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από τον καθηγητή κ. Αριστοτέλη Νανιόπουλο και λειτουργεί έκτοτε στο πλαίσιο του Τοµέα
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Πρόλογος
Η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι τα άτοµα που αντιµετωπίζουν προβλήµατα στη
µετακίνηση τους αποτελούν ένα πολύ µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού, σύµφωνα µε το
Γραφείο Μελετών για ΑµεΑ του ΥΠΕΚΑ το 50%, άρχισε να διαδίδεται στη χώρα µας τη
δεκαετία του ’80. Από τότε έγιναν πολλά, κάποια στη σωστή κατεύθυνση, κάποια σε λάθος,
σε κάθε περίπτωση έγιναν πράγµατα, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, που βελτίωσαν σε
σηµαντικό βαθµό τις συνθήκες µετακίνησης των ΑµεΑ και επίσης επηρέασαν θετικά τη στάση
των πολιτών και των φορέων.
Οπωσδήποτε, όµως, οι µεγάλες προσδοκίες που δηµιούργησαν διάφορες πρωτοβουλίες,
θεσµικές ή άλλες, δεν επιβεβαιώθηκαν πλήρως, ενώ πολλά προβλήµατα δεν έχουν
αντιµετωπισθεί ικανοποιητικά.
Η παρούσα έκθεση έχει ως βασικό στόχο να παρουσιάσει την υφιστάµενη κατάσταση στο
∆ήµο Θεσσαλονίκης, σε ότι αφορά την προσβασιµότητα του από εµποδιζόµενα στη
µετακίνηση άτοµα. Παρόµοια προβλήµατα βέβαια εµφανίζονται στους λοιπούς ∆ήµους του
Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης όσο και της χώρας και εποµένως η παρούσα
έκθεση πιστεύουµε ότι είναι χρήσιµη και σε αυτούς.
Εξετάζονται οι παρακάτω κύριες ενότητες:
– Συστήµατα Μεταφοράς
– Ανοιχτοί χώροι – διαδροµές
– Κτήρια του ∆ήµου Θεσσαλονίκης
– Μνηµεία, Μουσεία
– Εργαλεία πληροφόρησης για την προσβασιµότητα στη Θεσσαλονίκη
Στη σύνταξη της παρούσας έκθεσης αξιοποιήθηκε υλικό από σχετικές εργασίες κύρια της
Ερευνητικής Οµάδας Συστηµάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ και από εργασίες φοιτητών που
εκπονήθηκαν υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Α. Νανιόπουλου. Έγιναν ακόµη επιτόπιες
παρατηρήσεις, κύρια από τον κ. Π. Τσαλή, διδάκτορα ΑΠΘ, και ζητήθηκε η γνώµη και οι
απόψεις πολιτών µε αναπηρία, όπως αυτές εκφράζονται µέσα από τους συλλόγους τους:
– Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τυφλών – Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας
– Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών – Παράρτηµα Μακεδονίας Θράκης
– Ένωση Κωφών Βορείου Ελλάδος
– Σύλλογος γονέων, κηδεµόνων & φίλων ατόµων µε προβλήµατα όρασης & πρόσθετες
αναπηρίες «Η Αµυµώνη – Σύλλογος Θεσσαλονίκης»
Η φυσική και η αντιληπτική προσβασιµότητα αποτελούν σύνθετα ζητήµατα, που εξελίσσονται
διαχρονικά, τόσο ως προς την αντίληψη των ανθρώπων σε σχέση µε αυτά, όσο και σε σχέση
µε τα εργαλεία αντιµετώπισής τους, δεδοµένου ότι η επιστήµη συνεχώς εξελίσσεται.
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Η αντιµετώπιση των ζητηµάτων φυσικής και αντιληπτικής προσβασιµότητας απαιτεί µια
συστηµατική προσέγγιση, µε συνεχή προσπάθεια, ώστε η πόλη συνεχώς να βελτιώνεται και
να τείνει να γίνει προσβάσιµη στον µέγιστο βαθµό.
Η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει αρκετά προβλήµατα στην προσβασιµότητά της, όµως πολλές
προσπάθειες, πολλά βήµατα, έγιναν και γίνονται. Ήδη έχει να επιδείξει αρκετές καλές
πρακτικές που συµβάλλουν στην ενίσχυσή της, κάποιες από αυτές αξιοσηµείωτες σε διεθνές
επίπεδο, όµως αυτό που λείπει είναι η συνεπής εφαρµογή µιας συστηµατικής προσέγγισης
που θα ωθήσει σταδιακά σε µια ολιστική αντιµετώπιση των προβληµάτων.
Σήµερα ιδιαίτερα, που οι κοινωνικοί πόροι και οι κρατικές παροχές προς τα Άτοµα µε
Αναπηρίες (Α.µε.Α) περιορίζονται, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να παρέχεται η δυνατότητα
αυτόνοµης µετακίνησης, προσβασιµότητας στις σπουδές, στην απασχόληση,
αυτοϋποστηριζόµενης διαβίωσης. Παράλληλα η πόλη βελτιώνοντας την προσβασιµότητα της
και προωθώντας κατάλληλα τις υποδοµές που προσφέρει, µπορεί να γίνει τόπος έλξης για
τον «προσβάσιµο τουρισµό», αξιοποιώντας τα αντίστοιχα οικονοµικά και άλλα οφέλη.
Η παρούσα έκθεση φιλοδοξεί να συµβάλει στην προηγούµενη κατεύθυνση,
αντικατοπτρίζοντας «το πρόσωπο της πόλης» σε ότι αφορά τα ζητήµατα µετακίνησης των
πολιτών και των επισκεπτών της µε προβλήµατα στη µετακίνηση και την αντίληψη. Πρόκειται
για µια εθελοντική πρωτοβουλία της ΕΟΣΜ/ΑΠΘ, η οποία είναι µια αυτοσυντηρούµενη από
ερευνητικά έργα, οµάδα του Α.Π.Θ.. Στο µέτρο του δυνατού, η ΕΟΣΜ/ΑΠΘ, πέραν των
καθηκόντων της, που ορίζονται σαφώς από τα εκάστοτε έργα που εκπονεί, αναλαµβάνει
εθελοντικές πρωτοβουλίες για κάποια ζητήµατα που εµπίπτουν στα ενδιαφέροντα και την
εξειδίκευσή της.
Ιδιαίτερα θέλουµε να ευχαριστήσουµε για τη συµβολή τους στην εκπόνηση αυτής της
έκθεσης αλλά και στη γενικότερη υποστήριξη στο έργο µας, τα µέλη της αναπηρικής
κοινότητας Γιώργο Αυγουστίδη, Πέτρο Βαρσαµή, Άννυ Κουκουδέα, Ελένη Καρυπίδου,
Χριστίνα Μπλαβάκη, Εύη Ζυγούρη, Στράτο Εγγλέζο, Πασχαλίνα Καλλέ, Χρήστο
Γεωργοκωστόπουλο, Σπύρο Κουζέλη, Νίκο Καζαντζίδη.
Εφόσον η πρωτοβουλία αυτή αποδειχθεί χρήσιµη και το επιτρέπουν οι δυνατότητες της, η
ΕΟΣΜ/ΑΠΘ προτίθεται να συνεχίσει την παραγωγή και δηµοσιοποίηση αντίστοιχης έκθεσης
ανά τακτά διαστήµατα, ίσως ανά διετία.

Αριστοτέλης Νανιόπουλος
Καθηγητής ΑΠΘ
Υπεύθυνος Ερευνητικής Οµάδας Συστηµάτων Μεταφοράς ΑΠΘ
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1. Εισαγωγή
Η αναπηρία αποτελεί εξ ορισµού ένα παγκόσµιο ζήτηµα που αφορά όλα τα κοινωνικά
στρώµατα. Το ποσοστό των ατόµων µε αναπηρία συνεχώς αυξάνει, αλλά παράλληλα, µαζί
µε αυτό, αυξάνονται και οι γνώσεις του κοινωνικού συνόλου σε ζητήµατα αναπηρίας.
Tόσο τα αίτια όσο και οι συνέπειες της αναπηρίας διαφοροποιούνται ανά τον κόσµο. Αυτές οι
διαφορές είναι που αναδεικνύουν το ζήτηµα κυρίως σε πολιτικό – κοινωνικό. Κύρια αίτια της
αναπηρίας έχουν αποτελέσει κατά καιρούς ο πόλεµος, οι κακές συνθήκες διαβίωσης και η
ένδεια σε αναπτυσσόµενες περιοχές ή η αύξηση των τροχαίων ατυχηµάτων και του µέσου
όρου ηλικίας στις «ανεπτυγµένες» κοινωνίες. Η Ευρώπη π.χ. έχει ένα γηράσκοντα πληθυσµό
και ο αριθµός των ατόµων άνω των 65 ετών υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί κατά 40 % µεταξύ
των ετών 1985 και 2020. Ακόµη, ανάλογα µε τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, τις δοµές
του κοινωνικού κράτους και τη διαφορετική αντιµετώπιση που επιφυλάσσει το ίδιο το
κοινωνικό σύνολο στα µέλη του µε αναπηρία, διαφοροποιούνται και οι δυσκολίες που αυτά
αντιµετωπίζουν στην καθηµερινότητά τους (Λεβέντη, 2003).

1.1 Βασικοί ορισµοί
Σύµφωνα µε την WHO (World Health Organization, Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας) η
αναπηρία θεωρείται ένας όρος που καλύπτει προβλήµατα στη λειτουργία ή τη δοµή του
σώµατος, περιορισµούς στη δραστηριότητα και περιορισµούς στη συµµετοχή σε καθηµερινές
καταστάσεις (WHO, 2013).
Ως «υγεία» ορίζεται, σύµφωνα µε την WHO, η σωµατική, πνευµατική, ψυχική και κοινωνική
ευεξία και όχι µόνο η έλλειψη κάποιας ασθένειας (WHO, 1946).
Ο ορισµός της έννοιας της αναπηρίας διαφέρει από χώρα σε χώρα, καθώς ορίζεται σύµφωνα
µε την Εθνική νοµοθεσία, κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσµα να εµφανίζονται αρκετά σηµαντικές
διαφορές στα ποσοστά ατόµων µε αναπηρίες ανά κράτος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης
υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους τοµείς των δικαιωµάτων και της κοινωνικής ασφάλισης
µεταξύ των χωρών µελών (Brunel University, 2002).
Ιδιαίτερα σηµαντική για το σχεδιασµό του δοµηµένου περιβάλλοντος είναι η έννοια των
εµποδιζοµένων ατόµων. Σύµφωνα µε το πρώην Υ.Πε.Χω.∆.Ε., «Εµποδιζόµενα άτοµα είναι
τα άτοµα µε αναπηρία, καθώς και τα άτοµα µε µειωµένες ικανότητες, δηλαδή τα άτοµα της
τρίτης και τέταρτης ηλικίας, οι έγκυες, τα προεφηβικά άτοµα, τα άτοµα µε ασυνήθεις
σωµατικές διαστάσεις, οι εθισµένοι σε βλαβερές ουσίες, όσοι χρησιµοποιούν ή οδηγούν
οιουδήποτε τύπου αµαξίδιο, όσοι µεταφέρουν φορτία κλπ». Ακόµη, εµποδιζόµενα άτοµα
θεωρούνται όσοι έχουν 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. Εξετάζοντας τα άτοµα από την πλευρά του σχεδιασµού των κτιρίων, των
ελεύθερων χώρων και γενικά της εργονοµίας, ο όρος «εµποδιζόµενο άτοµο» υποδηλώνει τη
δυσκολία που αντιµετωπίζει το άτοµο αυτό από το λανθασµένο σχεδιασµό του
περιβάλλοντος χώρου. Το ποσοστό των ατόµων αυτών υπολογίζεται σε 50% περίπου επί
του συνολικού πληθυσµού. (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2003)
Αντίστοιχα, ως «Προσβασιµότητα», σύµφωνα µε τον Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό, ορίζεται
το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος, που επιτρέπει σε όλα τα άτοµα χωρίς διακρίσεις
φύλου, ηλικίας και λοιπών χαρακτηριστικών, όπως σωµατική διάπλαση, δύναµη, αντίληψη,
εθνικότητα, να έχουν πρόσβαση σε αυτό, δηλαδή να µπορούν αυτόνοµα, µε ασφάλεια και µε
άνεση να προσεγγίσουν και να χρησιµοποιήσουν τις υποδοµές, αλλά και τις υπηρεσίες
(συµβατικές και ηλεκτρονικές) και τα αγαθά που διατίθενται στο συγκεκριµένο περιβάλλον. Η
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προσβασιµότητα, αναφέρεται όχι µόνο στη φυσική πρόσβαση, αλλά και στη λειτουργικότητα,
στην αντίληψη, στην επικοινωνία, στην αυτονοµία και στην ασφάλεια. (ΦΕΚ 79/Α/9-4-2012)
«Σχεδιασµός για Όλους» ή «Οικουµενικός Σχεδιασµός», είναι εκείνος στον οποίο
λαµβάνονται υπ’ όψη, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, οι ανάγκες των διαφόρων οµάδων
εµποδιζοµένων ατόµων µε αποτέλεσµα να διευκολύνεται η ζωή όλων. Ο Σχεδιασµός για
όλους στοχεύει να δώσει σε όλα τα άτοµα τις ίδιες ευκαιρίες για συµµετοχή στις κοινωνικές
δραστηριότητες. (EIDD, 2004)
Εδώ πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι έχουν προταθεί πληθώρα µοντέλων που
προσδιορίζουν την έννοια της αναπηρίας. Τα επικρατέστερα είναι το ιατρικό και το κοινωνικό
µοντέλο.
Το ιατρικό µοντέλο θεωρεί την αναπηρία ως ένα πρόβληµα του ατόµου που προκαλείται από
ασθένεια, τραυµατισµό ή άλλη κατάσταση της υγείας του και που απαιτεί ιατρική περίθαλψη
που παρέχεται από επαγγελµατίες. Κύριος στόχος, σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, είναι η
θεραπεία ή η προσαρµογή του ατόµου στην κατάσταση αυτή. Έτσι ως σηµαντικότερο ζήτηµα
νοείται εδώ η κατάλληλη ιατρική περίθαλψη και, σε επίπεδο πολιτείας, πρώτο στόχο αποτελεί
η βελτίωση του συστήµατος υγείας.
Το κοινωνικό µοντέλο από την άλλη πλευρά θεωρεί πως το κυριότερο πρόβληµα
δηµιουργείται σε κοινωνικό επίπεδο και στην αδυναµία του κοινωνικού συνόλου να εντάξει
πλήρως τα άτοµα µε αναπηρίες. Η αναπηρία δε θεωρείται απλώς ένα χαρακτηριστικό του
ατόµου, αλλά αποτελεί ένα σύνολο στοιχείων, πολλά από τα οποία δηµιουργούνται από τον
κοινωνικό του περίγυρο. Έτσι η διαχείριση του ζητήµατος αναπηρία απαιτεί δράση σε
κοινωνικό επίπεδο και είναι συνολική ευθύνη της κοινωνίας να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές
στον περιβάλλοντα χώρο ώστε να είναι δυνατή η συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρίες σε
όλους τους τοµείς της δηµόσιας ζωής. Το ζήτηµα λοιπόν θεωρείται ότι είναι πολιτικόιδεολογικό και κατά βάση ένα ζήτηµα εξασφάλισης των στοιχειωδών ανθρωπίνων
δικαιωµάτων για ένα µεγάλο τµήµα του πληθυσµού (Oliver, 1990).

