Η ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Α ΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Συνοπτική έκθεση της µελέτης Οµάδας Εργασίας (Ο.Ε. 01) του Τ.Ε.Ε.- Τ.Κ.Μ.
1. Ορισµός - Γενικά στοιχεία
Ο όρος άτοµα µε ειδικές ανάγκες περιλαµβάνει µια µεγάλη ποικιλία ατόµων µε µειωµένες κινητικές
και διανοητικές ικανότητες, είτε µόνιµα είτε σε κάποια περίοδο της ζωής τους. Έτσι, µε τον όρο
αυτό αναφέρονται τα άτοµα µε µόνιµες ή προσωρινές κινητικές αναπηρίες (παραπληγικοί,
τετραπληγικοί, σπαστικοί, τραυµατίες, κλπ.), οι τυφλοί, οι κωφοί, τα άτοµα µε διανοητική µειονεξία,
οι ηλικιωµένοι, οι έγκυες γυναίκες, καθώς και τα παιδιά, λόγω µειωµένης εµπειρίας. Στις κατηγορίες
αυτές πρέπει ακόµα να προστεθούν, άτοµα που αντιµετωπίζουν προβλήµατα στις µετακινήσεις τους
ανεξάρτητα από τις κινητικές τους ικανότητες, όπως, τα άτοµα που συνοδεύουν ένα καροτσάκι µε
παιδί, άτοµα που µεταφέρουν αποσκευές κλπ. Γίνεται σαφές ότι η "αναπηρία" τελικό µας αφορά
όλους, αφού πολύ σηµαντικό µέρος του πληθυσµού, σε κάποια περίοδο της ζωής του αντιµετωπίζει
προβλήµατα µειωµένης κινητικότητας ή αντίληψης.
Στη χώρα µας δεν υπάρχουν ασφαλείς εκτιµήσεις για τον αριθµό των αναπήρων και πολύ
περισσότερο για τον αριθµό των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, όπως περιγράφεται παραπάνω.
Ωστόσο, τα επόµενα στοιχεία από τη διεθνή εµπειρία δείχνουν το µέγεθος του προβλήµατος. Στη
ΒρετανΙα1 εκτιµήθηκε ότι το 20% των χρηστών των λεωφορείων είναι ηλικιωµένοι. Από αυτούς,
ποσοστό 40% αντιµετωπίζει δυσκολίες στο περπάτηµα, το ανέβασµα σκάλας και την ισορροπία. Στο
Μόναχο εκτιµήθηκε ότι τα άτοµα µε κινητικές δυσκολίες, δηλαδή άτοµα που δεν µ µπορούν να
χρησιµοποιήσουν τα µέσα µεταφοράς καθόλου ή µόνο µε ορισµένες προϋποθέσεις, αποτελούν το
19% του συνολικού πληθυσµού της πόλης! Ως άτοµα µε κινητικές δυσκολίες ορίστηκαν οι
επισήµως θεωρούµενοι ανάπηροι (παραπληγικοί, τετραπληγικοί, τυφλοί, κωφοί κλπ.), οι
ηλικιωµένοι (πάνω από 65 ετών) και τα άτοµα µε προσωρινές κινητικές δυσκολίες (τραυµατίες,
έγκυες γυναίκες, άτοµα µε καρότσια ή αποσκευές κλπ.). Βάσει της ίδιας µελέτης οι "επισήµως
θεωρούµενοι ανάπηροι., άτοµα, δηλαδή, µε κάποια µόνιµη αναπηρία, αποτελούν το 4% του
πληθυσµού, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται σε αυτό οι ηλικιωµένοι.
1 Disabled Persons Transport Advisory Committee, Recommended Specifications for Buses used to
operate Local Services, 1988
2 Federa1 Ministry οf Transport, Possibilities οf Cooperating towards Accessible Public Transport
in the Bavarian State Capital of Munich, Munich, 1989.

Για την Ελλάδα αναφέρουµε ενδεικτικό ότι, κατά την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε., το 1981 οι
ηλικιωµένοι άνω των 65 ετών, άτοµα δηλαδή που παρουσιάζουν εκ των πραγµάτων κινητικές

