε την
προσπελασιµότητα στην προετοιµασία των πόλεων για µεγάλες διοργανώσεις, διεθνούς
εµβέλειας π.χ. Θεσσαλονίκη για την EXPO 2008, Πάτρα για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα
2006 κ.λπ.
12. ∆ηµιουργία Γραφείου Υποδοχής ΑµεΑ σε όλα τα µεγάλα Αεροδρόµια, Σταθµούς
Λιµάνια το οποίο θα εξασφαλίζει τον τρόπο µετακίνησης από το σηµείο άφιξης έως το χώρο
διαµονής, χωρίς τα τεράστια σηµερινά προβλήµατα.
13. Έλεγχος τήρησης προδιαγραφών προσβασιµότητας τόσο κατά το στάδιο έκδοσης
οικοδοµικής άδειας, οποιουδήποτε κτιρίου, όσο και κατά το στάδιο κατασκευής, µε ιδιαίτερη
έµφαση στην ορθή εφαρµογή του υψοµέτρου από τους ∆ήµους. Ειδικότερα για τις Μελέτες
∆ηµοσίων Έργων να προβλέπεται η σύνταξη ειδικού Τεύχους Τεκµηρίωσης για την τήρηση
των προδιαγραφών για ΑµεΑ (µε σχέδια, επιλογή υλικών και εξοπλισµού, σήµανση κτιρίων
κ.α.), αντίστοιχου εκείνου του προγράµµατος ποιότητας.
14. Επιβολή ειδικών µέτρων (όπως γίνεται µε την πυρασφάλεια) για την εξασφάλιση
προσπελασιµότητας (είσοδος / έξοδος, χώροι υγιεινής, σήµανση κ.α.) πριν την έκδοση άδειας
λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (περιλαµβάνονται εδώ τα
καταστήµατα: αναψυχής, εστίασης, τροφίµων, supermarkets, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία,
κοµµωτήρια, καφενεία, φαρµακεία κ.α.) και άλλων ειδικών λειτουργιών (π.χ.
εκπαιδευτηρίων, φροντιστηρίων κ.α.).
15. Έλεγχος τήρησης προδιαγραφών ασφαλείας στα εκτελούµενα έργα σε κοινόχρηστους
χώρους (περίφραξη ορύγµατος, σήµανση, προστατευµένη πορεία πεζών, αποµάκρυνση
προϊόντων εκσκαφής, κ.α.) και σε περιπτώσεις ικριωµάτων σε πεζοδρόµια (περίφραξη
εργοταξίων, σήµανση, ασφαλής διέλευση πεζών, αποφυγή κινδύνων πτώσης υλικών κ.α.).
16. Συνεχής και εντατική αστυνόµευση της παράνοµης στάθµευσης, ιδιαίτερα πάνω σε
ράµπες και πεζοδρόµια. Εξασφάλιση θέσεων στάθµευσης για ΑµεΑ σε καίρια σηµεία της
πόλης και έξω από δηµόσια κτίρια. Αποµάκρυνση τώρα, µε ειδική διάταξη και ειδική
υπηρεσία καταστολής, κάθε εµποδίου που υπάρχει στα πεζοδρόµια (σταθερού ή κινητού).
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17. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Μεταφορών-Επικοινωνιών και ΥγείαςΠρόνοιας, καθορισµός ενιαίου νοµικού και οργανωτικού πλαισίου και λεπτοµερειών
λειτουργίας των Κέντρων Εκτίµησης ∆εξιοτήτων Οδήγησης Υποψήφιων Οδηγών ή Οδηγών
µε κινητικά προβλήµατα.
18. Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και έλεγχος των επιχειρήσεων που παραδοσιακά
καταλαµβάνουν µέρος του κοινόχρηστου χώρου, µε ευθύνη των συλλογικών τους οργάνων
και των φορέων διαχείρισης της πόλης. Εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς µε
σεβασµό στον πολίτη και τη δηµόσια υγεία. Προώθηση κινήτρων για την προσβασιµότητα
των επιχειρήσεων.