1.2. Έκταση του ζητήµατος της αναπηρίας
Το πόσο σηµαντική είναι η διαχείριση του ζητήµατος της αναπηρίας και η προσοχή που
πρέπει να δοθεί για τη δηµιουργία ενός πλήρως προσβάσιµου περιβάλλοντος φαίνεται
καθαρά στα παρακάτω στατιστικά στοιχεία, που αφορούν τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο
και τη χώρα µας ειδικότερα.
Σύµφωνα µε το ΥΠΕΚΑ, (ΥΠΕΚΑ, 2011) τα παρακάτω αποτελούν τα χαρακτηριστικά και τις
κύριες απαιτήσεις για ασφαλή διακίνηση της κάθε οµάδας των εµποδιζοµένων ατόµων:
1. Ηλικίες: 0-4 ετών
• Το ποσοστό των ατόµων αυτής της κατηγορίας (5,5 %) µαζί µε το ποσοστό των
συνοδών τους (5,5%) αποτελούν το 11% του συνολικού πληθυσµού.
• Η µετακίνησή τους κατά κανόνα γίνεται µε παιδικό αµαξίδιο ή µε τα πόδια και πάντα
µε τη συνοδεία ενήλικα.
• Στα βρέφη ή νήπια, που κινούνται σε αµαξίδιο, δηµιουργείται το αίσθηµα της
ανασφάλειας λόγω κακής συντήρησης πεζοδροµίων (προεξοχές, λακκούβες,
εµπόδια).
• Τα µεγαλύτερα νήπια παρουσιάζουν αστάθεια κατά το βάδισµα καθώς και µειωµένη
αίσθηση κινδύνου.
• Τα εµπόδια, οι λακκούβες και οι µικρού πλάτους οδεύσεις επιβαρύνουν τους
συνοδούς, οι οποίοι ασκούν µεγαλύτερη µυϊκή δύναµη και αντιµετωπίζουν συχνά
κινδύνους πρόκλησης ατυχηµάτων.
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2. Ηλικίες: 5-9 ετών
• Το ποσοστό των ατόµων αυτής της κατηγορίας είναι 6,4% του συνολικού πληθυσµού.
• Η κατηγορία αυτή χαρακτηρίζεται από απροσεξία και µειωµένη αίσθηση του κινδύνου,
αστάθεια κατά το βάδισµα και µειωµένη αντίληψη του χώρου.
• Τα άτοµα αυτά συνοδεύονται συνήθως από ενήλικα.
3. Ηλικίες: 60-74 ετών
• Το ποσοστό των ατόµων αυτής της κατηγορίας είναι 14% του συνολικού πληθυσµού.
• Χαρακτηριστικό των ατόµων αυτής κατηγορίας είναι η σταδιακή εξασθένηση των
αντανακλαστικών, των αισθήσεων και της κινητικότητας. Συχνή είναι και η χρήση
βοηθηµάτων.
• Είναι απαραίτητη η κατασκευή οδεύσεων µεγαλύτερου πλάτους και καλύτερης
ποιότητας αλλά και ελεύθερων από κάθε µορφής εµπόδια, από αντιολισθηρά δάπεδα
χωρίς προεξοχές και κενά.
• Επίσης, αναγκαία είναι η κατασκευή ανελκυστήρων µεγαλυτέρων διαστάσεων αλλά
και η αποφυγή ύπαρξης βαθµίδων στα κτίρια.
• Επιπλέον, σηµαντική είναι η ύπαρξη κατάλληλης σήµανσης , κυρίως ακουστικής, που
θα είναι εύκολα αντιληπτή αλλά και η λήψη ειδικών µέτρων κατά τον σχεδιασµό (πχ.
στηθαία και κιγκλιδώµατα σωστά διαµορφωµένα και σε κατάλληλα ύψη, σωστά
σχεδιασµένες κλίµακες και ράµπες, καθιστικά σε χώρους διέλευσης πεζών κλπ).
• Μη λήψη των κατάλληλων αυτών µέτρων µπορεί να οδηγήσει τα άτοµα αυτά των
νεότερων ηλικιών σε µερικό αποκλεισµό, ενώ τους µεγαλύτερους σε πλήρη
αποκλεισµό από το δοµηµένο περιβάλλον.
4. Ηλικίες: 75 ετών και άνω
• Το ποσοστό των ατόµων αυτής της κατηγορίας είναι 6,0 % του συνολικού
πληθυσµού.
• Χαρακτηριστικό των ατόµων αυτής κατηγορίας είναι η επιδείνωση της εξασθένησης
των αντανακλαστικών, των αισθήσεων και της κινητικότητας.
• Πέραν της χρήσης βοηθηµάτων, συχνά είναι απαραίτητη και η ύπαρξη συνοδού.
• Μη λήψη των κατάλληλων µέτρων µπορεί να οδηγήσει σε σταδιακό πλήρη
αποκλεισµό των ατόµων αυτών από το περιβάλλον και συνεχή παραµονή τους στο
σπίτι ή ακόµα και στο κρεβάτι.
5. Έγκυες:
• Το ποσοστό των ατόµων αυτής της κατηγορίας είναι το 1,5 % του συνολικού
πληθυσµού.
• Χαρακτηριστικό των ατόµων αυτής κατηγορίας είναι το αίσθηµα της ανασφάλειας και
η µειωµένη κινητικότητα.
• Απαραίτητη είναι η καλύτερη ποιότητα των οδεύσεων αλλά και ελεύθερες από κάθε
µορφής εµπόδια, επίπεδα αντιολισθηρά δάπεδα, ανελκυστήρες , ράµπες αντί
βαθµίδων και µάλιστα µεµονωµένων.
• Επιπλέον, σηµαντική είναι η κατάλληλη σήµανση , που θα είναι και εύκολα αντιληπτή.
• Μη λήψη των κατάλληλων µέτρων µπορεί να οδηγήσει τα άτοµα αυτά σε µερικό
αποκλεισµό από το περιβάλλον.
6. ΑµεΑ :
• Το ποσοστό των ατόµων αυτής της κατηγορίας είναι 9,3 % του συνολικού
πληθυσµού.
• Πιθανή χρήση βοηθηµάτων, πιθανή παρουσία συνοδού.
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Πίνακας 1: Ποσοστά εµποδιζοµένων ατόµων
Ηλικίες

Ποσοστό % επί του
συνολικού
πληθυσµού

0-4 ετών

5,5

Συνοδοί

5,5

Μερικό σύνολο

11

5-9 ετών

6,4

60-74

14

75 - άνω

6

Μερικό σύνολο

37,4

Στα παραπάνω ποσοστά πρέπει να προστεθούν:
Έγκυες

1,5

Άτοµα µε αναπηρία

9,3

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

48,2

Πηγή: (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2003)

Το γενικό σύνολο πιθανά ξεπερνάει το 50%, γιατί δεν έχουν ληφθεί υπ ' όψη τα εξής στοιχεία
• ο ενεργός πληθυσµός που οδηγεί κάθε είδους αµαξίδιο µεταφοράς, µεταφέρει
αποσκευές ή κάθε είδους φορτίο (π.χ. µετακοµίσεις)
• τα άτοµα µε µη «φυσιολογικές» διαστάσεις
• τα άτοµα µε προσωρινή ανικανότητα λόγω τραυµατισµού, οι ασθενείς σε ανάρρωση
• τα εξαρτηµένα άτοµα από διάφορες ουσίες κλπ.
∆εδοµένης της έλλειψης επικαιροποιηµένων δεδοµένων, αλλά και της διαφοροποίησης που
παρουσιάζεται στην έννοια της αναπηρίας από χώρα σε χώρα, αξίζει να αναφερθούν τα
αποτελέσµατα έρευνας του Οργανισµού για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη
(Ο.Ο.Σ.Α – OECD) που διεξήχθη στα πλαίσια του τεύχους «Self-Reported Health and
Disability», in Health at a Glance: Europe 2010, µέσω της χρήσης ερωτηµατολογίων σε
πολίτες χωρών της Ευρώπης. Η διαδικασία της αναφοράς της κατάστασης της υγείας από
τον ίδιο τον ερωτώµενο, και όχι µέσω «αντικειµενικών» ευρηµάτων, καλύπτει την αίσθηση
των ίδιων των ατόµων για την υγεία τους, λαµβάνοντας υπόψη τόσο σωµατικούς όσο και
ψυχολογικούς παράγοντες. Οι τρεις ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν οι εξής:
• Πόσο καλή χαρακτηρίζετε την υγεία σας γενικά; (πολύ καλή, καλή, µέτρια, κακή,
πολύ κακή)
• Έχετε κάποια ασθένεια ή πρόβληµα υγείας που έχει διαρκέσει ή αναµένεται να
διαρκέσει πάνω από έξι µήνες;
• Είχατε κάποιο περιορισµό σε συνήθεις δραστηριότητες τους τελευταίους έξι µήνες
λόγω προβλήµατος υγείας (σηµαντικό περιορισµό, περιορισµό, κανένα
περιορισµό)
Το σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι δίνει την άποψη των ίδιων των
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ερωτώµενων για την κατάσταση της υγείας τους και λαµβάνει υπόψη και τους εξωτερικούς
παράγοντες (περιβάλλον) που επηρεάζουν, σε συνδυασµό µε την κατάσταση της υγείας
τους, τις καθηµερινές τους δραστηριότητες. Το µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι δεν
επιτρέπει τις εύκολες συγκρίσεις δεδοµένων µεταξύ διαφορετικών χωρών, καθώς οι
απαντήσεις των ερωτώµενων επηρεάζονται άµεσα από κοινωνικούς και πολιτισµικούς
παράγοντες. Σηµειώνεται ότι οι ερωτήσεις γίνονται σε πληθυσµό άνω των 15 ετών
∆ιάγραµµα 1:Ποσοστά ενηλίκων που δήλωσαν κάποιον περιορισµό στις συνήθεις
δραστηριότητες το 2008

Πηγή: (OECD,2010)

Τα στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν για την Ελλάδα είναι τα εξής:
•

Ποσοστά ενηλίκων που δήλωσαν την κατάσταση της υγείας τους το 2008:
o Καλή ή πολύ καλή κατάσταση: 76% του πληθυσµού άνω των 15 ετών
o Μακροχρόνιες ασθένειες ή προβλήµατα υγείας: 22% του πληθυσµού άνω των 15
ετών.

Σε έρευνα της Eurostat (EU-SILC 2008 ; EU-SILC 2009 ) το ποσοστό ατόµων που
ανάφεραν περιορισµό στις δραστηριότητες του µειώθηκε στην Ελλάδα ανάµεσα στα έτη 2008
και 2009
∆ιάγραµµα 2: Ποσοστό ατόµων που ανάφεραν περιορισµό στις δραστηριότητες του