δυσκολίες, αποτελούσαν το 12,7% του συνολικού πληθυσµού. Ειδικότερα, στο Π.Σ.Θ. το ποσοστό
των ηλικιωµένων άνω των 65 ετών ανέρχονταν το 1981 σε 9,34% του συνολικού πληθυσµού.
2. Η προσπελασιµότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
Συχνό η έννοια της προσπελασιµότητας περιορίζεται σε επιµέρους στοιχεία, όπως για παράδειγµα
την κατασκευή µιας ρόµπας ή την τοποθέτηση µιας συσκευής παραγωγής ηχητικού σήµατος για
τυφλούς στους φωτεινούς σηµατοδότες. Ωστόσο, η άρση όλων των εµποδίων στη µετακίνηση των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες και η δυνατότητα πρόσβασής τους σε όλες τις λειτουργίες µιας πόλης
προϋποθέτουν ένα σύνολο αρχών σχεδιασµού και επεµβάσεων. Ο σχεδιασµός αυτός πρέπει να
παίρνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες όλων των κατηγοριών των ατόµων µε κινητικές δυσκολίες.
Γενικό, η εξασφάλιση της προσπελασιµότητας αναφέρεται σε τρία πεδία:
α. Μετακίνηση στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρoυς
β. Πρόσβαση και κίνηση στα κτίρια
γ. Πρόσβαση στα µέσα µεταφοράς.
Για την εξασφάλιση της άνετης και ασφαλούς κίνησης και πρόσβασης, σε κάθε µία από τις
παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει να τηρούνται ορισµένες αρχές σχεδιασµού και κατασκευής, σχετικό
µε τη διαστασιολόγηση, τα υλικό κατασκευής και τη σήµανση των χώρων και του εξοπλισµού.
Συνοπτικό, αυτές οι αρχές περιγράφονται στις παραγράφους που ακολουθούν.
2.1. Μετακίνηση στους ανοικτούς χώρους
Στους ανοικτούς χώρους, δηλαδή τα πεζοδρόµια, τους πεζοδρόµους, τις πλατείες κλπ. απαιτείται η
εξασφάλιση ελάχιστων προδιαγραφών σχεδιασµού, υλικών κατασκευής και σήµανσης στα
παρακάτω:
- Πλάτος ελεύθερης διαδροµής, χωρίς µόνιµα ή προσωρινό εµπόδια, στο οποίο προστίθεται το
πλάτος του χώρου τοποθέτησης του εξοπλισµού εξυπηρετήσεως των ανοικτών χώρων και ορίζεται
το µικτό πλάτος πεζοδροµίων, πεζοδρόµων κλπ.
- Γεωµετρικό και κατασκευαστικό χαρακτηριστικό: Ύψος κρασπέδων, κλίση πεζοδροµίων και
πεζοδρόµων, χαρακτηριστικό υλικών επίστρωσης (υφή, χρώµα κλπ.).
- Σύνδεση επιπέδων µε διαφορετική στάθµη (π.χ. πεζοδρόµιο µε οδόστρωµα) µε κατασκευή
ράµπων. Γεωµετρικό και κατασκευαστικό χαρακτηριστικό ράµπων (θέση, µορφή, κλίση,
πλάτος, συναρµογές, υλικό επίστρωσης, χρώµα).
- Μόνιµα και προσωρινά στοιχεία αστικού εξοπλισµού: Θέση, µορφή.
- Άλλες προβλέψεις σε ανοικτούς χώρους: Θέσεις στάθµευσης για οχήµατα ατόµων µε ειδικές
ανάγκες, συσκευές παραγωγής σήµατος για ειδοποίηση των τυφλών στις διαβάσεις µε φωτεινούς
σηµατοδότες, κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, πληροφοριακή σήµανση.

2.2. Πρόσβαση και κίνηση στα κτίρια

Η πλήρης προσπελασιµότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στα κτίρια (δηµόσιας ή ιδιωτικής
χρήσης) εξασφαλίζεται µε προβλέψεις στο στάδιο του σχεδιασµού για τους εσωτερικούς, αλλά και
τον εξωτερικό τους χώρο, και ειδικότερα για τα παρακάτω στοιχεία:
- Πρόσβαση στα κτίρια από τον εξωτερικό τους χώρο: Σύνδεση επιπέδων διαφορετικής
στάθµης µε ράµπες. Γεωµετρικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των ράµπων (κλίση,
διαστάσεις, υλικά κατασκευής).
- Κατακόρυφη κυκλοφορία στο εσωτερικό των κτιρίων:
- Κλιµακοστάσια. Γεωµετρικά χαρακτηριστικά (σχήµα, κλίση, πλάτος κλίµακας, ύψος,
πλάτος και αριθµός βαθµίδων, ύπαρξη πλατύσκαλων κλπ.). Κατασκευαστικά
χαρακτηριστικά (υλικό διάστρωσης, χρωµατισµοί, κιγκλιδώµατα, χειρολισθήρες κλπ.).
- Ανελκυστήρες. Θέση, διαστάσεις, τύπος και διαστάσεις θύρας, τοιχώµατα, φωτισµός,
- διακόπτες κλήσης κλπ.
- Άλλα µηχανικά µέσα σύνδεσης ορόφων. Κυλιόµενες σκάλες, ανελκυστήρες κλιµάκων κλπ.
.'
- Οριζόντια κίνηση στο εσωτερικό των κτιρίων: Πλάτος διαδρόµων και θυρών, επιφάνεια και
υλικό επίστρωσης δαπέδων, χαρακτηριστικά κουφωµάτων κλπ.
- Άλλες προβλέψεις στο εσωτερικό των κτιρίων:
- Χώροι υγιεινής, κουζίνες κλπ. (διαστάσεις, εξοπλισµός).
- Πληροφοριακή και προειδοποιητική σήµανση.
- Θέσεις στάθµευσης για οχήµατα ατόµων µε ειδικές ανάγκες. -Εξοπλισµός κτιρίων (τηλέφωνα, πάγκοι πληροφοριών κλπ.).
2.3. Πρόσβαση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στα µέσα µεταφοράς
Η δυνατότητα χρησιµοποίησης των µεταφορικών συστηµάτων από άτοµα µε ειδικές ανάγκεςεξαρτάται από τα παρακάτω στοιχεία:
α. Κατηγορίες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και ιδιαίτερα προβλήµατα κάθε µιας.
β. Είδος του µεταφορικού µέσου (αστικό - υπεραστικό, ατοµικό - µαζικό).
γ. Χαρακτηριστικά της µετακίνησης (σκοπός, µήκος, χρόνος)
Οι µέθοδοι που εξασφαλίζουν την προσπελασιµότητα των µεταφορικών συστηµάτων ταξινοµούνται
σε δύο γενικές κατηγορίες:
Προσαρµογή των υπαρχόντων µεταφορικών συστηµάτων, ώστε µε κατάλληλες µετατροπές να
µπορούν να εξυπηρετήσουν όλες τις κατηγορίες ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Η µέθοδος αυτή δεν
διαχωρίζει τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες από τον υπόλοιπο πληθυσµό. Η εφαρµογή της προϋποθέτει
πλήρη µετατροπή των οχηµάτων και των σταθµών, µε αποτέλεσµα να απαιτείται µεγάλο κόστος, σε
αντίθεση µε το µέγεθος της ζήτησης που δεν είναι απαραίτητα µεγάλο.
β. Λειτουργία παράλληλων συστηµάτων µεταφοράς, αποκλειστικά για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Η
µέθοδος αυτή πλεονεκτεί της προηγούµενης από οικονοµική άποψη, όµως διαχωρίζει τους
αναπήρους από τον υπόλοιπο πληθυσµό, έστω και µόνο κατά τη διάρκεια µετακίνησης. Παράλληλα