19. Θέσπιση «Κανονισµού Λειτουργίας Κοινόχρηστου Χώρου», µε νοµοθετική ρύθµιση
που θα έχει πανελλαδική ισχύ και θα εξειδικεύεται ενδεχοµένως για τα ιστορικά αστικά
κέντρα. Μπορεί να βασιστεί σε παρόµοιες προσπάθειες που έγιναν στους ∆ήµους
Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, στον «Αθήνα 2004» κ.λπ.
20. Εξασφάλιση προσπελασιµότητας και φιλοξενίας ΑµεΑ σε κάθε µεγάλη πολιτιστική,
αθλητική και εκθεσιακή διοργάνωση που αναλαµβάνουν οι διάφορες πόλεις. ∆ηµιουργία
ειδικής γραµµατείας για την υποστήριξη και την διευκόλυνση ΑµεΑ από το στάδιο
σχεδιασµού κάθε εκδήλωσης, µέχρι και την υλοποίηση της.
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Προτάσεις που αφορούν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την
Νοµαρχία Θεσσαλονίκης
1.
Προώθηση πιλοτικών δράσεων που µπορεί να έχουν τη µορφή πρότυπωνυποδειγµατικών εφαρµογών, π.χ. διαβάσεις πεζών που έχουν σχεδιασθεί µε πρότυπο τρόπο,
ένα σύστηµα µεταφοράς του τύπου “dial a bus” που εφαρµόζεται πιλοτικά σε µια περιοχή, ή
«εκτεταµένες» δράσεις όπως η εφαρµογή προτύπου σχεδιασµού στην περιοχή ενός κέντρου
πόλης ή σε µια ολόκληρη επαρχιακή πόλη. Παρακολούθηση των πιλοτικών εφαρµογών,
εξαγωγή συµπερασµάτων, εφαρµογή αναγκαίων διορθωτικών µέτρων, διάχυση των
αποτελεσµάτων. Τα προηγούµενα µπορούν να υλοποιηθούν µε την µορφή ερευνητικών
έργων, µε τη συνεργασία Πανεπιστηµίων ή άλλων Ερευνητικών Φορέων µε τους ΟΤΑ.
2.
∆ηµιουργία συστήµατος παραγωγής και παροχής πληροφοριών σε ΑµεΑ σχετικά µε
την προσπελασιµότητα της πόλης, σε σχέση µε το σύνολο της αλυσίδας µετακίνησης.
Έκδοση κατάλληλων οδηγών, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, µε δυνατότητες συνεχούς
εµπλουτισµού και επικαιροποίησής τους.
3.
Εξασφάλιση προσπελασιµότητας και φιλοξενίας ΑµεΑ σε κάθε µεγάλη πολιτιστική,
αθλητική και εκθεσιακή διοργάνωση που αναλαµβάνει η πόλη. ∆ηµιουργία ειδικής
γραµµατείας για την υποστήριξη και την διευκόλυνση ΑµεΑ από το στάδιο σχεδιασµού κάθε
εκδήλωσης µέχρι και την υλοποίηση της.
4.
Έλεγχος τήρησης προδιαγραφών ασφαλείας στα εκτελούµενα έργα σε κοινόχρηστους
χώρους (περίφραξη ορύγµατος, σήµανση, προστατευµένη πορεία πεζών, αποµάκρυνση
προϊόντων εκσκαφής, κ.α.) και σε περιπτώσεις ικριωµάτων σε πεζοδρόµια (περίφραξη
εργοταξίων, σήµανση, ασφαλής διέλευση πεζών, αποφυγή κινδύνων πτώσης υλικών κ.α.).
5.
Εκστρατείες ενηµέρωσης σε συνεχή βάση, ευαισθητοποίηση και έλεγχος των
επιχειρήσεων που παραδοσιακά καταλαµβάνουν µέρος του κοινόχρηστου χώρου, µε ευθύνη
των συλλογικών τους οργάνων και των φορέων διαχείρισης της πόλης. Εξασφάλιση της
εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς µε σεβασµό στον πολίτη και τη δηµόσια υγεία.
6.