Πηγή: (EU-SILC 2009)
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1.3. Σύντοµη ιστορική αναδροµή – σταθµοί στην προώθηση της
προσβασιµότητας στην Ελλάδα
Σταθµό στην Ελλάδα όσον αφορά την προσπάθεια να αντιµετωπισθεί το έλλειµµα που
υπήρχε στην πρόσβαση των Α.µε.Α στο περιβάλλον, αποτελεί η σύσταση και η λειτουργία
από το 1985 του Γραφείο Μελετών για Άτοµα µε Αναπηρίες (πρώην Άτοµα µε Ειδικές
Ανάγκες) στο Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος (Υ.Πε.Χω.∆.Ε.). Κύριο
αντικείµενό του αποτελεί η σύνταξη των προδιαγραφών και των οδηγιών, καθώς και η
εφαρµογή νοµοθετικών ρυθµίσεων σχετικών µε την πρόσβαση, διακίνηση και εξυπηρέτηση
των ατόµων µε αναπηρίες και γενικότερα όλων των πολιτών που αντιµετωπίζουν
προβλήµατα εξαιτίας του κακού σχεδιασµού και των λανθασµένων κατασκευών στο
δοµηµένο περιβάλλον. Το Γραφείο Μελετών αποτέλεσε και την πρώτη υπηρεσία στην
Ελλάδα που προώθησε την έννοια της αυτόνοµης µετακίνησης και πρόσβασης σε µια εποχή
που κυριαρχούσε το αίτηµα για οικονοµικές και µόνο παροχές στα Α.µε.Α, µε το επιχείρηµα
ότι ήταν αδύνατη η κοινωνική ένταξη των ατόµων µε αναπηρία, χωρίς την παράλληλη
ύπαρξη προσβάσιµου και φιλικού περιβάλλοντος.
Η πρώτη σηµαντική παρέµβαση του Γραφείου Μελετών για Α.µε.Α του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. έγινε
στο νέο Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό (Γ.Ο.Κ.) του 1985. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το
άρθρο 29, ο Γ.Ο.Κ. επέβαλε την ύπαρξη πρόσβασης σε όλα τα νέα κτίρια, καθώς και στους
κοινόχρηστους χώρους αυτών των κτιρίων και των πόλεων. Ακόµη, προβλεπόταν
υποχρεωτική εγκατάσταση ανελκυστήρα. Το Γ.Ο.Κ. συµπλήρωσε ο Κτιριοδοµικός
Κανονισµός του 1989, στον οποίον περιλήφθηκαν διατάξεις για την πρόσβαση των Α.µε.Α.
Παράλληλα, το Γραφείο προχώρησε στη σύσταση οµάδων εργασίας οι οποίες
συγκέντρωσαν και επεξεργάσθηκαν τη διεθνή τεχνογνωσία και τις προδιαγραφές άλλων
χώρων, και στη συνέχεια προχώρησαν στη σύνταξη οδηγιών σχεδιασµού για διάφορες
κατηγορίες κτιρίων και για τους υπαίθριους χώρους. Οι προδιαγραφές αυτές
συγκεντρώθηκαν το 1991, ενώ το 1996 µια τριµελής οµάδα εργασίας ασχολήθηκε µε την
αναµόρφωση των οδηγιών, ώστε να αποκτήσουν ενιαίο ύφος και για να περιληφθούν σε
αυτές όλα τα νεότερα δεδοµένα. Το 2000 τροποποιήθηκε ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός
του 1985, και µε το άρθρο 28 καθιερώθηκε η υποχρέωση ύπαρξης πρόσβασης όχι µόνο στα
νέα αλλά και στα υφιστάµενα κτίρια µε χρήση κοινού, ενώ µε το άρθρο 18 δόθηκε η
δυνατότητα εγκατάστασης ανελκυστήρα ή αναβατορίου σε κατοικία Α.µε.Α κατ’ εξαίρεση των
κειµένων διατάξεων. Σήµερα, ολόκληρη η νεότερη νοµοθεσία αλλά και οι προδιαγραφές που
σχετίζονται µε την πρόσβαση και εφαρµόζονται κατά την κατασκευή των δηµόσιων έργων,
βασίζονται στο έργο που έχει γίνει από το Γραφείο Μελετών για Α.µε.Α του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
(Τσαλής, 2010)
Σηµαντικότατη είναι η εισαγωγή του Άρθρου 26 στον Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό (Ν.Ο.Κ.) για
τη βελτίωση της προσβασιµότητας προς Άτοµα µε Αναπηρία και γενικότερα εµποδιζόµενα
άτοµα (ΦΕΚ 79/Α/9-4-2012). Το άρθρο µεταφέρεται αυτούσιο παρακάτω
Άρθρο 26 - Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία ή
εµποδιζόµενων ατόµων
1. Στους χώρους όλων των νέων κτιρίων εκτός των κτιρίων µε χρήση κατοικίας, για τα οποία
η άδεια δόµησης εκδίδεται µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, επιβάλλεται να
εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη αυτόνοµη και ασφαλής προσπέλαση από άτοµα
µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα και η εξυπηρέτηση αυτών σε όλους τους εξωτερικούς και
εσωτερικούς χώρους των κτιρίων σύµφωνα µε τις Οδηγίες Σχεδιασµού του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους», όπως αυτές
τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά. Στα κτίρια αυτά επιβάλλεται επίσης η πρόβλεψη
προσβάσιµων σε άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων χώρων υγιεινής σε ποσοστό
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5% των συνολικών χώρων υγιεινής για χρήση κοινού ή σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ένας
ανά συγκρότηµα χώρων υγιεινής, ο οποίος µπορεί να έχει µικτή χρήση (ανδρών/γυναικών).
Οι παραπάνω προσβάσιµοι χώροι υγιεινής θα συνυπολογίζονται στον αριθµό χώρων
υγιεινής που επιβάλλεται ανά χρήση από άλλες διατάξεις. Εφόσον τα παραπάνω κτίρια
διαθέτουν χώρους στάθµευσης τότε ποσοστό 5% αυτών ή τουλάχιστον ένας θα
διαµορφώνεται κατάλληλα για χρήση αναπηρικών αυτοκινήτων.
Ειδικά για τα κτίρια µε χρήση κατοικίας επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η αυτόνοµη και
ασφαλής οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση από άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα
άτοµα σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων
κατοικίας, καθώς επίσης και η διασφάλιση συνθηκών εύκολης µετατρεψιµότητας των
κατοικιών σε κατοικίες µελλοντικών χρηστών µε αναπηρία/εµποδιζόµενων ατόµων, χωρίς να
θίγεται ο φέρων οργανισµός του κτιρίου.
2. Η δυνατότητα αυτόνοµης και ασφαλούς προσπέλασης όλων των κτιρίων από άτοµα µε
αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα και η εξυπηρέτηση αυτών εξασφαλίζεται µε προσβάσιµες
οριζόντιες και κατακόρυφες οδεύσεις που αρχίζουν από τη στάθµη του πεζοδροµίου και
φτάνουν µέχρι την πόρτα του ανελκυστήρα και τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
των κτιρίων αυτών και αποτελούνται από στοιχεία κατάλληλων προδιαγραφών, όπως
ράµπες, αναβατόρια, ανελκυστήρες, µε την πρόβλεψη προστατευµένων προσβάσιµων
χώρων αναµονής σε περίπτωση έκτακτων αναγκών σε κάθε όροφο σε αναλογία ένας χώρος
µε µία θέση αµαξιδίου, όταν ο πληθυσµός του ορόφου είναι µικρότερος από 200 άτοµα, ή 1
χώρος µε δύο θέσεις αµαξιδίου όταν ο πληθυσµός του ορόφου είναι µεγαλύτερος από 200
άτοµα.
3. Οι κοινής χρήσης υπαίθριοι χώροι των οικοπέδων, στα οποία κατασκευάζονται τα κτίρια
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, επιβάλλεται να διαµορφώνονται κατάλληλα, εφόσον το
επιτρέπει η µορφολογία του εδάφους ώστε να χρησιµοποιούνται και από άτοµα µε αναπηρία
ή εµποδιζόµενα άτοµα.
4. Στα υφιστάµενα πριν από την ισχύ του παρόντος νόµου κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες
του ∆ηµοσίου, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, κοινωφελείς οργανισµοί, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτης και δεύτερης βαθµίδας ή έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού (χώροι συνεδρίων,
εκθέσεων, µουσείων, συναυλιών, αθλητικών ή πολιτιστικών συγκεντρώσεων, ναοί, θέατρα/
κινηµατογράφοι, εστιατόρια/ ζαχαροπλαστεία/ καφενεία/ κέντρα διασκέδασης, αίθουσες
πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες αναµονής επιβατών, τράπεζες/ ανταλλακτήρια κ.λπ.),
προσωρινής διαµονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δικαιοσύνης και
σωφρονισµού, γραφείων και εµπορίου, βιοµηχανίας και βιοτεχνίας, καθώς επίσης και στους
χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίµων επιβάλλεται να γίνουν οι
απαραίτητες διαµορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιµοι από
άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα.
Οι διαµορφώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή γίνονται σύµφωνα µε τις
Οδηγίες Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1 και θα πρέπει να
ολοκληρωθούν µέχρι το 2020, µε την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται ο φέρων
οργανισµός του κτιρίου, άλλως τα κτίρια θα θεωρούνται αυθαίρετα.
Ειδικά για την περίπτωση των υφιστάµενων κτιρίων που µνηµονεύονται στην παρούσα
παράγραφο επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πρόβλεψη ανελκυστήρα µε τις ελάχιστες εσωτερικές
διαστάσεις θαλάµου που προβλέπει το πρότυπο ΕΛΟΤ.ΕΝ 81.70 «Κανόνες ασφάλειας για
την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων
– Ειδικές εφαρµογές για ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών – Μέρος 70: Προσιτότητα σε
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ανελκυστήρες ατόµων περιλαµβανοµένων και ατόµων µε ειδικές ανάγκες» για ένα χρήστη
αναπηρικού αµαξιδίου και ενός τουλάχιστον προσβάσιµου σε άτοµα µε αναπηρία ή
εµποδιζόµενα άτοµα χώρου υγιεινής µε κοινή χρήση ανδρών/γυναικών.
Υφιστάµενα κτίρια µε χρήσεις εµπορίου και γραφείων, εκτός των κτιρίων που στεγάζουν
γραφεία υπηρεσιών του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου φορέα, νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου, νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθµίδας, καθώς επίσης και καταστήµατα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος µε ανάπτυγµα τραπεζοκαθισµάτων στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, µε
µικτό εµβαδόν µικρότερο από 100 τ.µ. µπορούν να εξαιρεθούν µόνο από την υποχρέωση
δηµιουργίας προσβάσιµων χώρων υγιεινής για το κοινό, εφόσον αυτό προκαλεί δυσανάλογη
επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες τους.
Ειδικότερα θέµατα που αφορούν στην προσαρµογή των παραπάνω κτιρίων µπορούν να
ρυθµιστούν µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
5. Από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εξαιρούνται τα κτίρια που έχουν
µοναδική πρόσβαση σε δρόµο µε βαθµίδες ή βρίσκονται σε οικόπεδα στα οποία η ελάχιστη
διαφορά στάθµης του φυσικού εδάφους στην οικοδοµική γραµµή από την επιφάνεια του
πεζοδροµίου είναι µεγαλύτερη από 2,50 µ.. Επίσης εξαιρούνται από την υποχρέωση
διαµόρφωσης πρόσβασης στους πάνω από το ισόγειο ορόφους ή τους εσωτερικούς εξώστες
ή αναβαθµούς τα κτίρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον:
α) το εµβαδόν των εσωτερικών εξωστών ή αναβαθµών αποτελεί ποσοστό µέχρι 50%
του εµβαδού της κυρίως αίθουσας και όχι περισσότερο των 100 τ.µ. και η χρήση του
είναι ίδια µε αυτή της κυρίως αίθουσας ή οι εσωτερικοί εξώστες ή αναβαθµοί έχουν
βοηθητική χρήση,
β) το συνολικό µικτό εµβαδόν των πάνω από το ισόγειο ορόφων είναι µικρότερο των
200 τ.µ. και
γ) το µικτό εµβαδόν κάθε ορόφου είναι µικρότερο των 70 τ.µ.. Οι εξαιρέσεις που
αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν, αν η
χρήση του κτιρίου είναι η µοναδική στον οικισµό και ταυτόχρονα στους πάνω από το
ισόγειο ορόφους υπάρχουν χρήσεις για εξυπηρέτηση κοινού διαφορετικές από αυτές
που υπάρχουν στον ισόγειο όροφο.
6.Κατά τη διαµόρφωση ή ανακατασκευή των κοινόχρηστων χώρων των οικισµών (όπως
ιδίως χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, όπως των πλατειών/
πεζοδρόµων/ πεζοδροµίων/ νησίδων, χώρων πρασίνου/ άλσεων, στάσεων/αποβαθρών
κ.λπ.) εφόσον το επιτρέπει η µορφολογία του εδάφους, επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η
δυνατότητα πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων µε οδεύσεις πεζών/
οδεύσεις τυφλών/ κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες) χωρίς αναβαθµούς µε κλίση µέχρι 5% /
προσβάσιµα µηχανικά µέσα κάλυψης υψοµετρικών διαφορών, κατάλληλη τοποθέτηση
αστικού εξοπλισµού, όπως στεγάστρων, καθιστικών, στύλων φωτισµού, κάδων
απορριµµάτων, σήµανσης κ.λπ., καθώς και να διαµορφώνεται ποσοστό 5% των χώρων
στάθµευσης ή τουλάχιστον ένας για χρήση αναπηρικών αυτοκινήτων, σύµφωνα µε τις
Οδηγίες, πρότυπα και κανονισµούς που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1.
Σε πεζοδρόµια και σε πεζοδρόµους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους του µη βασικού
δικτύου πεζοδρόµων, εφόσον η µορφολογία του εδάφους δεν επιτρέπει τη δυνατότητα
δηµιουργίας πλήρως προσβάσιµων χώρων κίνησης για άτοµα σε αναπηρικό αµαξίδιο,
εξασφαλίζεται πάντοτε η προσβασιµότητα για τις λοιπές κατηγορίες χρηστών.
7. Στην περίπτωση ανάγκης γνωµοδότησης επί ειδικών θεµάτων προσβασιµότητας που
προκύπτουν κατά την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων, τα αρµόδια γνωµοδοτικά /
ελεγκτικά όργανα, όπως Υ∆ΟΜ, Ελεγκτές ∆όµησης, Συµβούλια Αρχιτεκτονικής µπορούν να
προσφύγουν στην «Επιτροπή Προσβασιµότητας», που συνιστάται µε απόφαση του
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Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και εδρεύει στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η Επιτροπή αυτή θα µπορεί να εισηγηθεί
στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και ειδικές ρυθµίσεις που
αφορούν στην προσβασιµότητα. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζονται οι φορείς που θα
εκπροσωπούνται σε αυτήν, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται οπωσδήποτε εκπρόσωποι
της Εθνικής Συνοµοσπονδίας των Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ), οι ιδιότητες των µελών, ο
τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
8. Οι ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων
που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, αφορούν στη σύνταξη, παρουσίαση της µελέτης
προσβασιµότητας, όπως αυτή ορίζεται στο ν. 4030/2011 (Α΄ 249) άρθρο 3 παρ. 2β και
άρθρο 9 παρ. 6 και στο προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κατ’ εξουσιοδότηση του παραπάνω νόµου. Οµοίως κατ’
εξουσιοδότηση του παραπάνω νόµου πραγµατοποιείται ο έλεγχος των έργων και εργασιών
δόµησης που ορίζεται στο άρθρο 4 της υ.α. οικ. 9875/2012 (Β΄469).

2. Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης
2.1 Στατιστικά στοιχεία που αφορούν το ∆ήµο Θεσσαλονίκης
Σύµφωνα µε την απογραφή του 2011, ο πραγµατικός πληθυσµός του Νοµού και του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης δίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 2: Μόνιµος πληθυσµός ∆ήµου και Νοµού Θεσσαλονίκης
Μόνιµος πληθυσµός
Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

1.110.312

∆ήµος Θεσσαλονίκης

325182

Θεωρείται, ελλείψει επίσηµων στοιχείων, ότι το ποσοστό των Ατόµων µε Αναπηρία στην
πόλη της Θεσσαλονίκης κυµαίνεται στο 9,30%, το οποίο δίνεται σε όλη τη χώρα σύµφωνα µε
τα προαναφερόµενα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ. Με αυτή την υπόθεση, οδηγούµαστε στο
συµπέρασµα ο συνολικός αριθµός των Α.µε.Α. στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης ανέρχεται στα 30240
άτοµα περίπου.
Σε αυτό τον αριθµό δεν συµπεριλαµβάνονται στοιχεία για τα εµποδιζόµενα άτοµα. Όπως έχει
ήδη αναφερθεί, σε αυτά συµπεριλαµβάνονται άτοµα ηλικίας 0 – 9 ετών και άτοµα από 60
ετών και άνω.
Κάνοντας µια προσπάθεια κατανοµής του πληθυσµού ανά κατηγορία προβλήµατος που
αντιµετωπίζει, θα δούµε πως κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα δύσκολο λόγω της ανυπαρξίας
δεδοµένων ή και του διαφορετικού τρόπου κατηγοριοποίησης που χρησιµοποιείται, ανάλογα
µε το αντικείµενο της έρευνας. Επίσηµα στοιχεία για τη χώρα µας δεν υπάρχουν. Υπάρχει
ωστόσο η παρακάτω κατανοµή η οποία αναφέρεται στο σύνολο της Ευρώπης, όπως αυτή
ορίζεται γεωγραφικά, µε συνολικό πληθυσµό 800 εκατοµµυρίων κατοίκων.
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Πίνακας 3: Κατανοµή πληθυσµού ανά είδος προβλήµατος στη γεωγραφική περιφέρεια της
Ευρώπης
Είδος προβλήµατος
Χρήστες αµαξιδίου
∆εν µπορούν να περπατήσουν χωρίς
βοήθεια
∆εν µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα
δάχτυλα
∆εν µπορούν να χρησιµοποιήσουν το ένα
χέρι

Ποσοστό %
0,38
5,63

0,13

0,13

Μειωµένη δύναµη

2,8

Μειωµένος συγχρονισµός κινήσεων

1,4

Προβλήµατα οµιλίας

0,25

Προβλήµατα γλώσσας

0,63

Νοητική αναπηρία

3,8

Κωφοί

0,13

Προβλήµατα ακοής

10

Τυφλοί

0,13

Προβλήµατα όρασης

1,4

Πηγή: (Gill, 1997)

Το συνολικό ποσοστό υπερβαίνει αυτό του 9,3% των ατόµων µε αναπηρίες το οποίο
αναφέρεται από το Υ.Πε.Χω.∆.Ε. γιατί σε αυτή την περίπτωση χρησιµοποιείται ένας
περισσότερο ευρύς ορισµός.
Ανάγοντας αυτά τα στοιχεία στον πραγµατικό πληθυσµό του ∆ήµου Θεσσαλονίκης,
προκύπτουν τα παρακάτω δεδοµένα:
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Πίνακας 4: Κατανοµή πληθυσµού ανά είδος προβλήµατος στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης σύµφωνα
µε τα ποσοστά που ισχύουν στο σύνολο της Ευρώπης
Είδος προβλήµατος

Αριθµός κατοίκων

Χρήστες αµαξιδίου

1235

∆εν µπορούν να περπατήσουν χωρίς βοήθεια

18307

∆εν µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα δάχτυλα

422

∆εν µπορούν να χρησιµοποιήσουν το ένα χέρι

422

Μειωµένη δύναµη

9105

Μειωµένος συγχρονισµός κινήσεων

4553

Προβλήµατα οµιλίας

813

Προβλήµατα γλώσσας

2049

Νοητική αναπηρία

12357

Κωφοί
Προβλήµατα ακοής

423
32518

Τυφλοί

423

Προβλήµατα όρασης

4553

Σηµειώνεται ότι τα νούµερα αυτά µπορεί να διαφέρουν αρκετά στην πραγµατικότητα, για
παράδειγµα ο αριθµός ατόµων χρηστών τροχοκαθίσµατος εκτιµάται από το Παράρτηµα
Μακεδονίας Θράκης του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών ότι είναι αρκετά
µεγαλύτερος.