συστήµατα µεταφοράς χρησιµοποιούνται κυρίως για µετακινήσεις µικρού µήκους (αστικές
µεταφορές). Για καθαρά οικονοµικούς λόγους, είναι αδύνατη η λειτουργία συστηµάτων
σιδηροδροµικών ή αεροπορικών µεταφορών ειδικά για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, και προφανώς
είναι αποτελεσµατικότερη η προσαρµογή των υπαρχόντων.
Στα επόµενα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις αστικές µεταφορές γιατί περιλαµβάνουν το
µεγαλύτερο αριθµό επιβατικών µετακινήσεων. Οι µετακινήσεις αυτές είναι δυνατόν να γίνουν
µε µέσα µαζικής µεταφοράς (λεωφορεία, αστικοί σιδηρόδροµοι, τρόλεϊ κλπ.) ή µε ατοµικά
, .;
οχήµατα, µε προσαρµογή των υπαρχόντων ή µε λειτουργία παράλληλων συστηµάτων. Κατά
την προσαρµογή ενός συστήµατος πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ο σχεδιασµός και η
κατασκευή των παρακάτω στοιχείων:
- Στάσεις (καθίσµατα, στέγαστρο, πληροφορίες).
- Εξωτερικό του οχήµατος (χρώµα, αριθµός, προορισµός).
- Σκαλοπάτια εισόδου (ύψος, πάτηµα, φωτισµός, υλικό επιφάνειας, χειρολαβή). Ράµπα (ή ανυψωτικό σύστηµα για αναπηρική πολυθρόνα).
- ∆ιάδροµος (πλάτος, υλικό επίστρωσης).
- Χειρολαβές (θέση, ύψος, µορφή, υλικό κατασκευής, χρώµα).
- Θέσεις (απόσταση, αριθµός, διαστάσεις).
- Συστήµατα ειδοποίησης οδηγών και επιβατών (κουδούνια, µικρόφωνα).
- Φωτισµός.
Η λειτουργία παραλλήλων συστηµάτων µεταφοράς γίνεται συνήθως µε µίνι λεωφορεία (6-8
θέσεων), και ο σχεδιασµός της λειτουργίας τους πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζει τα εξής
στοιχεία:
- Φορέας λειτουργίας (δηµόσιος, δηµοτικός, ιδιωτικός κλπ.).
- Τρόπος καθορισµού δροµολογίων και ωραρίων (σταθερό δροµολόγιο / ωράριο, µη
προγραµµατισµένα δροµολόγια).
- Τρόπος ειδοποίησης των λεωφορείων (π.χ. τηλέφωνο από προηγούµενη µέρα).
- Κατηγορίες εξυπηρετουµένων ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
- Κατηγορίες σκοπού µετακινήσεων (π.χ. για εργασία, για ιατρικούς λόγους). - Κόµιστρο (δωρεάν,
επιδότηση από φορέα κλπ.).
-Ειδικότητα και εκπαίδευση προσωπικού.
3. Τα προβλήµατα του θεσµικού πλαισίου
Οι προβλέψεις της ελληνικής νοµοθεσίας για την προσπελασιµότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
είναι µάλλον περιορισµένες και αποσπασµατικές. Στην έκθεση αυτή δεν υιοθετείται η άποψη ότι
µόνη της η νοµική οδός αρκεί για να κατοχυρωθούν στην καθηµερινή πρακτική κανόνες σχεδιασµού
και κατασκευής, που να επιτρέπουν την άνετη και ασφαλή κίνηση και πρόσβαση στα κτίρια και τους
ανοικτούς χώρους όλων των κατηγοριών του πληθυσµού. Ωστόσο, το νοµικό πλαίσιο είναι