∆ηµιουργία µηχανισµού άµεσης αποµάκρυνσης των αυθαίρετων κινητών ή σταθερών
εµποδίων (π.χ. Συνεργείο Καθαριότητας µε τα απαραίτητα εργαλεία για αποξήλωση), χωρίς
υποχρέωση τήρησης διαδικασίας για την ενηµέρωση του παραβάτη.
7.
Συνεχής και εντατική αστυνόµευση της παράνοµης στάθµευσης, ιδιαίτερα πάνω σε
ράµπες και πεζοδρόµια. Εξασφάλιση θέσεων στάθµευσης για ΑµεΑ σε καίρια σηµεία της
πόλης και έξω από δηµόσια κτίρια.
8.
Επιβάλλεται η σύσταση Επιτροπών Προσβασιµότητας σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, µε αρµοδιότητα την προώθηση των αρχών του σχεδιασµού για όλους, επίσης η
λειτουργία της Επιτροπής του Υπουργείου Μεταφορών και επικοινωνιών σαν συντονιστικού
οργάνου σε εθνικό επίπεδο και όχι µόνο για την Αθήνα.
9.
Να υιοθετηθούν στο τοπικό επίπεδο της Θεσσαλονίκης οι «∆έκα προτάσεις» για την
«προσπελασιµότητα» που διατυπώθηκαν έπ’ ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους ΑµεΑ, οι
οποίες µαζί µε άλλες συµπληρωµατικές µπορεί να βοηθήσουν στην αλλαγή του προσώπου
της πόλης, ιδιαίτερα εν όψει της διεκδίκησης της EXPO 2008, και συγκεκριµένα:
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ελεύθερες διαδροµές για πεζούς και µετακινούµενους µε αναπηρικά αµαξίδια στην
πόλη
πληροφόρηση ΑµεΑ, σήµανση, ευαισθητοποίηση γενικού κοινού
βελτίωση προσβασιµότητας δηµοσίων κτιρίων και χώρων
βελτίωση προσβασιµότητας και αντιληπτικότητας αρχαιολογικών χώρων και
µνηµείων
βελτίωση προσβασιµότητας τερµατικών σταθµών και συστηµάτων υπεραστικών
µεταφορών
µετακίνηση των ΑµεΑ στην πόλη µε ∆ηµόσια µέσα µεταφοράς
πληροφόρηση ΑµεΑ για την «αλυσίδα µεταφοράς»
δηµιουργία «επιφυλακής» για την παρακολούθηση εφαρµογής των κανονισµών
που αφορούν την προσβασιµότητα δηµοσίων κτιρίων και χώρων
εκπαίδευση εµπλεκοµένων στο «Σχεδιασµό για Όλους»
πιλοτικές εφαρµογές «πρότυπου σχεδιασµού»
10. Άµεση προώθηση και προτεραιότητα στην έγκριση των προτάσεων που αφορούν την
προσπελασιµότητα των ΑµεΑ, οι οποίες υποβάλλονται στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ.
11. Ένταξη και χρηµατοδότηση όλων των δράσεων που σχετίζονται µε την
προσπελασιµότητα στην προετοιµασία των πόλεων για µεγάλες διοργανώσεις, διεθνούς
εµβέλειας π.χ. Θεσσαλονίκη για την EXPO 2008, Πάτρα για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα
2006 κ.λπ.
12. ∆ηµιουργία Γραφείου Υποδοχής ΑµεΑ σε όλα τα µεγάλα Αεροδρόµια, Σταθµούς
Λιµάνια το οποίο θα εξασφαλίζει τον τρόπο µετακίνησης από το σηµείο άφιξης έως το χώρο
διαµονής, χωρίς τα τεράστια σηµερινά προβλήµατα.
13. Έλεγχος τήρησης προδιαγραφών προσβασιµότητας τόσο κατά το στάδιο έκδοσης
οικοδοµικής άδειας, οποιουδήποτε κτιρίου, όσο και κατά το στάδιο κατασκευής, µε ιδιαίτερη
έµφαση στην ορθή εφαρµογή του υψοµέτρου από τους ∆ήµους. Ειδικότερα για τις Μελέτες
∆ηµοσίων Έργων να προβλέπεται η σύνταξη ειδικού Τεύχους Τεκµηρίωσης για την τήρηση
των προδιαγραφών για ΑµεΑ (µε σχέδια, επιλογή υλικών και εξοπλισµού, σήµανση κτιρίων
κ.α.), αντίστοιχου εκείνου του προγράµµατος ποιότητας.