2.2 Αρµόδιες υπηρεσίες για προσβάσιµο σχεδιασµό σύµφωνα µε τον νέο
Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης
Σύµφωνα µε τον νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, οι
παρακάτω διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
εµπλέκονται άµεσα στη διαδικασία του προσβάσιµου σχεδιασµού:

2.2.1 ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων που περιλαµβάνει τις
παρακάτω διοικητικές ενότητες :
α) Τµήµα Κυκλοφοριακού Σχεδιασµού
Μελετά το σχεδιασµό των στάσεων αναµονής επιβατών των αστικών και
υπεραστικών γραµµών, σύµφωνα και µε τις κατευθύνσεις προσβασιµότητας
α1) Γραφείο Πεζών και Προσβασιµότητας
1. Καταγράφει αιτήµατα και επισηµάνσεις πολιτών σχετικά µε τα υφιστάµενα
προβλήµατα, µελετά και εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών µέτρων ή
άµεσων επεµβάσεων από τις αρµόδιες υπηρεσίες για την εξασφάλιση:
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• της εν γένει εφαρµογής των αρχών της βιώσιµης κινητικότητας και ειδικότερα
της απρόσκοπτης και ασφαλούς κίνησης των Πεζών και των Ποδηλάτων στην
περιοχή του ∆ήµου,
• της προσβασιµότητας και των λοιπών διευκολύνσεων των Ατόµων µε Αναπηρία
(ΑµεΑ), όπως της εύκολης προσέγγισης και ανεµπόδιστης κίνησης στους
κοινόχρηστους χώρους (χώροι στάθµευσης, πεζοδρόµια), εισόδου και κίνησης
εντός των κτιρίων (θύρες, διάδροµοι, ανελκυστήρες)
2. Συγκεντρώνει τα σχετικά δεδοµένα, παρακολουθεί τις τεχνικές και νοµοθετικές
εξελίξεις, σχεδιάζει εξ ιδίων, συνεργάζεται, ενηµερώνει και ελέγχει τις αρµόδιες
Υπηρεσίες για την ενσωµάτωση προδιαγραφών περί προσβασιµότητας ΑµεΑ σε όλες
τις εκπονούµενες µελέτες και τα εκτελούµενα έργα του ∆ήµου που αφορούν αστικές
αναπλάσεις και διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων, µελέτες προσβασιµότητας και εν
γένει τον σχεδιασµό και την βελτίωση των υποδοµών που εξυπηρετούν Πεζούς,
Ποδηλάτες και ΑµεΑ (Πεζόδροµοι, Ποδηλατόδροµοι, διαβάσεις κ.α.).
3. ∆έχεται καταγγελίες πολιτών ή Ενώσεων για προβλήµατα αρµοδιότητάς του, τις
οποίες διαβιβάζει προς τις αρµόδιες διευθύνσεις του ∆ήµου και άλλων Φορέων,
παρακολουθεί την εξέλιξή τους και ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους.
4. Συνεργάζεται µε άλλους φορείς, ενώσεις εθελοντών και Μη Κερδοσκοπικών
Οργανισµών (ΜΚΟ) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εξ’ ιδίων και από κοινού µε τις
Ενώσεις αυτές εργάζεται και µεριµνά για:
• την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, στοιχείων, τεχνογνωσίας και την
αµοιβαία συνδροµή στα παραπάνω θέµατα,
• την εκπόνηση ή συµµετοχή σε προγράµµατα τοπικά, εθνικά ή κοινοτικά (σε
συνεργασία µε τη ∆/νση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης), τη
διοργάνωση ηµερίδων και δράσεων που αφορούν την κίνηση των Πεζών, των
Ποδηλάτων και των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ),
• την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση ∆ηµοσίων Αρχών, υπαλλήλων και του
κοινού, για την κατανόηση των αναγκών και των δικαιωµάτων των πεζών, των
ποδηλάτων και των ατόµων µε αναπηρίες, τόσο δια ζώσης, όσο και δια των
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.
• Την επιµέλεια και διακίνηση ενηµερωτικών εντύπων και ψηφιακού υλικού, την τήρηση και
ενηµέρωση αρχείων, χαρτών και ψηφιακών δεδοµένων, την κατάρτιση, διαχείριση και
συντήρηση ιστοσελίδων, ψηφιακών και άλλων εφαρµογών προσπελασιµότητας και
πληροφόρησης.

2.2.2 ∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών
Μελετών
Τµήµα Μελετών ∆ηµοτικών Κτιρίων και Κοινόχρηστων χώρων
Εφαρµόζει στις µελέτες της αρµοδιότητάς του όλους τους ισχύοντες Κανονισµούς
και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές (Κτιριοδοµικό, Αντισεισµικό,
Πυροπροστασίας, Προσβασιµότητας ΑµεΑ, ΚΕΝΑΚ, Τ.Ο.ΤΕΕ κ.α.).

2.3 Συστήµατα Μεταφοράς
Συνοπτικά, τα διαθέσιµα συστήµατα για τη µετακίνηση των εµποδιζοµένων ατόµων στην
πόλη της Θεσσαλονίκης απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραµµα
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∆ιάγραµµα 3: Οι διαθέσιµες υπηρεσίες για τη µετακίνηση των εµποδιζοµένων ατόµων στην
πόλη της Θεσσαλονίκης

2.3.1 Χαρακτηριστικά των συµβατικών υπηρεσιών του ΟΑΣΘ.
Ιστορικό του Ο.Α.Σ.Θ
Ο Ο.Α.Σ.Θ Ιδρύθηκε το 1957 µε το νοµοθετικό διάταγµα 3721. Από τότε ανέλαβε
αποκλειστικά την εξυπηρέτηση των αστικών συγκοινωνιών της πόλης, µετά από την
υπογραφή σχετικής σύµβασης µε το κράτος. Αυτή την περίοδο ο ΟΑΣΘ διαθέτει 283
λεωφορεία των 60 και των 80 θέσεων.
Από το 1963 µέχρι το 1977 ο ΟΑΣΘ αποκτά 283 νέα λεωφορεία, ενώ το 1978 εµφανίζονται
τα πρώτα αρθρωτά λεωφορεία στην Ελλάδα, που µπορούσαν να εξυπηρετήσουν το καθένα
150 άτοµα.
Ενώ αρχικά ο ΟΑΣΘ εξυπηρετούσε µόνο την πόλη της Θεσσαλονίκης στη συνέχεια
επεκτάθηκε και εξυπηρετούσε και προαστιακές µεταφορές. Το 2003 έχουµε επέκταση της
περιοχής εξυπηρέτησης του ΟΑΣΘ σε 15 νέους ∆ήµους περιφερειακούς της Θεσσαλονίκης
όπως για παράδειγµα στο δήµο Καλλιθέας, Χαλκηδόνας, Ασσήρου. Την ίδια χρονιά
προστίθενται 48 νέα λεωφορεία. Το 2010 τα λεωφορεία αυξήθηκαν κατά 18 και ταυτόχρονα
εξασφαλίσθηκε η εξυπηρέτηση, εννέα (9) ∆ήµων του Επαρχείου Λαγκαδά, δια της
συνδυασµένης χρήσης λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. και του Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης, µε
σηµαντική µείωση στο κόστος µετακίνησης (αστικό εισιτήριο ή το 50% του Κ.Τ.Ε.Λ.).
Βασικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά του ΟΑΣΘ σήµερα
•

•
•

618 + 4 Λεωφορεία (τα περισσότερα µε προδιαγραφές κινητήρων Euro IV και V)
Αρθρωτά (145 – 160 επιβάτες)
Απλά (100 επιβάτες)
Απλά (85 επιβάτες)
mini (45 επιβάτες)
super mini (9 επιβάτες)
Ειδικά mini (7 επιβάτες σε συµβατικές θέσεις + 4 επιβάτες σε
τροχοκαθίσµατα)
75 Λεωφορειακές Γραµµές / 3.500 στάσεις
180.000.000 Επιβάτες / Έτος
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Παροχές υπηρεσιών για Α.µε.Α από συµβατικά λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ
Γενικά στις γραµµές του Ο.Α.Σ.Θ. υπάρχουν οι ακόλουθες παροχές.
1. Ποσοστό 80% περίπου των λεωφορείων διαθέτει σύστηµα πρόσβασης Α.µεΑ.. Εντός των
λεωφορείων προβλέπονται 4 θέσεις για τα εµποδιζόµενα άτοµα. Τα λεωφορεία µπορεί να
φέρουν χειροκίνητες ή ηλεκτροκίνητες ράµπες ή αναβατόρια για να διευκολύνουν την
πρόσβαση σε αυτά.
2. Στο Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή υπάρχουν ειδικές ρυθµίσεις
υποχρεώσεων εξυπηρέτησης των Α.µεΑ., ενώ προβλέπεται και η είσοδος στα λεωφορεία
ατόµων µε πρόβληµα όρασης που συνοδεύονται από σκύλο – συνοδό.
3. Από το Σεπτέµβριο του 2007, λειτουργεί εντός όλων των λεωφορείων, σύστηµα οπτικής
και ηχητικής αναγγελίας των στάσεων.
4. Έχει εγκατασταθεί από τον Ο.Α.Σ.Θ. το σύστηµα της ηχητικής αναγγελίας των
διερχόµενων λεωφορείων από έξυπνες τηλεµατικές στάσεις (20 τον αριθµό), µε χειρισµό από
τα χειριστήρια που χρησιµοποιούν τα άτοµα µε πρόβληµα όρασης και για τους φωτεινούς
σηµατοδότες.
Το σύστηµα τηλεµατικής
Βασικά Στοιχεία Συστήµατος Τηλεµατικής
1. Σε κάθε λεωφορείο όταν αποµακρύνεται κατά 20 περίπου µέτρα από µία στάση,
αναγράφεται στην Τηλεµατική Έξυπνη Πινακίδα Λεωφορείων (Τ.Ε.Π.Λ.) στην
ελληνική και λατινική γραφή η επόµενη στάση.
2. Έχει δηµιουργηθεί και λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Σ.Θ. (www.oasth.gr) η
«Αναζήτηση της βέλτιστης διαδροµής» δια της οποίας παρέχεται πλήρης περιγραφή
της βέλτιστης διαδροµής «ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΩ ΠΟΥ», µε ακριβείς πληροφορίες για το ή τα
λεωφορεία που πρέπει να χρησιµοποιηθούν αλλά και για την ακριβή απόσταση κάθε
µετακίνησης προς τον προορισµό.
3. Ταυτόχρονα µε την οπτική αναγγελία των στάσεων, γίνεται και η ηχητική αναγγελία
αυτών, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
Πληροφόρηση Πραγµατικού Χρόνου
Παρέχεται πληροφόρηση πριν τη ∆ιαδροµή µέσω διαδικτύου, κινητού τηλεφώνου µε
σύνδεση στο διαδίκτυο, σταθερού τηλεφώνου µε χρήση του πληκτρολογίου του ή απευθείας
µε χειριστή του κέντρου πληροφόρησης του ΟΑΣΘ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η δυνατότητα
αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τους επιβάτες µε αναπηρία
Πληροφόρηση στη διάρκεια της ∆ιαδροµής
Ο ΟΑΣΘ µέσω του συστήµατος τηλεµατικής παρέχει πληροφόρηση κατά τη διάρκεια της
διαδροµής, τόσο στις στάσεις όσο και εντός του οχήµατος. Στις στάσεις παρέχεται οπτική
αναγγελία άφιξης οχηµάτων σε 200 στάσεις, ενώ το σύστηµα έχει επεκταθεί και σε ηχητική
αναγγελία και σε άλλες είκοσι από αυτές. Η ηχητική αναγγελία αποτελούσε απαραίτητη
προϋπόθεση για τη χρήση του συστήµατος τηλεµατικής από άτοµα µε προβλήµατα όρασης
και ενεργοποιείται από τους χρήστες µέσω του τηλεχειριστηρίου που χρησιµοποιούν και για
την ενεργοποίηση της ηχητικής σήµανσης στους φωτεινούς σηµατοδότες. Κάποια παράπονα
έχουν εκφραστεί από χρήστες µε πρόβληµα όρασης κατά τη διάρκεια λειτουργίας του
συστήµατος, καθώς υστέρηση στην πληροφόρηση των πινακίδων οδηγεί σε λανθασµένη
ενηµέρωση των χρηστών.
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Εικόνα 1α-γ: Οπτική και ηχητική αναγγελία άφιξης σε στάση

Πηγή: (Σπανός, 2012)

Στόλος οχηµάτων
Ο στόλος των λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ διαθέτει αρκετούς διαφορετικούς τύπους οχηµάτων.
Τα τελευταία χρόνια ο οργανισµός έκανε προσπάθειες για βελτίωση των παρεχόµενων
υπηρεσιών στους πελάτες µε αναπηρία µέσω της αγοράς νέων οχηµάτων που διαθέτουν τις
ακόλουθες διευκολύνσεις:
• Πρόσβαση στην κύρια είσοδο µέσω χειροκίνητης αναδιπλούµενης ράµπας ή µέσω
ηλεκτροκίνητης ράµπας ή αναβατορίου. Στα ηλεκτροκίνητα συστήµατα
παρατηρούνται προβλήµατα όσον αφορά την συντήρηση/λειτουργία τους και τη
λειτουργικότητά τους σε καθηµερινή χρήση.
• Θύρες εισόδου κατάλληλου πλάτους
• ∆ιάδροµοι που επιτρέπουν την κίνηση χρηστών τροχοκαθίσµατος και χώροι
παραµονής στο όχηµα για αυτούς
• Θέσεις που προορίζονται για εµποδιζόµενα άτοµα. Επισηµαίνεται ότι, σε ορισµένους
τύπους λεωφορείων, πριν από τις θέσεις αυτές υπάρχει σκαλοπάτι που δυσκολεύει
την προσέγγιση των επιβατών
• Αντιολισθηρά δάπεδα
• Χειρολαβές κατάλληλης διατοµής που σχηµατίζουν χρωµατική αντίθεση µε το
περιβάλλον
• Κοµβία που σχηµατίζουν επαρκή χρωµατική αντίθεση µε το περιβάλλον
• Ηχητική ανακοίνωση επόµενης στάσης
• Πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων εντός των οχηµάτων,
Χαρακτηριστικός τύπος οχήµατος είναι ο παρακάτω. Το όχηµα µπορεί να µεταφέρει 37
καθήµενους καθώς και όρθιους επιβάτες.
Εικόνα 2: Εξωτερική όψη του οχήµατος
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Για να ειδοποιηθεί ο οδηγός για την ύπαρξη επιβάτη µε τροχοκάθισµα ώστε να κατεβάσει τη
ράµπα, υπάρχει στο εξωτερικό του οχήµατος πλήκτρο αφής µε εικονόγραµµα. Το πλήκτρο
είναι τοποθετηµένο στα 70 εκ. από το έδαφος µε την πρόσβαση σε αυτό να είναι δύσκολη για
χρήστες τροχοκαθίσµατος σε πραγµατικές συνθήκες. Το όχηµα φέρει χειροκίνητα
αναδιπλούµενη ράµπα. Το µέγιστο βάρος που µπορεί να φέρει η ράµπα είναι 350 κιλά, ενώ
οι άκρες της επισηµαίνονται µε ανακλαστικές λωρίδες. Η ράµπα έχει διαστάσεις 90*100 εκ.
και σε ρείθρο πεζοδροµίου 17 εκ. έχει κλίση περίπου 9ο. Επισηµαίνεται ότι η δυσκολία
προσέγγισης στο πεζοδρόµιο στις περισσότερες στάσεις οδηγεί στην πράξη σε πολύ
µεγαλύτερες κλίσεις ράµπας. Το όχηµα φέρει µηχανισµό επιγονάτισης.
Εικόνα 3α,β: ∆ιαδικασία αναδίπλωσης ράµπας