απαραίτητο για να τεθούν τουλάχιστον οι γενικές αρχές αυτών των κανόνων. Η διερεύνηση του
υπάρχοντος νοµικού πλαισίου επικεντρώθηκε σε τρεις περιπτώσεις:
Γενικές προβλέψεις, όπως αυτές περιγράφονται στους διάφορους κανονισµούς δόµησης ή
σχεδιασµού. . Ειδικές προδιαγραφές για διάφορες κατηγορίες κτιρίων ή επεµβάσεων.
Η προβλέψεις ελέγχου τήρησης διατάξεων.
Οι διαπιστώσεις της Ο.Ε. µπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω σηµεία:
3.1. Μετακίνηση στους ανοικτούς χώρους
Το πρόβληµα της µετακίνησης στους ανοικτούς χώρους (πλάτος πεζοδροµίου, πλάτος ελεύθερης
διαδροµής κίνησης, κεκλιµένα επίπεδα διαβάσεων, σήµανση κλπ.) δεν αποτέλεσε ποτέ αντικείµενο
συνολικής θεώρησης από την ελληνική νοµοθεσία. Οι πολεοδοµικές µελέτες σταµατούν µόνο στο
καθορισµό" του πλάτους του οδοστρώµατος και δεν υπεισέρχονται στα ζητήµατα µετακίνησης των
πεζών. Οι κυκλοφοριακές µελέτες, οι οποίες συµπεριλαµβάνουν πολλά από τα παραπάνω στοιχεία
δεν αποτελούν υποχρεωτικό πλαίσιο εφαρµογής.
Το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο περιλαµβάνει διατάξεις που µπορούν να αποτελέσουν πλαίσιο
σχεδιασµού µε γνώµονα την ποιότητα ζωής και δίνουν τη δυνατότητα συνολικών ρυθµίσεων σε ήδη
δοµηµένες περιοχές, οι οποίες παρουσιάζουν τα σηµαντικότερα προβλήµατα έλλειψης, κακής
οργάνωσης και δυσλειτουργίας των δηµόσιων ανοικτών χώρων. Αυτές, όµως, µένουν ανενεργές,
όπως για παράδειγµα το "Ενεργό οικοδοµικό τετράγωνο. (άρθρο 13 Γ.Ο.Κ. 1985). Επίσης,
υπάρχουν ορισµένες γενικές οδηγίες για την κατασκευή, ανακατασκευή, επισκευή και συντήρηση
των πεζοδροµιών, χωρίς να υπεισέρχονται σε συγκεκριµένες οδηγίες σχεδιασµού (Πεζοδρόµια,
άρθρο 24 Κτιριοδοµικού Κανονισµού). Έτσι, γύρω από το θέµα της διακίνησης στους ανοικτούς
χώρους υπάρχει µόνο ένα προαιρετικό πλαίσιο, οι οδηγίες σχεδιασµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Το σηµαντικότερο πρόβληµα ε(ναι ότι, ανεξάρτητα από την πληρότητα των προβλέψεων, αυτές
σπαν(ως εφαρµόζονται από τους ∆ήµους, που ε(ναι κατεξοχήν υπεύθυνοι για την εφαρµογή των
διατάξεων περί (πεζοδροµίων και όλων δηµοσίων ανοικτών χώρων. Ο έλεγχος χρήσης δηµοσίων
ανοικτών χώρων (άρθρο 13 Ν.108ΟΙ80) γίνεται περιπτωσιακά. Οι παράνοµες καταλήψεις
πεζοδροµίων από παντός είδους χρήσεις ή αντικείµενα αποτελούν απόδειξη του προβλήµατος
αυτού. Η διαπίστωση της ελεύθερης κατάληψης γίνεται µόνο µετά από σχετική καταγγελία και
σπαν(ως µε πρωτοβουλία των οικείων ∆ήµων. Παρά τις προβλέψεις της νοµοθεσίας, κατά την κοινή
πρακτική για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων, ουδέποτε λαµβάνεται υπόψη η εξασφάλιση
µετακίνησης των πεζών, πολύ περισσότερο των ατόµων µε κινητικές δυσκολίες.
Σε πολλές, εξάλλου, περιπτώσεις, οι προβλεπόµενες από τη σχετική νοµοθεσία εξαιρέσεις
χρησιµοποιούνται ως άλλοθι του κακού σχεδιασµού και των αυθαιρεσιών στην κατασκευή των
πεζοδροµίων. Συστάσεις όπως, η εξασφάλιση της άνετης και ασφαλούς
µετακίνησης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στα πεζοδρόµια "εφόσον επιτρέπει η µορφολογία

του εδάφους" (άρθρο 24 Κτιριοδοµικού Κανονισµού), δυστυχώς χρησιµοποιούνται ως κανόνας,
ακόµα και σε περιπτώσεις που ε(ναι εύκολη και απόλυτα ~δυνατή η εξασφάλιση της
~
µετακίνησης.
Τέλος, επιβάλλεται να µελετηθεί( το πρόβληµα του καθορισµού του πλάτους των πεζοδροµίων και
των βασικών προβλέψεων από το στάδιο της πολεοδοµικής µελέτης, καθώς και το πρόβληµα της
υλοποίησης των κυκλοφοριακών µελετών.
3.2. Πρόσβαση και κίνηση στα κτίρια
Αναφορικά µε το ζήτηµα της πρσπελασιµότητας των ,κτιρίων, δύο είναι οι κύριοι νόµοι, ο Γενικός
Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.) και ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός. Οι διατάξεις των νόµων αυτών
αναφέρονται κυρ(ως σε θέµατα πρόσβασης των εισόδων και των ορόφων των κτιρίων και λιγότερο
ή καθόλου σε άλλες κατηγορίες προβληµάτων (όπως υλικά, ειδικοί (χώροι σε. δηµόσια κτίρια κ.λ.π.
Ο Γ.Ο.Κ. του 1985 περιλαµβάνει τις πρώτες ολοκληρωµένες διατάξεις.
πρόσβασης των εισόδων και των ορόφων των κτιρίων από άτοµα µε ειδικές ανάγκες: σύνδεση
της στάθµης του πεζοδροµίου µε τη στάθµη του ανελκυστήρα µε επίπεδο κλίσης το πολύ 6%,
πρόβλεψη ανελκυστήρα σε όλα τα δηµόσια κτίρια άνω του ενός ορόφου και πρόβλεψη ελαχίστων
διαστάσεων του ανελκυστήρα, ώστε να είναι προσπελάσιµος από αναπηρικό καρότσι.
Οι διατάξεις αυτές είναι χωρίς αµφιβολία πολύ σηµαντικές. Υπάρχουν, όµως, ερωτηµατικά αν και
αυτές εφαρµόζονται µε την απαιτούµενη πληρότητα. Σηµειώνεται ότι µε την εγκύκλιο 14/27-3-91
του Υπουργού ΠΕ. ΧΩ. ∆.Ε. προς τις ∆ιευθύνσεις ΠΕ. ΧΩ. και Πολεοδοµίας συνιστάται ο έλεγχος
των ειδικών κτιρίων για την αυτόνοµη διακίνηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, τόσο κατά τον
έλεγχο των µελετών, όσο και κατά την παραλαβή των κτιρίων. Με την ίδια εγκύκλιο συνιστάται
επίσης ανάλογος έλεγχος των κοινοχρήστων χώρων κατά την παραλαβή µελετών της Ε.Π.Α.
Εκτός από την πρόσβαση στα κτίρια, ιδιαίτερα για τα κτίρια δηµόσιας χρήσης, η ελληνική
νοµοθεσία δεν περιλαµβάνει άλλες διατάξεις που να εξασφαλίζουν την πλήρη προσπελασιµότητά
τους. Ως προς το ζήτηµα αυτό είναι υποδειγµατικές οι "Τεχνικές Προδιαγραφές Τουριστικών
Εγκαταστάσεων" του Ε.Ο.Τ. (απόφ. 530992/28.9.87), οι οποίες περιλαµβάνουν ένα σύνολο
προβλέψεων που καλύπτει όλες τις πλευρές της προσπελασιµότητας για όλες τις κατηγορίες των
"Ατόµων Μειωµένης Κινητικότητας", όπως χαρακτηρίζονται στις προδιαγραφές.
Τέλος, σηµειώνεται ότι η θεσµοθέτηση διατάξεων για την εξασφάλιση της προσπελασιµότητας των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες άρχισε να αποτελεί αντικείµενο και της Κοινοτικής Νοµοθεσίας, αλλά
βρίσκεται ακόµα στο στάδιο των προτάσεων. Η πρώτη Πρόταση Οδηγίας του Συµβουλίου, αφορά
στις "ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της κινητικότητας και
της ασφαλούς µεταφοράς των εργαζοµένων µε µειωµένη κινητικότητα από και προς τον τόπο
εργασίας" .