14. Επιβολή ειδικών µέτρων (όπως γίνεται µε την πυρασφάλεια) για την εξασφάλιση
προσπελασιµότητας (είσοδος / έξοδος, χώροι υγιεινής, σήµανση κ.α.) πριν την έκδοση άδειας
λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (περιλαµβάνονται εδώ τα
καταστήµατα: αναψυχής, εστίασης, τροφίµων, supermarkets, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία,
κοµµωτήρια, καφενεία, φαρµακεία κ.α.) και άλλων ειδικών λειτουργιών (π.χ.
εκπαιδευτηρίων, φροντιστηρίων κ.α.).
15. Έλεγχος τήρησης προδιαγραφών ασφαλείας στα εκτελούµενα έργα σε κοινόχρηστους
χώρους (περίφραξη ορύγµατος, σήµανση, προστατευµένη πορεία πεζών, αποµάκρυνση
προϊόντων εκσκαφής, κ.α.) και σε περιπτώσεις ικριωµάτων σε πεζοδρόµια (περίφραξη
εργοταξίων, σήµανση, ασφαλής διέλευση πεζών, αποφυγή κινδύνων πτώσης υλικών κ.α.).
16. Συνεχής και εντατική αστυνόµευση της παράνοµης στάθµευσης, ιδιαίτερα πάνω σε
ράµπες και πεζοδρόµια. Εξασφάλιση θέσεων στάθµευσης για ΑµεΑ σε καίρια σηµεία της
πόλης και έξω από δηµόσια κτίρια. Αποµάκρυνση τώρα, µε ειδική διάταξη και ειδική
υπηρεσία καταστολής, κάθε εµποδίου που υπάρχει στα πεζοδρόµια (σταθερού ή κινητού).
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17. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Μεταφορών-Επικοινωνιών και ΥγείαςΠρόνοιας, καθορισµός ενιαίου νοµικού και οργανωτικού πλαισίου και λεπτοµερειών
λειτουργίας των Κέντρων Εκτίµησης ∆εξιοτήτων Οδήγησης Υποψήφιων Οδηγών ή Οδηγών
µε κινητικά προβλήµατα.
18. Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και έλεγχος των επιχειρήσεων που παραδοσιακά
καταλαµβάνουν µέρος του κοινόχρηστου χώρου, µε ευθύνη των συλλογικών τους οργάνων
και των φορέων διαχείρισης της πόλης. Εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς µε
σεβασµό στον πολίτη και τη δηµόσια υγεία. Προώθηση κινήτρων για την προσβασιµότητα
των επιχειρήσεων.
19. Θέσπιση «Κανονισµού Λειτουργίας Κοινόχρηστου Χώρου», µε νοµοθετική ρύθµιση
που θα έχει πανελλαδική ισχύ και θα εξειδικεύεται ενδεχοµένως για τα ιστορικά αστικά
κέντρα. Μπορεί να βασιστεί σε παρόµοιες προσπάθειες που έγιναν στους ∆ήµους
Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, στον «Αθήνα 2004» κ.λπ.
20. Εξασφάλιση προσπελασιµότητας και φιλοξενίας ΑµεΑ σε κάθε µεγάλη πολιτιστική,
αθλητική και εκθεσιακή διοργάνωση που αναλαµβάνουν οι διάφορες πόλεις. ∆ηµιουργία
ειδικής γραµµατείας για την υποστήριξη και την διευκόλυνση ΑµεΑ από το στάδιο
σχεδιασµού κάθε εκδήλωσης, µέχρι και την υλοποίηση της.
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Προτάσεις του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.
1.