Η προσβάσιµη θύρα, που οδηγεί απευθείας στο χώρο που προορίζεται για χρήστες
τροχοκαθίσµατος, έχει υπερεπαρκές πλάτος (µεγαλύτερο του ενός µέτρου).
Στον χώρο για χρήστες τροχοκαθίσµατος υπάρχει χειρολαβή και µεταλλική επιφάνεια
ορισµού του κάθετου τµήµατος του χώρου. Ωστόσο, δεν υπάρχει διαµορφωµένη πλάτη που
θα βοηθούσε στην άνεση του χρήστη και στη µείωση κινήσεων του τροχοκαθίσµατος κατά τη
διαµήκη και εγκάρσια διεύθυνση. Πρόβληµα σε πραγµατικές συνθήκες αποτελεί η κατάληψη
του χώρου από περιπατητικούς επιβάτες, ειδικά τις ώρες αιχµής.
Εικόνα 4α,β: Ο χώρος για τους χρήστες τροχοκαθίσµατος σε όχηµα του ΟΑΣΘ

2.3.2 Η υπηρεσία «ΑΙΝΕΙΑΣ» του ∆ήµου Θεσσαλονίκης
Στις 28 Σεπτεµβρίου 1995 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θεσσαλονίκης ενέκρινε οµόφωνα την
λειτουργία δικτύου µεταφοράς ατόµων µε αναπηρία µε το όνοµα «ΑΙΝΕΙΑΣ» στα πλαίσια του
προγράµµατος ΗΛΙΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αριθµό απόφασης 1626/28-9-1995.
Το πρόγραµµα µπήκε σε ισχύ το Μάιο του 1996 µε τρία οχήµατα, τα οποία είχαν τη
δυνατότητα να µεταφέρουν 6 καθήµενα άτοµα και δύο χρήστες τροχοκαθίσµατος. Μετά από
10 χρόνια, και αφού το πρόγραµµα είχε αρχίσει να υπολειτουργεί, του δόθηκε µια νέα ώθηση
µε την αγορά δύο νέων οχηµάτων και επίσης µε την τοποθέτηση εξοπλισµού τηλεµατικής
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από το ερευνητικό πρόγραµµα SUNRISE. Στα πλαίσια του SUNRISE η Ερευνητική Οµάδα
Συστηµάτων Μεταφοράς του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης συνέβαλε στον
επανασχεδιασµό της υπάρχουσας υπηρεσίας µε τη δηµιουργία Κέντρου ∆ιαχείρισης του
στόλου και την εγκατάσταση εξοπλισµού τηλεµατικής στα οχήµατα. Στο κτίριο του ∆ήµου
εγκαταστάθηκε ένα Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ροµολογίων µε την υποστήριξη κατάλληλου
λογισµικού. Ταυτόχρονα, οργανώθηκαν σεµινάρια ώστε να γίνει κατάρτιση του προσωπικού
στις καινούργιες τεχνολογικές απαιτήσεις που απαιτούσε η εφαρµογή του συστήµατος
τηλεµατικής και στον σωστό τρόπο συµπεριφοράς –των συνοδών και των οδηγών- απέναντι
στους χρήστες της υπηρεσίας.
Από το 2006 µέχρι σήµερα δεν υπάρχει κάποια σηµαντική αλλαγή στον εξοπλισµό επί των
οχηµάτων και στον τρόπο λειτουργίας του «ΑΙΝΕΙΑ». Στις µέρες µας το σύστηµα τηλεµατικής
που εγκαταστάθηκε στην υπηρεσία δεν λειτουργεί. Πρόσφατα, η υπηρεσία απέκτησε νέο
όχηµα για τη µετακίνηση των επιβατών.
∆ιάρθρωση, χαρακτηριστικά και τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας.
Το πρόγραµµα «ΑΙΝΕΙΑΣ» αφορά κατοίκους του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µε κινητικά
προβλήµατα επίκτητα ή εκ γενετής, καθώς και µε νοητικές αναπηρίες, ανεξάρτητα από την
ηλικία τους. Το δίκτυο λειτουργεί από και µέχρι του πεζοδροµίου από καθορισµένες στάσεις
ώστε να παραλαµβάνονται τα ΑµεΑ. κατά το δυνατόν πλησιέστερα από τον τόπο διαµονής
τους, αλλά και ταυτοχρόνως να εξυπηρετούνται περισσότερα µέλη του δικτύου ‘’ΑΙΝΕΙΑΣ’’.
Η υπηρεσία εξυπηρετεί πρωτίστως εκπαιδευτικούς και εργασιακούς σκοπούς, καθώς και σε
συνεργασία µε συγκεκριµένους φορείς. Το πρόγραµµα λειτουργεί από τις 6:00 το πρωί έως
τις 22:00 το βράδυ συνεχώς σε δύο βάρδιες (πρωί- απόγευµα). Στην πρωινή βάρδια
πραγµατοποιούνται 3 δροµολόγια και στην απογευµατινή 2.
Το προσωπικό αποτελείται από 11 άτοµα, 5 οδηγοί, 5 συνοδοί και 1 υπεύθυνη συντονισµού
ολόκληρης της υπηρεσίας. Οι συνοδοί εξυπηρετούν από «πόρτα σε πόρτα» και ευθύνονται
για την ασφαλή λειτουργία των ειδικών ανελκυστήρων, καθώς επίσης και για τις προσδέσεις
των µετακινούµενων.
Υπάρχουν δύο ειδών δροµολόγια, αυτά τα οποία πραγµατοποιούνται καθηµερινά και τα
«εµβόλιµα», τα οποία είναι αυτά που πραγµατοποιούνται για µία µοναδική φορά ή για µικρό
χρονικό διάστηµα. Στην δεύτερη περίπτωση δροµολογίου οι χρήστες οφείλουν να
τηλεφωνήσουν στο νούµερο της υπηρεσίας του ∆ήµου για να κρατήσουν θέση τουλάχιστον
µία ηµέρα πιο νωρίς. Το σύστηµα αυτό διευκολύνει ιδιαίτερα τους µόνιµους χρήστες της
υπηρεσίας καθώς δεν απαιτείται να κλείνουν καθηµερινά ραντεβού. Το τηλεφωνικό κέντρο
είναι ανοιχτό από ∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή από τις 7:00 το πρωί µέχρι τις 15:00 το
µεσηµέρι. Η µετακίνηση για εργασιακούς σκοπούς κοστίζει 0,60 ευρώ ανά διαδροµή, ενώ για
εκπαιδευτικούς σκοπούς 0,30 ευρώ. Τα άτοµα που χρησιµοποιούν καθηµερινά την υπηρεσία
έχουν επιπλέον ως ετήσια συνδροµή 15,00 ευρώ.
Από το ∆ήµο Θεσσαλονίκης υπολογίζεται ότι σε ηµερήσια βάση µετακινούνται 40 Α.µε.Α
κατά µέσο όρο. Η ακτίνα δράσης της υπηρεσίας καθηµερινά είναι Νέα Ελβετία- Λεωφόρος
Γεωργικής Σχολής-Καλαµαριά-Ανατολική Θεσσαλονίκη-Κέντρο πόλης- ∆υτική Θεσσαλονίκη
έως την Επτάλοφο-Πυλαία-Ελαιώνας-Πανόραµα-Νέα Ελβετία.
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Εικόνα 5 α,β: Όχηµα της υπηρεσίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης «ΑΙΝΕΙΑΣ» και ο εξοπλισµός
τηλεµατικής εντός του οχήµατος

Έρευνα ερωτηµατολογίου σε χρήστες της υπηρεσίας
Ο στόχος της έρευνας ερωτηµατολογίου ήταν να προβληθεί η άποψη των χρηστών του
«ΑΙΝΕΙΑ» για την υπηρεσία. (Κατσιανίδου, 2012) Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 30
ερωτήσεις που χωρίζονται σε δύο µέρη, ένα γενικό για τις µεταφορές και ένα ειδικό για την
υπηρεσία που αφορά τη συχνότητα χρήσης της υπηρεσίας και την ευκολία χρήσης του
«ΑΙΝΕΙΑ».
Ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας.
Η έρευνα διενεργήθηκε από την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012 έως και την Πέµπτη 19
Ιανουαρίου 2012 και όλες τις ώρες που η υπηρεσία ήταν διαθέσιµη. Τα ερωτηµατολόγια
διανεµήθηκαν από τους συνοδούς της υπηρεσίας στους χρήστες, οι οποίοι είτε τα
συµπλήρωναν άµεσα στη διάρκεια της µεταφοράς τους είτε τα επιστρέφανε συµπληρωµένα
στην αµέσως επόµενη χρήση της υπηρεσίας. Συνολικά, συµµετείχαν στην έρευνα 30 άτοµα.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας ερωτηµατολογίου.
∆ιάγραµµα 4: Κατανοµή ηλικιών χρηστών υπηρεσίας

Είναι φανερό ότι η ηλικιακή οµάδα των 18-45 ετών συγκεντρώνει το 80% περίπου των
χρηστών της υπηρεσίας του «ΑΙΝΕΙΑ»
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∆ιάγραµµα 5: Κατανοµή κατά κατηγορία αναπηρίας χρηστών της υπηρεσίας

Παρατηρούµε ότι τα άτοµα που µετακινούνται µε τροχοκάθισµα, δηλαδή αυτοί που δεν θα
µπορούσαν εύκολα να µετακινηθούν µε κάποιο άλλο µεταφορικό µέσο, αλλά και τα άτοµα µε
δυσκολίες αντίληψης περιβάλλοντος και άρα έχουν ανάγκη από την ύπαρξη συνοδού
αποτελούν την πλειοψηφία των χρηστών του «ΑΙΝΕΙΑ».
∆ιάγραµµα 6: ∆ιαθεσιµότητα ΙΧ χρηστών υπηρεσίας

Είναι εµφανές ότι περισσότερο από το 50% δεν έχει τη δυνατότητα µεταφοράς µε Ι.Χ. λόγω
µη διαθεσιµότητας ενός στην οικογένειά του. Αξιοπρόσεκτο είναι ακόµα το γεγονός ότι µόλις
ένα 6% των χρηστών του «ΑΙΝΕΙΑ» έχει στην κατοχή του αυτοκίνητο.
∆ιάγραµµα 7: Απαίτηση συνοδού των χρηστών της υπηρεσίας

Το γεγονός ότι το 68% των ερωτώµενων έχει ως προϋπόθεση για τη µετακίνηση του την
ύπαρξη συνοδού καταδεικνύει έναν λόγο που οι χρήστες επιλέγουν για την µετακίνηση τους
τον «ΑΙΝΕΙΑ».
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∆ιάγραµµα 8: Συνηθισµένος σκοπός µετακίνησης των χρηστών της υπηρεσίας

Ο πιο συνηθισµένος σκοπός µετακίνησης των ερωτώµενων όπως φαίνεται από το
παραπάνω διάγραµµα είναι η εκπαίδευση και η εργασία γεγονός που «ταιριάζει» µε τις
ηλικίες που χρησιµοποιούν την υπηρεσία.
∆ιάγραµµα 9: Κατανοµή µετακινήσεων κατά µέσο των χρηστών της υπηρεσίας

1 στους 2 χρήστες του «ΑΙΝΕΙΑ» επιλέγει πιο συχνά για τη µετακίνηση του τη συγκεκριµένη
υπηρεσία. Το αµέσως µεγαλύτερο ποσοστό το συγκεντρώνει το κοινό ΤΑΞΙ και τα συµβατικά
λεωφορεία του ΟΑΣΘ. Εντύπωση προκαλεί ότι η επιλογή της ειδικής υπηρεσίας του ΟΑΣΘ
δεν επιλέχθηκε από κανέναν από τους χρήστες του «ΑΙΝΕΙΑ».
∆ιάγραµµα 10: Περιοχή προέλευσης των χρηστών

Η υπηρεσία εξυπηρετεί χρήστες εκτός των στενών ορίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.
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∆ιάγραµµα 11: Περιοχή προορισµού των χρηστών

Τα αποτελέσµατα της έρευνας για την περιοχή προορισµού δεν προκαλούν ιδιαίτερη
εντύπωση. Τα µεγάλα νοσοκοµεία τα οποία βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, το Ειδικό
Κέντρο Απασχόλησης Α.µε.Α. «Ο ΣΩΤΗΡΑΣ» που βρίσκεται επί της Π. Συνδίκα, το Κέντρο
Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης στην Καλαµαριά και το Κέντρο Περίθαλψης Παίδων «Άγιος
∆ηµήτριος» στην Πυλαία δικαιολογούν τα αποτελέσµατα της έρευνας.
∆ιάγραµµα 12: Αριθµός µετακινήσεων

Το παραπάνω διάγραµµα µας δείχνει ότι οι χρήστες του «ΑΙΝΕΙΑΣ» χρησιµοποιούν την
υπηρεσία για τη µετακίνησή τους σε καθηµερινή βάση.
∆ιάγραµµα 13: Αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών από τους χρήστες

Όπως µπορεί κάποιος εύκολα να παρατηρήσει το 53% θεωρεί το επίπεδο των παρεχόµενων
υπηρεσιών του «ΑΙΝΕΙΑ» άνω του µετρίου. Παρ’ όλα αυτά εντύπωση προκαλεί και το
γεγονός ότι περίπου το 30% των χρηστών δεν είναι ευχαριστηµένοι από την υπηρεσία και
της παροχές της.
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∆ιάγραµµα 14: Ο πιο σηµαντικός λόγος για την επιλογή του «ΑΙΝΕΙΑ» από τους χρήστες

Παρατηρούµε ότι ο πιο σηµαντικός λόγος για την επιλογή της χρήσης της υπηρεσίας του
«ΑΙΝΕΙΑ» είναι η εξυπηρέτηση «πόρτα- πόρτα». Από τους πιο σηµαντικούς λόγους επιλογής
του «ΑΙΝΕΙΑ» είναι ακόµα η προσβασιµότητα και η εξυπηρέτηση την ώρα που θέλει ο
χρήστης, γεγονός που συνεπάγεται ότι δεν έχει περιττές καθυστερήσεις για να φτάσει στον
προορισµό του. Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι η άνεση και η ασφάλεια είναι από τους
τελευταίους λόγους επιλογής της χρήσης της υπηρεσίας. Τέλος, από τα αποτελέσµατα της
έρευνας προκύπτει ότι η δωρεάν µετακίνηση είναι ο τελευταίος σε σηµαντικότητα λόγος για
να επιλέξει κάποιος να µεταφερθεί µε τον «ΑΙΝΕΙΑ»
∆ιάγραµµα 15: Μη δυνατότητα εξυπηρέτησης λόγω µη διαθεσιµότητας λεωφορείου

Ποσοστό µεγαλύτερο από το 50% εξυπηρετείται καθηµερινά χωρίς προβλήµατα από τον
«ΑΙΝΕΙΑ». 27% αντιµετωπίζει προβλήµατα λόγω µη διαθεσιµότητας λεωφορείου µια φορά
την εβδοµάδα ή ακόµα και συχνότερα.
∆ιάγραµµα 16: Έχει διευκολύνει η χρήση της υπηρεσίας την ζωή των µεταφεροµένων