3.3. Πρόσβαση στα µέσα µεταφοράς
Στην έκθεση της Οµάδας εργασίας δεν γίνεται αναφορά σε νοµοθεσία σχετικά µε τα µέσα
µεταφοράς και την προσπελασιµότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, γιατί για πρώτη φορά η
ελληνική νοµοθεσία αναφέρθηκε στο θέµα τον Ιούνιο του 1992. Στην Απόφαση του Υπουργού
Μεταφορών µε αριθ. 21504/1771 περιέχονται εκτεταµένες προβλέψεις για την προσπελασιµότητα
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στα οχήµατα των δηµοσίων συγκοινωνιών, ορισµένες από τις οποίες
δεν είναι υποχρεωτικές (π.χ. προσπελασιµότητα των ατόµων µε αναπηρικό αµαξίδιο).
4. Προβλήµατα προσπελασιµότητας στο Π.Σ.Θ.
Είναι πλέον κοινός τόπος να λέµε ότι η Θεσσαλονίκη είναι µία πόλη απροσπέλαστη για τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες. Θα περιοριστούµε να περιγράψουµε ορισµένα δείγµατα αυτού του προβλήµατος.
4.1. Κτίρια δηµοσίας χρήσεως
Η Οµάδα Εργασίας οργάνωσε µια δειγµατοληπτική έρευνα, µε στόχο την εκτίµηση της
προσπελασιµότητας των δηµοσίων κτιρίων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η προσπελασιµότητα
των κτιρίων εκτιµήθηκε µε βάση τις κινητικές δυσκολίες που αντιµετωπίζει ένας χρήστης
αναπηρικού αµαξιδίου, ο οποίος, ωστόσο, έχει κάποιες δυνατότητες αυτοεξυπηρέτησης κατά την
κίνησή του, δηλαδή δεν έχει ηµιπληγία ή τετραπληγία. Η εκτίµηση της προσπελασιµότητας
αφορούσε µόνο στην πρόσβαση στην είσοδο, καθώς και στους πιθανούς ορόφους, αφού ήταν εκ των
προτέρων γνωστό ότι κανένα από τα υπό εξέταση κτίρια δεν έχει προβλέψεις για άλλα στοιχεία
(τουαλέτες, reception, σήµανση για τυφλούς στους ανελκυστήρες, υλικά κλπ.). Παίρνοντας ως
κριτήριο την αυτοεξυπηρέτηση του χρήστη αναπηρικού αµαξιδίου, τα κτίρια ταξινοµήθηκαν σε
τέσσερις κατηγορίες. Τα αποτελέσµατα της έρευνας παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Παρά το ότι η
προσπελασιµότητα εξετάστηκε µόνο σε ότι αφορά την πρόσβαση στο κτίριο του χρήστη
αναπηρικού αµαξιδίου και όχι τη δυνατότητα κανονικής χρήσης-εξυπηρέτησης από αυτό, τα
αποτελέσµατα της έρευνας είναι ενδεικτικά του µεγέθους του προβλήµατος. Συνοπτικά αναφέρονται
οι παρακάτω παρατηρήσεις:
Μόνο σε 8,5% των κτιρίων µπορεί να έχει πρόσβαση ο χρήστης αναπηρικού αµαξιδίου,
ενώ αντίθετα σε 26,7% είναι αδύνατο να έχει πρόσβαση ακόµα και µε τη βοήθεια
εξειδικευµένου συνοδού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι" οι λειτουργίες που εµφανίζονται σχετικώς προσπελάσιµες,
όπως οι τράπεζες, στηv πραγµατικότητα στεγάζονται ~ σε ισόγεια καταστήµατα
πολυκατοικιών και όχι σε κτίρια που ανεγέρθηκαν για το σκοπό της χρήσης τους.
Τα κτίρια που κτίστηκαν εξαρχής ως δηµόσια (µουσεία, παν/κοί χώροι κλπ.) είναι
απροσπέλαστα, αποτέλεσµα όχι κάποιων εργολαβικών πιέσεων (όπως συµβαίνει µε τα
ιδιωτικά κτίρια), αλλά λαθεµένων σχεδιαστικών επιλογών.
Λιγότερο από το 50% των νοσοκοµείων είναι προσπελάσιµα πλήρως, ενώ από τις ιδιωτικές
κλινικές µόνο το 21% είναι πλήρως προσπελάσιµες.