Επιµορφωτικά σεµινάρια απευθυνόµενα σε νέους και παλιούς µηχανικούς για τις
υποχρεώσεις τήρησης προδιαγραφών για ΑµεΑ σε κάθε µορφή σχεδιασµού. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ
προτίθεται να οργανώσει σειρά εβδοµαδιαίων σεµιναρίων σε τακτικά χρονικά διαστήµατα µε
δική του χρηµατοδότηση.
2.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ απευθύνει πρόταση συνεργασίας προς το Γραφείο για ΑµεΑ του
ΥΠΕΧΩ∆Ε, ώστε σε από κοινού συνεργασία να εξασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή οργάνωση
των παραπάνω σεµιναρίων. Μέσω αυτών των σεµιναρίων πιστεύουµε ότι θα δοθεί η
δυνατότητα στους µηχανικούς να προσεγγίσουν τις αναγκαίες παραµέτρους για τον καλύτερο
σχεδιασµό προσβάσιµων για όλους χώρων. Επίσης µέσω των σεµιναρίων αυτών θα
επιµορφωθούν τα στελέχη των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε κοινά προγράµµατα,
που θα προωθηθούν προς τους ∆ήµους την Κεντρικής Μακεδονίας.
Η παραπάνω πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε έγινε
αποδεκτή.
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Προτάσεις που αφορούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
1.
Να υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο Οδηγία ενιαίων προδιαγραφών που να προβλέπει
ότι όλα τα αστικά λεωφορεία να είναι χαµηλού δαπέδου µε επιγονάτιση και ράµπα ή άλλο
σύστηµα µε αποδεδειγµένα συγκρίσιµο χρόνο και άνεση επιβίβασης, αποβίβασης. Αντίστοιχη
οδηγία που να επιβάλλει ενιαίες προδιαγραφές προσβασιµότητας θα πρέπει να υιοθετηθεί για
τα υπεραστικά λεωφορεία.
2.
Να γίνει εναρµόνιση των Οδηγιών Σχεδιασµού προσπελασιµότητας για το δοµηµένο
περιβάλλον, κτίρια, ελεύθεροι χώροι, και επίσης για συστήµατα, όπου να ληφθούν υπόψη τα
νεώτερα επιστηµονικά δεδοµένα καθώς και οι καλύτερες πρακτικές σε παγκόσµιο επίπεδο.
3.
Άµεση προώθηση και προτεραιότητα στην έγκριση των προτάσεων που αφορούν την
προσπελασιµότητα των ΑµεΑ οι οποίες υποβάλλονται στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ.
4.
Να ενισχύονται οικονοµικά πρωτοβουλίες που αφορούν την αποκατάσταση της
προσπελασιµότητας σε κάθε µορφή επέµβασης.
5.
Η αναγνώριση της υποχρέωσης δηµιουργίας προσπελάσιµων χώρων και συστηµάτων,
ιδιαίτερα όσον αφορά νέα κτίρια και χώρους ή τις εκτεταµένες ανακατασκευές τους, θα
πρέπει να κατοχυρωθεί νοµοθετικά σαν απόλυτη υποχρέωση, κάτι το αντίστοιχο µε αυτό που
συµβαίνει σήµερα στις Αγγλοσαξονικές χώρες, µεταξύ των οποίων πρωτοπόρος ήταν οι
Η.Π.Α. µε την περίφηµη ADA (American with Disabilities ACT). Μια τέτοια θεσµοθέτηση
θα πρέπει να γίνει είτε σταδιακά, είτε εφ’ άπαξ όπως στις Η.Π.Α., σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί να προχωρήσει για διάφορους λόγους σε κάτι τέτοιο, η
χώρα µας να προχωρήσει µόνη της αξιοποιώντας αντίστοιχες εµπειρίες άλλων χωρών.
6.
Να χρηµατοδοτηθούν προγράµµατα που αφορούν την προσπελασιµότητα µεταφορικών
συστηµάτων, δοµηµένου περιβάλλοντος, συστηµάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
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Πιθανόν, κατά τη διάρκεια της
µαγνητοφώνησης των συζητήσεων να
έχουν παραληφθεί κάποια τµήµατα,
λόγω αλλαγής της κασέτας. Ζητούµε
την κατανόησή σας.
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