3 στους 4 χρήστες της υπηρεσίας θεωρεί ότι όντως η χρήση της υπηρεσίας έχει διευκολύνει
τη ζωή του γεγονός που είναι ελπιδοφόρο. Παρ’ όλα αυτά η ύπαρξη ενός 26% που δεν είναι
ικανοποιηµένο µε την υπηρεσία σηµαίνει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των παροχών
που προσφέρει ο «ΑΙΝΕΙΑΣ».
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2.3.3 Υπηρεσία ΟΑΣΘ για τη µετακίνηση ατόµων µε αναπηρίες
Βάσει του άρθρου 17 του συµπληρωµατικού Νόµου 3185/2003 (ΦΕΚ Α’ 229/26-9-2003) ο
Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής των αστικών συγκοινωνιακών
υπηρεσιών να διαθέτει και να κυκλοφορεί για τη δωρεάν µετακίνηση των Ατόµων µε
Αναπηρίες (Α.µε.Α), δύο ειδικά διασκευασµένα λεωφορεία, χωρητικότητας τεσσάρων θέσεων
αναπηρικών αµαξιδίων και τεσσάρων θέσεων συνοδών. Από το 2009 έγινε δροµολόγηση και
τρίτου (3ου) οχήµατος πλήρους µεταφορικής ικανότητας.
Τα οχήµατα έχουν ειδική πρόβλεψη πυροπροστασίας, σύστηµα θέρµανσης, κλιµατισµού και
ενσωµατωµένο ψυγείο για την κάλυψη των αναγκών των επιβατών. Έχουν δύο θύρες, µια
πλάγια µονόφυλλη και µια δίφυλλη ανοιγόµενη στο πίσω µέρος για την επιβίβαση των
χρηστών τροχοκαθισµάτων µε τη χρήση του αναβατορίου. Τα οχήµατα µπορούν να
εξυπηρετήσουν εώς τέσσερις χρήστες τροχοκαθίσµατος. Την εξωτερική εµφάνιση των
λεωφορείων επιµελήθηκε µε σχετική εικαστική παρέµβαση ο διεθνούς φήµης καλλιτέχνης της
διασποράς Κωνσταντίνος Ξενάκης.
Ο χειρισµός του αναβατορίου γίνεται από τον οδηγό ή το συνοδό µε χειριστήριο που
βρίσκεται πάνω στο αναβατόριο. Το αναβατόριο έχει διαστάσεις 1350mm (µήκος),
900mm(πλάτος). Κατά τη διεύθυνση προσέγγισης του χρήστη και στα δύο άκρα του έχει
µικρά αναδιπλούµενα επίπεδα, ενώ κατά τη διεύθυνση κίνησης υπάρχουν χειρολαβές. Η
ανυψωτική ικανότητα του αναβατορίου είναι 350 kgr.
Εικόνα 6: Μικρό λεωφορείο του Ο.Α.Σ.Θ. για την εξυπηρέτηση των Α.µε.Α

Εικόνα 7 α,β: ∆ιαδικασία λειτουργίας του αναβατορίου

33

Στο εσωτερικό των οχηµάτων η ακινητοποίηση των τροχοκαθισµάτων γίνεται µε εγκάρσιες
αύλακες στερεωµένες στο δάπεδο του λεωφορείου στις οποίες αγκυρώνονται τα
τρχοχοκαθίσµατα µε ειδικούς ιµάντες.
Πρόκειται για µια υπηρεσία εξυπηρέτησης «πόρτα-πόρτα» στα πρότυπα λειτουργίας
µεταφορών ανταποκρινόµενων στη ζήτηση (DRT - Demand Responsive Transport). Κάθε
µετακίνηση προγραµµατίζεται από την προηγούµενη για την επόµενη ηµέρα, κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας στις τηλεφωνικές γραµµές που διατίθενται αποκλειστικά για την εν
λόγω χρήση. Ο Ο.Α.Σ.Θ. παρέχει και προσυµφωνηµένες οµαδικές µετακινήσεις Α.µεΑ. για
κοινωνικό σκοπό. Η υπηρεσία παρέχεται καθηµερινά από 06:00’ έως 22:00’ και τα Σάββατα,
τις Κυριακές και αργίες από 07:00’ έως 23:00’. Η καταχώρηση των ραντεβού γίνεται σε
ηλεκτρονική µορφή. Για τη σύνταξη του προγράµµατος δροµολόγησης χρησιµοποιείται
βοηθητικά το σύστηµα τηλεµατικής που έχει αναπτυχθεί στον Ο.Α.Σ.Θ. Στην περίπτωση
µεταφοράς ατόµου µε βαριά αναπηρία, ζητείται από τον χειριστή του κέντρου η απαραίτητη
παρουσία συνοδού. Προκειµένου να µειωθούν οι καθυστερήσεις στα δροµολόγια
επιβάλλονται «ποινές» σε χρήστες που δεν εµφανίζονται ή καθυστερούν στα ραντεβού τους.
Για τα ειδικά λεωφορεία επιλέχθηκαν οδηγοί που εκδήλωσαν προσωπικό ενδιαφέρον, µέσω
έγγραφης δήλωσής τους, είτε είχαν σχέση και γνώσεις συµπεριφοράς προς Α.µε.Α.
Παράλληλα τοποθετήθηκαν στο Κέντρο Ρύθµισης Κυκλοφορίας ειδικοί υπάλληλοι µε
προηγούµενη εµπειρία από τη λειτουργία των λεωφορειακών γραµµών σε δύο βάρδιες. Το
δυναµικό της υπηρεσίας ανέρχεται σε εφτά οδηγούς, ενώ επιπρόσθετα υπάρχει συνοδός,
όλες τις ηµέρες και ώρες, που µεριµνά για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση, αλλά και
την εν γένει εξυπηρέτηση των Α.µεΑ. Κάθε µήνα εξυπηρετούνται από 850 έως 1250 ΑµεΑ, µε
σκοπό µετακίνησης την εργασία, την υγεία, τη µόρφωση και την ψυχαγωγία.
Έρευνα ερωτηµατολογίου στους χρήστες της υπηρεσίας
Η έρευνα ερωτηµατολογίου που πραγµατοποιήθηκε είχε ως στόχο την ανάλυση του
πληθυσµού που χρησιµοποιεί την ειδική µεταφορική υπηρεσία για την κάλυψη των
µεταφορικών τους αναγκών. (Κανελάκης, 2012) Το δείγµα του ερωτηµατολογίου ήταν
χρήστες που χρησιµοποιούν συστηµατικά για την εξυπηρέτηση των µεταφορικών τους
αναγκών την συγκεκριµένη υπηρεσία. Πιο συγκεκριµένα ο αριθµός των εξυπηρετούµενων
που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο ανέρχεται στους είκοσι. Η έρευνα διενεργήθηκε 4-5
Ιανουαρίου 2012 τις ώρες που η υπηρεσία ήταν διαθέσιµη. Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν
στους χρήστες, οι οποίοι τα συµπλήρωσαν κατά τη διάρκεια της µετακίνησής τους.
Αποτελέσµατα της έρευνας ερωτηµατολογίου
∆ιάγραµµα 17: Ηλικιακή κατανοµή µετακινούµενων µε την ειδική µεταφορική υπηρεσία

Είναι φανερό ότι η ηλικιακή οµάδα των 26-55 ετών συγκεντρώνει συντριπτικό ποσοστό των
χρηστών της υπηρεσίας
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∆ιάγραµµα 18: Κατανοµή µετακινούµενων µε βάση το είδος της δυσκολίας

Η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών είναι άτοµα µε κινητικές δυσκολίες που απαιτούν τη
χρήση τροχοκαθίσµατος. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τον προσανατολισµό της υπηρεσίας
(που, πολύ σωστά, δίνει προτεραιότητα σε αυτού του είδους τους χρήστες σε σχέση µε τις
λοιπές κατηγορίες που εξυπηρετεί) καθώς και τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν αυτά τα άτοµα
στη µετακίνηση µε συµβατικά µέσα µαζικής µεταφοράς.
∆ιάγραµµα 19: Κατανοµή πληθυσµού ανάλογα µε το σκοπό µετακίνησης

Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι ο κύριος σκοπός χρησιµοποίησης της ειδικής υπηρεσίας του
ΟΑΣΘ είναι η εργασία. Η ανυπαρξία µετακινήσεων επιβατών µε σκοπό την εκπαίδευση ίσως
να οφείλεται στη χρονική περίοδο που έγινε η έρευνα. (εντός της περιόδου των διακοπών
των Χριστουγέννων).
Πίνακας 5: Χρησιµοποιούµενα µέσα µετακίνησης
Μεταφορικό µέσο

Ποσοστό %

Συµβατικό λεωφορείο ΟΑΣΘ

10

Κοινό ταξί

15

Προσβάσιµο ταξί

25

Κοινό ΙΧ

5

∆ιασκευασµένο ΙΧ

10

Υπηρεσία «Αινείας»

10

Ειδική υπηρεσία ΟΑΣΘ

100

Από τα δεδοµένα του πίνακα φαίνεται η ξεκάθαρη υπεροχή της ειδικής µεταφορικής
υπηρεσίας του ΟΑΣΘ στις προτιµήσεις των Α.µε.Α έναντι των υπόλοιπων µέσων. Να
σηµειώσουµε πως στην περίπτωση του προσβάσιµου ταξί, αν και συγκεντρώνει
αξιοσηµείωτο ποσοστό, 25%, όλοι τόνισαν το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η χρήση του,
γεγονός που δεν τους επιτρέπει να το χρησιµοποιούν συχνά για τις µετακινήσεις τους. Τέλος,
µόλις το 5% χρησιµοποιεί τα συµβατικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ και αυτά είναι κυρίως άτοµα µε
προβλήµατα όρασης
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∆ιάγραµµα 20: ∆ιαθεσιµότητα ΙΧ αυτοκινήτου

Βλέπουµε πως παραπάνω από τους µισούς ερωτώµενους δεν έχουν στη διάθεση τους
κάποιο ΙΧ, µόλις το 10% είναι κάτοχοι ειδικά διασκευασµένου ΙΧ και το 35% µπορεί να
χρησιµοποιεί ΙΧ συγγενικού προσώπου
Πίνακας 6: Αριθµός µετακινήσεων την εβδοµάδα µε την ειδική µεταφορική υπηρεσία
Συχνότητα µετακινήσεων

Ποσοστό

0-2

5

2-4

5

4-6

10

6-8

10

8-10

15

10-12

50

>12

5

Πίνακας 7: Αριθµός µετακινήσεων εβδοµαδιαίως µε µέσο πέραν της ειδικής υπηρεσίας
Συχνότητα µετακινήσεων

Ποσοστό %

0-2

50

2-4

30

4-6

20

Συγκρίνοντας τους δύο πίνακες, συµπεραίνουµε ότι οι µετακινούµενοι προτιµούν για την
εξυπηρέτηση τους την ειδική µεταφορική υπηρεσία του ΟΑΣΘ και µόνο για ένα µικρό αριθµό
µετακινήσεων, εξυπηρετούνται από άλλου είδους µέσα.
∆ιάγραµµα 21: Περιοχή προέλευσης ερωτώµενων
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Βλέπουµε ότι η υπηρεσία, τουλάχιστον κατά τη χρονική περίοδο της έρευνας, εξυπηρετούσε
κυρίως άτοµα από την ανατολική Θεσσαλονίκη, ενώ όσον αφορά την περιοχή προορισµού
σε ποσοστό 90% ήταν το κέντρο της πόλης.
Όσον αφορά την αξιολόγηση της υπηρεσίας, είναι ξεκάθαρη η ικανοποίηση των
µετακινούµενων από την ειδική υπηρεσία του ΟΑΣΘ, τόσο όσον αφορά το επίπεδο των
παρεχόµενων υπηρεσιών, όσο και την εξυπηρετικότατα των υπαλλήλων του τηλεφωνικού
κέντρου καθώς επίσης και των οδηγών και των συνοδών. Υπήρξαν βέβαια παράπονα για
την µη εξυπηρέτησή τους λόγω µη διαθεσιµότητας λεωφορείου κατά τις ώρες αιχµής, όσο και
για την επέκταση του χρόνου λειτουργίας της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του 24ωρου.
∆ιάγραµµα 22: Αξιολόγηση της υπηρεσίας από τους επιβάτες

2.3.4 Λευκό ταξί
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών – Παράρτηµα Μακεδονίας Θράκης λειτουργεί υπό
την εποπτεία του τρία προσβάσιµα ταξί στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα δύο οχήµατα είναι
µοντέλα 2005 – 2006 ενώ το τρίτο είναι του 2012. Τα οχήµατα αγοράστηκαν µε χορηγίες του
Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, του Υπουργείου Μεταφορών και του ΟΠΑΠ. Οι άδειες
λειτουργίας των οχηµάτων ανήκουν στον Σύλλογο Παραπληγικών που «νοικιάζει» το
δικαίωµα χρήσης στους οδηγούς των οχηµάτων.
Τα οχήµατα, ανάλογα µε τον τύπο τους, έχουν δυνατότητα µεταφοράς δύο ή τριών χρηστών
τροχοκαθισµάτων και τεσσάρων ή πέντε συνοδών/ καθήµενων επιβατών. Η επιβίβαση στο
όχηµα γίνεται µέσω µηχανοκίνητου αναβατορίου που βρίσκεται στο πίσω µέρος του
οχήµατος. Εντός του οχήµατος γίνεται πρόσδεση του τροχοκαθίσµατος µε ειδικούς ιµάντες,
ενώ γίνεται και πρόσδεση του χρήστη τροχοκαθίσµατος µε ζώνη ασφαλείας.
Η κλήση του οχήµατος γίνεται µε ραντεβού µέσω των κινητών τηλεφώνων των οδηγών.
Παραποµπή στον αντίστοιχο αριθµό του οδηγού γίνεται και µέσω του σταθερού τηλεφώνου
του συλλόγου. Η χρέωση είναι αντίστοιχη µε αυτή της χρέωσης ραδιοταξί µε ραντεβού και
γίνεται µε ταξίµετρο. Συνήθεις χρήστες της υπηρεσίας είναι άτοµα µε κινητικά προβλήµατα,
κυρίως χρήστες τροχοκαθίσµατος. Σύµφωνα µε τους οδηγούς της υπηρεσίας γίνονται 20 µε
25 δροµολόγια τη µέρα ανά όχηµα. Υπάρχουν χρήστες µε καθηµερινά δροµολόγια, κυρίως
για εκπαιδευτικούς και εργασιακούς σκοπούς, ενώ συνήθεις τόποι προορισµού
περιλαµβάνουν το Σύλλογο Παραπληγικών, νοσοκοµεία και πολιτιστικά κέντρα. Εντός των
οχηµάτων παρέχεται τροχοκάθισµα που διατίθεται σε περίπτωση απαίτησης του χρήστη.
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Εικόνα 9: Όχηµα Λευκού Ταξί