4.2. Κατοικίες
Στα κτίρια κατοικιών που κατασκευάστηκαν πριν από την αρχή ισχύος του Γ.Ο.Κ. του '85, δεν
υπάρχει καµία πρόβλεψη για την προσπελασιµότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Ελάχιστες
εξαιρέσεις αποτελούν κατοικίες (µονοκατοικίες κατά κανόνα) που προσαρµόστηκαν στις ειδικές
ανάγκες των ενοίκων τους µε πρόσθετες επεµβάσεις (µε κεκλιµένα επίπεδα, µηχανικά µέσα κλπ.).
Σε ότι αφορά τα κτίρια που κτίστηκαν µετά το 1985 εκτιµάται ότι σηµαντικός αριθµός δεν πληροί
τις προβλεπόµενες διατάξεις.
κτίρια που καταγράφηκαν
Είδος κτιρίου

ποσοστό εµφάνισης κατά κατηγορία

αριθµ.

Α

Β

Γ

∆

κτιρίων
∆ιoίκηση

95

7,9

54,8

19,4

17,9

∆ηµόσιες υπηρ.

38

11,9

35,8

32,6

19,7

Τράπεζες

57

5,3

67,5

10,5

16,7

79

12,8

17,7

38,5

31,0

24

1,4

13,9

35,8

48,9

38
17

16,6
20,6

19,5
19,4

42,6
32,9

21,3
27,1

82

5,1

13,8

48,2

32,9

Eκπαίδευση
σχολεία
παν/κοι χώροι
ιδιωτικές σχολές
Πολ/σµ6ς,
Αναψυχή,
Αθλητισµ6ς
Πολ/κά κέντρα

4

0,0

8,3

75,0

16,7

εκκλησίες

38

2,6

21,0

47,4

29,0

µουσεία / µνηµεία

5

0,0

0,0

70,0

30,0

αίθουσες τέχνης

5

0,0

20,0

60,0

20,0

κινηµατογράφοι-

24

4,2

4,2

41,6

5Ο,0

256

8,5

30,3

34,5

26,7

θέατρα
Σύνολο
ΚΤΙΡΙΑ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Νοσοκοµεία

3

46,2

39,7

14,1

-

Ιδιωτικές κλινικές

9

21,1

46,7

23,3

8,9

και ιατρ. κέντρα

Πίνακας 1. Αριθµός και ποσοστά κτιρίων δηµόσιας χρήσης προσπελασιµότητας
κατά κατηγορία
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ο χρήστης αναπηρικού αµαξιδίοο µπορεί να εισέλθει και να κινηθεί µε τον ακόλουθο τρόπο:

Κατηγορία Α. Χωρίς βοήθεια οποιασδήποτε µορφής: κτίρια χωρίς σκαλοπότια στις εισόδους ή µε
σωστό
σχεδιασµένα κεκλιµένα επίπεδα (ρόµπες), πρόσβαση σε όροφο µε ανελκυστήρα διαστάσεων
µεγαλύτερων του 1,10χ1,40 µ. και πλάτους θύρας µεγαλύτερο ή ίσο του 0,75 µ.
Κατηγορία Β. Με τη βοήθεια ανειδίκευτου συνοδού: κτίρια µε 1/2 και 1 σκαλοπάτι, ή κεκλιµένο
επίπεδο
(ρόµπα) κλίσης 6-8%καθώς και κτίρια µε ανελκυστήρα µε πλάτος θύρας 0,70 µ..
Κατηγορία Γ. Μόνο µε τη βοήθεια πλήρως ειδικευµένου συνοδού: κτίρια µε 2-10 σκαλοπότια
καθώς και κτίρια των οποίων ο ανελκυστήρας έχει πλάτος θύρας µικρότερο του 0,65 µ.
Κατηγορία ∆. Απολύτως απροσπέλαστα ακόµα και µε τη βοήθεια ειδικεuµένου συνοδού: κτίρια µε
περισσότερα από 10 σκαλοπάτια ή και χωρίς ανελκυστήρα.

4.3. Ανοικτοί χώροι
Οι πεζοί και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα και εµπόδια στις
µετακινήσεις τους στη Θεσσαλονίκη. Στενά και κακοσυντηρηµένα πεζοδρόµια, παρκαρισµένα
αυτοκίνητα, σηµατοδότες, φρεάτια, στύλοι, περίπτερα, δένδρα, απορρίµµατα και κάδοι Ο
απορριµµάτων, άλλα προσωρινά εµπόδια (εµπορεύµατα, µπάζα κλπ.), κάνουν τη µετακίνηση πεζή
ιδιαίτερα προβληµατική. Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα ε{ναι αυτό της παράνοµης
στάθµευσης στο πεζοδρόµιο που εµποδίζει τη µετακίνηση ακόµα και σε χώρους όπου αυτή θα ήταν
άνετη (όπως η οδός Τσιµισκή). Οι ράµπες που κατασκευάστηκαν από το ∆ήµο Θεσσαλονίκης, παρά
την τεράστια σηµασία τους, µόνο θεωρητικά διευκολύνουν την κίνηση, αφού συνεχώς
καταλαµβάνονται από παρκαρισµένα αυτοκίνητα, ή από αυτοκίνητα που δεν σταµατούν στη γραµµή
του STOP στους φωτεινούς σηµατοδότες. Παράλληλα, δεν γίνεται ιδιαίτερος έλεγχος από την
Τροχαία για τα προβλήµατα αυτά.
~

4.4. Μέσα µεταφοράς
Όπως είναι γνωστό, δεν υπάρχει οργανωµένο σύστηµα µεταφοράς ειδικά για µετακινήσεις ατόµων
µε κινητικές δυσκολίες. Τα µέτρα της πολιτείας για τη µεταφορά των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες ε{ναι δηµοσιονοµικού χαρακτήρα (φορολογικές απαλλαγές στην αγορά
,

\

",'