2.3.5 Ραδιοταξί «Λευκός Πύργος»
Ο συνεταιρισµός ραδιοταξί «Λευκός Πύργος» δροµολόγησε το 2011 όχηµα τύπου Mercedes
Viano για τη µεταφορά επιβατών µε αναπηρία. Το επιλεγµένο όχηµα έχει τη δυνατότητα
µεταφοράς, εκτός του οδηγού, τεσσάρων καθήµενων επιβατών και δύο χρηστών
τροχοκαθισµάτων. Να σηµειωθεί ότι το όχηµα µπορεί να φιλοξενήσει µόνο έναν χρήστη
ηλεκτρικού τροχοκαθίσµατος, λόγω των αυξηµένων διαστάσεων αυτού.
Εικόνα 10 α,β: Το προσβάσιµο όχηµα

Η πρόσβαση στο εσωτερικό του οχήµατος γίνεται µέσω αναβατορίου στο πίσω µέρος αυτού,
το οποίο έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 350kg. Η πρόσδεση του τροχοκαθίσµατος
στο όχηµα γίνεται µε ειδικούς ιµάντες.
Η υπηρεσία λειτουργεί όλο το 24ωρο µέσω τηλεφωνικού ραντεβού και έχει τη δυνατότητα
κάλυψης ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας.
Η υπηρεσία εξυπηρετεί τόσο µόνιµους (για εκπαιδευτικούς και επαγγελµατικούς σκοπούς)
όσο και περιστασιακούς χρήστες. Οι χρήστες της είναι κυρίως χρήστες τροχοκαθίσµατος
καθώς και άτοµα µε πολλαπλές αναπηρίες. Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών, είναι
ευκολότερη η µετακίνηση περιστασιακών χρηστών κατά τις απογευµατινές ώρες. Η υπηρεσία
λειτουργεί µε ειδική µίσθωση, χωρίς ταξίµετρο. Το µίσθωµα, κατά το οδηγό, ορίζεται σε τιµή
περίπου 10 έως 20% υψηλότερη από το αντίστοιχο ενός συµβατικού ταξί.
Αντίστοιχο όχηµα, µε δυνατότητα µεταφοράς ενός µόνο χρήστη τροχοκαθίσµατος, είχε και ο
συνεταιρισµός Eurotaxi. Μετά την συγχώνευση των συνεταιρισµών «Λευκός Πύργος» και
Eurotaxi και τα δύο οχήµατα λειτουργούν υπό το νέο σχήµα.
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2.3.6 Συµπεράσµατα, προτάσεις
2.3.6.1 Συµπεράσµατα για το επίπεδο εξυπηρέτησης από τις συµβατικές γραµµές του
ΟΑΣΘ
Τα τελευταία χρόνια ο ΟΑΣΘ έχει κάνει σηµαντικά βήµατα για τη βελτίωση των παροχών στις
συµβατικές γραµµές προς τους χρήστες µε αναπηρία. Τα σύγχρονα λεωφορεία που έχει
προµηθευτεί ο οργανισµός βελτιώνουν σηµαντικά τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά
επιβατών µε κινητικά προβλήµατα. Η πρόσβαση στην είσοδο του οχήµατος µε χειροκίνητη
ράµπα και επιγονάτιση αποτελεί την ταχύτερη και πλέον αξιόπιστη µέθοδο, καθώς
εξαλείφεται ο κίνδυνος βλάβης του µηχανισµού που υπάρχει στις µηχανοκίνητες ράµπες και
αναβατόρια. Το σύστηµα τηλεµατικής παρέχει ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες, ειδικά για
επιβάτες µε αισθητηριακές αναπηρίες.
Ωστόσο, το επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρουν τελικά στον επιβάτη οι συµβατικές
λεωφορειακές γραµµές του οργανισµού δεν είναι το επιθυµητό, για µια σειρά από λόγους
που σχετίζονται τόσο µε τον ίδιο τον οργανισµό, όσο και µε το επίπεδο προσβασιµότητας
που προσφέρει το δοµηµένο περιβάλλον της πόλης. Η σηµερινή διαµόρφωση των
περισσότερων στάσεων του οργανισµού, σε συνδυασµό µε την εκτεταµένη παράνοµη
στάθµευση, δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την προσέγγιση των λεωφορείων κοντά στο πεζοδρόµιο.
∆εδοµένου ότι ο µεγαλύτερος αριθµός σύγχρονων λεωφορείων του οργανισµού φέρει
χειροκίνητη, αναδιπλούµενη ράµπα, δυσχεραίνεται η επιβίβαση των επιβατών καθώς το
µήκος της ράµπας εξασφαλίζει επιθυµητή κλίση αυτής µόνο στην περίπτωση που
αναδιπλωθεί επάνω στο πεζοδρόµιο (µε εκµετάλλευση και του ύψους του ρείθρου του
πεζοδροµίου. Περιορισµένος αριθµός παραπόνων αναφέρθηκε και για τη συµπεριφορά του
προσωπικού.
Η µεγάλη πληρότητα των οχηµάτων, ειδικά τις ώρες αιχµής, καθιστά δύσκολη την
προσέγγιση, ειδικά των χρηστών τροχοκαθισµάτων, στο ειδικό χώρο που προορίζεται για την
παραµονή τους στο όχηµα. Οι χώροι παραµονής των χρηστών τροχοκαθισµάτων δεν έχουν
σε όλα τα οχήµατα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την άνετη και ασφαλή
µετακίνηση των επιβατών. Τα χαρακτηριστικά αυτά, σε συνδυασµό µε τη δυσκολία στην
µετακίνηση από και προς τη στάση των χρηστών τροχοκαθισµάτων, λόγω της έλλειψης
προσβασιµότητας του δοµηµένου αστικού περιβάλλοντος, καθιστούν γι αυτούς ιδιαίτερα
ελκυστικές τις ειδικές υπηρεσίες που λειτουργούν µε ειδικά διασκευασµένα οχήµατα και
παραλαµβάνουν/ αποβιβάζουν το χρήστη ακριβώς στα επιθυµητά σηµεία προέλευσης/
προορισµού.
Όσον αφορά τα άτοµα µε αισθητηριακές αναπηρίες, και ιδιαίτερα τους επιβάτες µε πρόβληµα
όρασης, παρόλο που η υπηρεσία της τηλεµατικής µέσω των ηχητικών αναγγελιών στις
έξυπνες στάσεις έχει βελτιώσει τις συνθήκες µετακίνησής τους, συνεχίζεται η ύπαρξη
λειτουργικών προβληµάτων. Συγκεκριµένα, η κυκλοφοριακή συµφόρηση, µε την αναµονή
µεγάλου αριθµού λεωφορείων στις στάσεις, δηµιουργεί σύγχυση όσον αφορά τη σειρά
άφιξης των λεωφορείων που προσεγγίζουν την εκάστοτε στάση, µε συχνό φαινόµενο την
επιβίβαση των ατόµων µε πρόβληµα όρασης σε λάθος λεωφορείο.
Ένα άλλο πρόβληµα που παρουσιάζεται είναι η θέση όπου είναι τοποθετηµένες οι έξυπνες
στάσεις. Η τοποθεσία της ηχητικής ενηµέρωσης αναγκάζει σε µερικά σηµεία τα άτοµα να
µπαίνουν από την πίσω πόρτα του οχήµατος, τη στιγµή που η επιβίβασή τους από την
είσοδο κοντά στον οδηγό εγγυάται τόσο την ενηµέρωση του οδηγού για την παρουσία τους
όσο και την ευκολότερη πρόσβασή τους στις θέσεις για τα εµποδιζόµενα άτοµα. Αξίζει να
τονιστεί ότι τα άτοµα µε πρόβληµα όρασης δεν κάνουν ευρεία χρήση της ειδικής υπηρεσίας
του ΟΑΣΘ (η υπηρεσία του ΑΙΝΕΙΑ απευθύνεται αποκλειστικά σε Α.µε.Α µε κινητικά
προβλήµατα ή/και νοητικά προβλήµατα) κάτι που οφείλεται τόσο στη µειωµένη
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προτεραιότητα που έχουν έναντι των ατόµων µε πρόβληµα κινητικότητας όσο και στην
ευκολότερη εξυπηρέτησή τους από τα συµβατικά ΜΜΜ.
Άλλη δυσκολία που αντιµετωπίζουν οι επιβάτες µε µειωµένη κινητικότητα είναι ότι, ειδικά στις
ώρες αιχµής, οι θέσεις που προβλέπονται για αυτούς είναι πολύ συχνά κατειληµµένες και,
δυστυχώς, ορισµένοι συνεπιβάτες τους δεν δείχνουν τη συµπεριφορά που θα έπρεπε.
Κύριες προτάσεις
Αξιολογώντας τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι µπορούν να γίνουν βελτιώσεις στο
υπάρχον σύστηµα. Ιδιαίτερα σηµαντική για τη βελτίωση του προσφερόµενου επιπέδου
προσβασιµότητας θα ήταν η υιοθέτηση ενός τυποποιηµένου σχεδιασµού στάσεων που θα
υιοθετεί τις αρχές του «σχεδιασµού για όλους» και, ταυτόχρονα, θα εξασφαλίζει ότι δεν θα
υπάρχουν φαινόµενα παράνοµης στάθµευσης οχηµάτων που θα δυσχεραίνουν την
προσέγγιση του λεωφορείου στη στάση. Σωστός σχεδιασµός της στάσης θα εξασφαλίζει την
ελάχιστη υψοµετρική διαφορά ανάµεσα στο όχηµα και το πεζοδρόµιο. Για τους επιβάτες µε
πρόβληµα όρασης απαιτείται να υιοθετηθεί µια συγκεκριµένη θέση αναµονής, επισηµασµένη
µε απτικό οδηγό, στην οποία θα σταθµεύει η µπροστινή θύρα του οχήµατος και θα είναι η
θέση στην οποία θα ενεργοποιείται το ηχητικό σήµα του συστήµατος τηλεµατικής.
Τα νέα αρθρωτά λεωφορεία, όπως το Mercedes Citaro που εξετάστηκε, εξυπηρετούν σε
µεγάλο βαθµό τις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία, και ιδιαίτερα των χρηστών
τροχοκαθίσµατος. Θα µπορούσε ωστόσο να υπάρχει σε όλα τα οχήµατα ανατοµικό µαξιλάρι
στο χώρο τροχοκαθίσµατος, τοποθετηµένο ανάποδα στη φορά του οχήµατος. Με αυτόν τον
τρόπο θα βελτιωνόταν η άνεση του επιβάτη ενώ θα µειώνονταν οι κινήσεις του κατά τον
εγκάρσιο και διαµήκη άξονα.
Η πληθώρα θέσεων για εµποδιζόµενα άτοµα είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, τόσο για άτοµα µε
αναπηρία, όσο και για άτοµα µε ασυνήθεις διαστάσεις. Θα ήταν ωστόσο χρήσιµη η
τοποθέτησή τους σε συγκεκριµένη θέση σε κάθε τύπο οχήµατος ώστε να γίνονται
ευκολότερα αντιληπτές από άτοµα µε πρόβληµα όρασης.
Η υιοθέτηση εκδοτικών µηχανηµάτων µε οθόνη αφής δηµιουργεί ερωτηµατικά για την
χρηστικότητά της. Τα παραδοσιακά κοµβία ίσως αναγνωρίζονται ευκολότερα από άτοµα µε
πρόβληµα όρασης χρησιµοποιώντας την αφή, ενώ σχηµατίζονται ανακλάσεις στην οθόνη
του µηχανήµατος που δυσχεραίνουν την αναγνώριση των συµβόλων.
Η τοποθέτηση του συστήµατος τηλεµατικής µε αναγγελία των στάσεων είναι ιδιαίτερα
χρήσιµη για τα άτοµα µε αισθητηριακές αναπηρίες. Ωστόσο, θα µπορούσε στις γραπτές
ανακοινώσεις να χρησιµοποιούνταν γράµµατα µε µεγαλύτερη χρωµατική αντίθεση και
συνδυασµός κεφαλαίων και πεζών γραµµάτων που είναι περισσότερο ευανάγνωστος.
Επιπλέον, η ηχητική ενηµέρωση στο εσωτερικό των λεωφορείων µε την αναγγελία των
επόµενων στάσεων δε λειτουργεί σε πολλές περιπτώσεις δηµιουργώντας σηµαντικά
προβλήµατα.
2.3.6.2 Συµπεράσµατα από την έρευνα ερωτηµατολογίου στους χρήστες της
υπηρεσίας «ΑΙΝΕΙΑΣ»
Η υπηρεσία του «ΑΙΝΕΙΑ» διευκολύνει ιδιαίτερα άτοµα µε τακτικά δροµολόγια που δεν
απαιτείται να κλείνουν καθηµερινά ραντεβού για τη µετακίνησή τους. Με αυτόν τον τρόπο
όµως περιορίζονται οι «ελεύθερες» θέσεις για όσους θέλουν να πραγµατοποιήσουν κάποιο
εµβόλιµο δροµολόγιο, περιορίζοντας στην ουσία την ελκυστικότητα της υπηρεσίας για τον
περιστασιακό χρήστη.
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Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η υπηρεσία, αν και από την φύση της δηµιουργίας της
εξυπηρετεί το ∆ήµο Θεσσαλονίκης, έχει «ανοίξει» τα όρια της και δεν αρνείται το δικαίωµα
της µετακίνησης σε άτοµα που διαµένουν εντός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της
πόλης.
Υπάρχουν όµως και κάποια προβλήµατα στην λειτουργία της υπηρεσίας. Είναι
χαρακτηριστικό ότι 25% των ερωτηθέντων δεν θεωρούν ότι η υπηρεσία διευκολύνει
ουσιαστικά την καθηµερινότητά τους. Πρώτα απ’όλα το σύστηµα τηλεµατικής που είχε
εγκατασταθεί στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος SUNRISE δεν λειτουργεί πλέον,
όχι λόγω βλάβης του συστήµατος αλλά λόγω αδυναµίας ή άρνησης του προσωπικού του
∆ήµου. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει αφενός την ενηµέρωση των οδηγών για τα δροµολόγια,
µε αποτέλεσµα να χάνεται πολύτιµος χρόνος στην διάρκεια του οποίου ίσως να µπορούσαν
να εξυπηρετηθούν και άλλοι χρήστες σε «εµβόλιµα» δροµολόγια, αφετέρου το έλεγχο των
οδηγών από το κέντρο δροµολόγησης.
Το όχηµα το οποίο δεν είχε αντικατασταθεί από την αρχή λειτουργίας του προγράµµατος
παρουσίαζε πολύ συχνά βλάβες, ακόµη και απλής φύσεως, µένοντας για αρκετό καιρό εκτός
λειτουργίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να επιβαρύνονται το πρόγραµµα των υπόλοιπων
λεωφορείων και να ταλαιπωρούνται οι χρήστες του προγράµµατος. Τα προβλήµατα αυτά
αναµένεται να λυθούν µε την προµήθεια του νέου οχήµατος από την υπηρεσία.
Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναµικό της υπηρεσίας οι χρήστες θεωρούν ότι δεν γίνεται καλή
συνεννόηση των δύο βαρδιών, ειδικά σε θέµατα που αφορούν τη λειτουργία των οχηµάτων.
Οι συνοδοί στα οχήµατα του «ΑΙΝΕΙΑ» είναι δηµοτικοί υπάλληλοι οι οποίοι, αν και έχουν
παρακολουθήσει ορισµένα σεµινάρια, που είχαν ως στόχο τη βελτίωση της συµπεριφοράς
τους προς τους χρήστες της υπηρεσίας, δεν έχουν κάποια ειδίκευση σε θέµατα που
σχετίζονται µε την αναπηρία. Αξίζει να προστεθεί ότι ένας µικρός αριθµός ατόµων αναφέρει
συγκεκριµένα ως πρόβληµα την άσχηµη συµπεριφορά των οδηγών.
Τέλος, αναφέρθηκαν παράπονα τόσο για τη συντήρηση των οχηµάτων όσο και για το κόστος
της υπηρεσίας.
Κύριες προτάσεις
Άποψή µας είναι ότι σηµαντικός παράγοντας για την βελτίωση της προσφερόµενης
υπηρεσίας είναι η επαναλειτουργία του συστήµατος τηλεµατικής, η οποία θα δώσει τη
δυνατότητα στην υπηρεσία να εξυπηρετήσει πιο εύκολα «εµβόλιµα» δροµολόγια,
αυξάνοντας σηµαντικά τον αριθµό των εξυπηρετούµενων επιβατών µε αναπηρία,
ανταποκρινόµενη και στην αυξηµένη ζήτηση για προσβάσιµη µετακίνηση στην πόλη.
Η αναθεώρηση του προσωπικού που εργάζεται στην υπηρεσία ή η κατάλληλη εκπαίδευσή
του θα µπορούσε επίσης να βελτιώσει την άνεση και το αίσθηµα ασφάλειας που βιώνουν οι
χρήστες.
Θα µπορούσε ακόµα να διευρυνθεί το ωράριο χρήσης της υπηρεσίας, δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα ευκολότερης πρόσβασης των χρηστών κυρίως σε χώρους ψυχαγωγίας. Μια
ακόµα καλή πρωτοβουλία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης θα ήταν να επιδιώξει να συνεργαστεί µε
άλλους δήµους που συνορεύει (∆ήµος Αµπελοκήπων, ∆ήµος Πυλαίας-Χορτιάτη κ.λ.π. όπου
βέβαια αυτοί θα συµβάλλουν µε πόρους) µε σκοπό να δηµιουργηθεί ένα πιο σύνθετο µεν,
αλλά πιο ολοκληρωµένο δίκτυο, για τη µεταφορά αυτών των ατόµων.
Όσον αφορά το κόµιστρο της µετακίνησης θα µπορούσαν τα άτοµα τα οποία χρησιµοποιούν
σε καθηµερινή βάση την υπηρεσία να έχουν την ευχέρεια έκδοσης εκπτωτικής κάρτας, όπως
συµβαίνει στα κοινά λεωφορεία του ΟΑΣΘ.
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2.3.6.3 Συµπεράσµατα από την έρευνα ερωτηµατολογίου στους χρήστες της ειδικής
υπηρεσίας του ΟΑΣΘ
Είναι ξεκάθαρη η ικανοποίηση των µετακινούµενων από την ειδική υπηρεσία του ΟΑΣΘ,
τόσο όσον αφορά το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών, όσο και την εξυπηρετικότατα
των υπαλλήλων του τηλεφωνικού κέντρου καθώς επίσης και των οδηγών και των συνοδών.
Από την έρευνα ερωτηµατολογίου φάνηκε η υπεροχή της ειδικής µεταφορικής υπηρεσίας του
ΟΑΣΘ στις προτιµήσεις των Α.µε.Α έναντι των υπόλοιπων µέσων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
παραπάνω από τους µισούς από τους ερωτηθέντες δεν έχουν στη διάθεση τους κάποιο Ι.Χ
όχηµα, µόλις το 10% είναι κάτοχοι ειδικά διασκευασµένου Ι.Χ. ενώ το 35% µπορεί να
χρησιµοποιεί Ι.Χ συγγενικού προσώπου, πράγµα το οποίο συχνά είναι δύσκολο, ιδιαίτερα για
τους χρήστες τροχοκαθίσµατος. Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε η διευκόλυνση που προσφέρει η
υπηρεσία µε τη δυνατότητα δωρεάν µετακίνησης που προσφέρει.
Οι χρήστες της υπηρεσίας είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία άτοµα µε κινητικά
προβλήµατα, κάτι που καταδεικνύει σε µεγάλο βαθµό και τη δυσκολία που αντιµετωπίζει η
συγκεκριµένη οµάδα επιβατών στο να χρησιµοποιήσει τα συµβατικά µέσα µαζικής
µεταφοράς και την ορθότητα της πολιτικής του ΟΑΣΘ στο να δίνει προτεραιότητα στην
εξυπηρέτησή τους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, από το 5% που, σύµφωνα µε την
έρευνα, χρησιµοποιεί τα συµβατικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ, η πλειοψηφία είναι άτοµα µε
προβλήµατα όρασης.
Ως κύριος σκοπός χρησιµοποίησης της ειδικής υπηρεσίας του ΟΑΣΘ είναι η εργασία,
γεγονός που υποδεικνύει τη σηµασία που έχει η υπηρεσία για την καθηµερινότητα των
χρηστών. Η ανυπαρξία µετακινήσεων επιβατών µε σκοπό την εκπαίδευση ίσως να οφείλεται
στη χρονική περίοδο που έγινε η έρευνα. (εντός της περιόδου των διακοπών των
Χριστουγέννων).
Κύριες προτάσεις
Υπήρχαν από τους χρήστες προτάσεις για αύξηση των χρησιµοποιούµενων λεωφορείων
καθώς και διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας της, απόρροια της ικανοποίησης των
χρηστών από την υπηρεσία. Αντίστοιχα, υπήρξαν παράπονα για µη εξυπηρέτηση επιβατών
λόγω µη διαθεσιµότητας λεωφορείου κατά τις ώρες αιχµής. Ωστόσο, µια δροµολόγηση
πρόσθετου οχήµατος συνεπάγεται αντίστοιχη οικονοµική επιβάρυνση για τον οργανισµό.
2.3.6.4 Συµπεράσµατα από την υπηρεσία των προσβάσιµων TAΞI
Η υπηρεσία προσβάσιµου ταξί σαφώς εξυπηρετεί τον χρήστη καθώς του δίνει τη δυνατότητα
της µετακίνησης, ακριβώς τη στιγµή που απαιτεί, µε αντάλλαγµα το σηµαντικά αυξηµένο
κόστος σε σχέση µε τις άλλες εναλλακτικές επιλογές µετακίνησης. Σύµφωνα µε τους ίδιους
του οδηγούς των οχηµάτων, η ζήτηση για τις υπηρεσίες τους βρίσκεται σε ικανοποιητικά
επίπεδα. Εξέφρασαν ωστόσο ανησυχίες για το κατά πόσο η είσοδος στην αγορά νέων
οχηµάτων θα οδηγούσε τελικά σε τζίρο που δε θα επαρκούσε για τη διατήρηση σε
κυκλοφορία των οχηµάτων.