ιδιωτικού αυτοκινήτου) και όχι µέτρα πολιτικής δηµοσίων µεταφορών.
Η χρήση ιδιωτικών επιβατικών αυτοκινήτων για αστικές µετακινήσεις ατόµων µε ειδικές ανάγκες
προϋποθέτει την προσφορά θέσεων στάθµευσης για την εξυπηρέτησή τους. Στο Π.Σ.Θ. παρέχονται
θέσεις στάθµευσης µόνο στις κατοικίες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, µε απόφαση της Τροχαίας.
Μετά από συνεργασία του Οργανισµού Θεσσαλονίκης µε το ∆ήµο Θεσσαλονίκης είχαν προταθεί
ειδικές θέσεις στάθµευσης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε επιλεγµένα σηµεία της πόλης. Οι θέσεις
αυτές δεν έχουν ως σήµερα διαµορφωθεί, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν, σε όλο το Π.Σ.Θ. θέσεις
δηµοσίας στάθµευσης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (µοναδική εξαίρεση µία θέση έξω από το
∆ηµαρχείο Αµπελοκήπων).

Τα λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ. δεν είναι µόνο απροσπέλαστα στα άτοµα µε αναπηρικό αµαξίδιο, αλλά
σε µεγάλο αριθµό ατόµων µε µόνιµες ή προσωρινές δυσκολίες στο περπάτηµα ή την ισορροπία. Το
ύψος του πρώτου σκαλοπατιού της εισόδου από το οδόστρωµα, καθώς και των άλλων σκαλοπατιών
είναι µεγάλο και κάνουν δύσκολη την ανάβασή του από ηλικιωµένους, άτοµα µε κινητικές
δυσκολίες, εγκύους, παιδιά, άτοµα που µεταφέρουν αποσκευές κλπ. Αλλά και η ισορροπία µέσα στο
λεωφορείο είναι δύσκολη λόγω της έλλειψης καθέτων χειρολαβών και των λιγοστών θέσεων
καθήµενων. Ορισµένα από αυτά τα προβλήµατα έχουν αµβλυνθεί{ στα λεωφορεία µε τα οποία ο
Ο.Α.Σ.Θ. αντικαθιστά σταδιακά το στόλο του. Στα νέα λεωφορεία οι χειρολαβές και η θέση των
κοµβίων ειδοποίησης του οδηγού για στάση είναι τοποθετηµένα σε ικανοποιητικές θέσεις και το
σύστηµα αναγραφής των στοιχείων προέλευσης προορισµού και του αριθµού της λεωφορειακής
γραµµής ε(ναι ικανοποιητικό. Ωστόσο, παραµένουν τα προβλήµατα του ύψους των σκαλοπατιών,
των λιγοστών θέσεων καθήµενων και της ηχητικής ειδοποίησης των τυφλών στις στάσεις. Αξίζει να
σηµειωθεί( ότι οι νέες στάσεις εντός των ορίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (µε πρωτοβουλία του
∆ήµου Θεσσαλονίκης) ε(ναι κατά πολύ βελτιωµένες και διαθέτουν παγκάκια και στέγαστρα, σε
αντίθεση µε τους υπόλοιπους ∆ήµους του Π.Σ.Θ. για τους οποίoυς ο Ο.Α.Σ.Θ. δεν έχει λάβει καµία
µέριµνα.

5. ∆ραστηριότητες και προτάσεις του Τ.Ε.Ε.- Τ.Κ.Μ.
5.1. ∆ραστηριότητες του Τ.Ε.Ε. - Τ.Κ.Μ.
Μέσα στο 1992, το Τ.Ε.Ε.- Τ.Κ.Μ. ολοκλήρωσε τις παρακάτω δραστηριότητες:
1. Σύνταξη µελέτης µε θέµα: "Η Προσπελασιµότητα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες.
Προβλήµατα - Προοπτικές", από Οµάδα Εργασίας (Απρίλιος 1992). Αποστολή του τεύχους σε
φορείς σχετικούς µε το αντικείµενο.
2. Οργάνωση σεµιναρίου επαγγελµατικής κατάρτισης µικρής διάρκειας µε θέµα: "Σχεδιασµός για
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες", το οποίο παρακολούθησαν 30 Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, του
δηµοσίου και ελεύθεροι επαγγελµατίες.
3. Προετοιµασία πρόταση Προγράµµατος Ανταλλαγής Εµπειριών προς το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Περιφερειακής Ανάπτυξης (CEDRE) µε θέµα: "Αστικές Μεταφορές
ι.
Προσαρµοσµένες για Άτοµα µε Κινητικές ∆υσκολίες". Συνεργασία µε τον ∆ήµο
Θεσσαλονίκης, ∆ήµους Ευρωπαϊκών πόλεων και άλλους φορείς.
4. Συµµετοχή στη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος HORΙZON.

5.2. Προτάσεις του Τ.Ε.Ε.- Τ.Κ.Μ.
Οι προτάσεις της Οµάδας Εργασίας αφορούν δύο επίπεδα. Πρώτον, αναφέρονται σε δράσεις που θα
πρέπει να αναλάβει το ίδιο το Τ.Ε.Ε. για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των µηχανικών,
σχετικά µε τα προβλήµατα σχεδιασµού προσπελάσιµων κτιρίων, ανοικτών χώρων και συστηµάτων
µεταφορών. ∆εύτερον, αφορούν σε δράσεις που το Τ.Ε.Ε. πρέπει να προτείνει σε άλλους

εµπλεκόµενους φορείς ή να αναλάβει σε συνεργασία µε αυτούς, ώστε να γίνει πράξη η
προσπελασιµότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.

5.2.1. Προτάσεις για δράσεις του Τ.Ε.Ε.-Τ.Κ.Μ.
1. Μελέτη και διερεύνηση ειδικών θεµάτων σχετικά µε την προσπελασιµότητα των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες. Σύνταξη και έκδοση εύχρηστου τεύχους Προδιαγραφών που θα διατίθεται
σε όλους τους Μηχανικούς. Η σύνταξη του τεύχους θα βασισθεί σε όλες τις ισχύουσες
Προδιαγραφές στην Ελληνική και ∆ιεθνή Νοµοθεσία.
2. Επανάληψη του σεµιναρίου σε ετήσια βάση. Οργάνωση σχετικών σεµιναρίων σε όλους
Νοµούς της Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Παροχή συµβουλών στους Μηχανικούς σχετικό µε θέµατα προσπελασιµότητας από το
Γραφείο Γ.Ο.Κ. του Τ.Ε.Ε.-Τ.Κ.Μ.
4. Επιλογή και αγορά βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ε.-Τ.Κ.Μ., σχετικών µε θέµατα
σχεδιασµού για άτοµα µε ειδικές ανάγκες .

5. Επέκταση των δραστηριοτήτων του Τ.Ε.Ε.- Τ.Κ.Μ. δια µέσου των Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων (HORIZON, HELlOS, κλπ.).

5.2.2. Προτάσεις του Τ.Ε.Ε.- Τ.Κ.Μ. σε συνεργασία µε άλλους φορείς
1. Συντονισµός των αρµοδίων φορέων της πόλης (Οργανισµός Θεσσαλονίκης, Ο.ΤΑ., ∆/νση
Πολεοδοµίας, Σύλλογοι ατόµων µε ειδικές ανάγκες, Τ.Ε.Ε.- Τ.Κ.Μ. ) για την: α) ενιαΙα
αντιµετώπιση της µελέτης και κατασκευής έργων προσπελασιµότητας των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες, και β) δηµοσιοποίηση του προβλήµατος και ευαισθητοποίηση των δηµοσίων φορέων
και του κοινού. ∆ιερεύνηση της δυνατότητας ίδρυσης υποστηρικτικού φορέα ελέγχου και
παρακολούθησης των µέτρων και των επιµέρους δράσεων µε τη
συµµετοχή των
ενδιαφερoµένων.
2. Σύσταση επιτροπής εµπειρογνωµόνων µε συµµετοχή των'!- Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.,
Μεταφορών και Υγείας-Πρόνοιας, του Τ.Ε.Ε. και των ενδιαφεροµένων, για την αναθεώρηση και
συµπλήρωση της υπάρχουσας νοµοθεσίας. Κατάρτιση υποχρεωτικών προδιαγραφών για όλες τις
κατηγορίες κτιρίων δηµόσιας χρήσης κατά τα πρότυπα των προδιαγραφών τουριστικών
εγκαταστάσεων.
3. Άµεση προσαρµογή των δηµοσίων κτιρίων της πόλης, µε προτεραιότητα τα κτίρια που θα
χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 1997. Εξασφάλιση των
απαιτουµένων κονδυλίων και εκτέλεση των προσαρµογών µε σαφές χρονοδιάγραµµα .
4. Άµεση υλοποίηση του Προγράµµατος του Οργανισµού Θεσσαλονίκης για τη διευκόλυνση της
κίνησης των πεζών και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
5. Τήρηση των απαιτούµενων προδιαγραφών για την εξασφάλιση της µετακίνησης των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες σε όλες τις µελέτες επεµβάσεων του προγράµµατος αναβάθµισης του

ιστορικού κέντρου, και όλων των προγραµµατιζόµενων έργων Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.
Ορισµός συµβούλου προσπελασιµότητας στον προβλεπόµενο Οργανισµό Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας.
6. Υποχρεωτική εξασφάλιση της προσπελασιµότητας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες µε τήρηση
των απαιτουµένων προδιαγραφών σε κάθε νέα επέµβαση, οποιουδήποτε επιπέδου, σε ανοικτούς
χώρους (π.χ. καθορισµός πλάτους πεζοδροµίου, κατασκευή νέων πεζοδροµίων, διάνοιξη οδών,
πλήρεις µελέτες πεζοδρόµησης).
7. Άµεση λειτουργία στο Π.Σ.Θ. συστήµατος µεταφοράς "από πόρτα σε πόρτα" µε τη χρήση µίνι
λεωφορείων προσπελάσιµων σε χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων. Συνεργασία του Τ.Ε.Ε.-Τ.Κ.Μ.
µε τους εµπλεκόµενους φορείς (∆ήµους του Π.Σ.Θ., σΑ.Σ.Θ. κλπ.) για την άµεση προώθηση και
υλοποίηση του θέµατος.
8. Υιοθέτηση από µέρους της πολιτείας και των φορέων µεταφορών υποχρεωτικών

προδιαγραφών ι για τη διευκόλυνση της χρήσης των µεταφορικών µέσων από χρήστες µε
προβλήµατα κινητικότητας. Άµεση προώθηση του θέµατος αυτού σε ότι αφορά τα νέα οχήµατα
που προµηθεύεται ο σΑ.Σ.Θ.
9. Εξασφάλιση των θέσεων στάθµευσης για οχήµατα ατόµων µε ειδικές ανάγκες που
προτάθηκαν από τον Οργανισµό Θεσσαλονίκης και το ∆ήµο Θεσσαλονίκης.
10.Ενεργοποίηση όλων των εµπλεκοµένων φορέων (Ο.Τ.Α., ∆/νση Τροχαίας κλπ.)
για την αυστηρή τήρηση διατάξεων που διευκολύνουν την κίνηση των πεζών και ατόµων µε
ειδικές ανάγκες (παράνοµη στάθµευση σε πεζοδρόµια ή ρόµπες, παράνοµη κατάληψη
πεζοδροµίων από καταστηµατάρχες κλπ.).
11.Εκδοση ειδικού οδηγού προσπελάσιµων δηµοσίων κτιρίων του Π.Σ.Θ.