42

2.4 Προσβασιµότητα σε ανοιχτούς χώρους/ διαδροµές του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης
2.4.1 Το Ερευνητικό Έργο «Εύβατος Πόλις 08»
Ανταποκρινόµενος στην ανάγκη βελτίωσης της προσβασιµότητας στο δοµηµένο περιβάλλον,
ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε σε συνεργασία µε την Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων
Μεταφοράς του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης το έργο «Εύβατος Πόλις 08»,
το οποίο είχε ως αντικείµενο την αξιολόγηση της προσβασιµότητας επιλεγµένων χώρων και
διαδροµών στο κέντρο της πόλης. Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε συµβατικά τον Ιούλιο του
2009. Συνολικά εξετάστηκαν πάνω από 10 χιλιόµετρα διαδροµών στα οποία
αναγνωρίστηκαν περισσότερα από 1450 σηµεία ενδιαφέροντος.
Στα πλαίσια του έργου έγινε αξιολόγηση επιπέδου προσβασιµότητας σε διαδροµές στο
κέντρο της πόλης. Οι διαδροµές ήταν οι παρακάτω:
• Πλατεία Αριστοτέλους
• Τµήµα της Οδού Βενιζέλου
• Οδός 3ης Σεπτεµβρίου
• Οδός Αγγελάκη
• Τµήµα της Οδού Αγ. ∆ηµητρίου µέχρι το Καυταντζόγλειο Στάδιο
• Τµήµα της Οδού Εγνατίας µέχρι το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
• Οδός Εθνικής Αµύνης
• Τµήµα της Οδού Κωνσταντινουπόλεως
• Τµήµα της Λεωφόρου Στρατού
Οι διαδροµές επιλέχθησαν ώστε να αποτελέσουν µελλοντικά συνδετικούς κρίκους µεταξύ της
προσβάσιµης διαδροµής που προσφέρει ο άξονας της Νέας Παραλίας και του υπό
κατασκευή ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης. Ακόµη, µέσω των διαδροµών που αξιολογήθηκαν
επιτυγχάνεται η σύνδεση των σταθµών του υπό κατασκευή ΜΕΤΡΟ µε κτίρια δηµόσιου
ενδιαφέροντος της πόλης (Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, Νέο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο,
∆.Ε.Θ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Λιµένας Θεσσαλονίκης, Καυταντζόγλειο
Στάδιο, Νοσοκοµείο Γ. Γεννηµατάς, Ναός Αγ. ∆ηµητρίου κλπ.). Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις
εξετασθείσες διαδροµές έχουν γίνει σηµειακές παρεµβάσεις, κυρίως για βελτίωση ραµπών,
ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα. Σκοπός αυτής της αναφοράς
είναι να δώσει στον αναγνώστη µια εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης στις διαδροµές του
∆ήµου Θεσσαλονίκης και συνηθισµένων προβληµάτων ή κακών πρακτικών που
παρουσιάζονται σε αυτές.
2.4.1.1 ∆ιαµόρφωση διαβάσεων – ράµπες γεφύρωσης υψοµετρικών διαδροµών µε το
πεζοδρόµιο
Η λανθασµένη διαµόρφωση διαβάσεων και οι κακές πρακτικές στην κατασκευή ραµπών
αποτελούν συνήθη φαινόµενα στις υπό εξέταση διαδροµές.
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Αγγελάκη
Εικόνα 11 α,β: Ράµπες µε κλίση εκτός προδιαγραφών, από τις πρώτες εφαρµογές στη
Θεσσαλονίκη. Το πραγµατικό πλάτος τους επίσης είναι µικρότερο του ελάχιστου
συνιστώµενου (1,5µ.). Απουσιάζει απτική σήµανση.

Αγίου ∆ηµητρίου
Εικόνα 12 α,β: ∆ιαµόρφωση ολόκληρης της επιφάνειας κίνησης µε ειδικά τεµάχια οδηγού
όδευσης τυφλών, χωρίς να έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες του σχετικού ΦΕΚ. Υψοµετρική
διαφορά στην ένωση της ράµπας µε το οδόστρωµα. Στη δεξιά φωτογραφία ο οδηγός τυφλών
καταλήγει στον τοίχο του προαύλιου του µουσείου Αθλητισµού.

Στ. ∆ραγούµη
Εικόνα 13 α,β: Η επιφάνεια της ράµπας διαµορφώθηκε µε πλακίδια τύπου «Οδηγός»
τοποθετηµένα κάθετα στον άξονα κίνησης. Στην άκρη του πεζοδροµίου υπάρχει πλακίδιο
τύπου «Κίνδυνος», το οποίο είναι το µόνο κίτρινου χρώµατος. Πρόβληµα δηµιουργεί στην
ανάπτυξη της ράµπας το περιορισµένο πλάτος πεζοδροµίου. ∆εν αποφεύχθηκε η
υψοµετρική διαφορά στην επαφή µε το οδόστρωµα η οποία ουσιαστικά ακυρώνει τον σκοπό
ύπαρξης της ράµπας.
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Εθνικής αµύνης
Εικόνα 14 α,β: ∆ιαµόρφωση βύθισης εκτεταµένης επιφάνειας µε µικρούς κυβόλιθους. Ενώ
υπάρχει οδηγός όδευσης τυφλών, δεν υπάρχει απτική επισήµανση κινδύνου.

2.4.1.2 Εµπόδια σταθερά, λανθασµένη τοποθέτηση εξοπλισµού κλπ
Αριστοτέλους
Εικόνα 15: Η υψοµετρική διαφορά στο µέσο της πλατείας δε γεφυρώνεται καθιστώντας
αδύνατη την εγκάρσια κίνηση σε χρήστες τροχοκαθίσµατος.

Αγίου ∆ηµητρίου
Εικόνα 16 α,β: Οι σηµατοδότες παρέµειναν στη θέση που είχαν πριν τη διαπλάτυνση του
πεζοδροµίου µε αποτέλεσµα να βρεθούν στη φορά κίνησης των πεζών. Σε κάποιες
περιπτώσεις έχουν τοποθετηθεί δίπλα στον οδηγό όδευσης τυφλών αποτελώντας κίνδυνο.
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Εγνατία
Εικόνα 17 α,β: Λόγω της θέσης των κιγκλιδωµάτων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας τα
δέντρα βρίσκονται στη ζώνη όδευσης πεζών ελαχιστοποιώντας το ελεύθερο πλάτος κίνησης.

Εθνικής αµύνης
Εικόνα 18: Στύλοι κατά τη φορά κίνησης αποτελούν εµπόδια. Ειδικά τα διαγώνια στοιχεία των
στύλων της ∆ΕΗ αποτελούν κίνδυνο καθώς δε µπορούν να αναγνωριστούν από χρήστες
λευκού µπαστουνιού κατά την κίνησή τους.

Εικόνα 19: Περίπτερα και στοιχεία εξοπλισµού περιορίζουν το ελεύθερο πλάτος και ύψος
όδευσης
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Κωνσταντινουπόλεως
Εικόνα 20 α,β: Πολύ κακή επιφάνεια κίνησης, ανυπαρξία στην ουσία διαµορφωµένου
πεζοδροµίου και πληθώρα εµποδίων υπάρχουν σε τµήµα της οδού

2.4.1.3 Κολωνάκια
Το φαινόµενο της παράνοµης στάθµευσης επί του πεζοδροµίου έχει οδηγήσει στην
εκτεταµένη τοποθέτηση εµποδίων διαφόρων µορφών για την αποτροπή της. Τα προβλήµατα
που παρουσιάζονται συνήθως µε αυτά είναι το µικρό ύψος, η µικρή χρωµατική αντίθεση που
έχουν µε το περιβάλλον και η διατοµή που χρησιµοποιείται.
3ης Σεπτεµβρίου
Εικόνα 21: Κολωνάκια κατασκευασµένα από µάρµαρο, µικρού ύψους και ορθογωνικής
διατοµής. Η έλλειψη χρωµατικής αντίθεσης δε διευκολύνει την αναγνώρισή τους, ενώ η
διατοµή και το ύψος τους τα καθιστούν επικίνδυνα για τον τραυµατισµό πεζών.

Αγγελάκη
Εικόνα 22 α,β: Μεταλλικά κολωνάκια µικρού ύψους που δυσκολεύει την αναγνώρισή τους. Η
θέση τους µειώνει το ωφέλιµο πλάτος της ράµπας. Η τετραγωνική διατοµή τους αυξάνει την
πιθανότητα τραυµατισµού πεζών.
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Αγ. ∆ηµητρίου
Εικόνα 23: Μεταλλικά κολωνάκια µικρού ύψους και περιορισµένης χρωµατικής αντίθεσης µε
το περιβάλλον που δυσκολεύει την αναγνώρισή τους. Η τετραγωνική διατοµή και η αιχµηρή
απόληξή τους αυξάνει την πιθανότητα τραυµατισµού πεζών.

Στ. ∆ραγούµη
Εικόνα 24 α,β: Μεταλλικά κολωνάκια κυκλικής διατοµής και επαρκούς ύψους. Η χρωµατική
αντίθεση µε το περιβάλλον διευκολύνει την αναγνώρισή τους.

2.4.1.4 Προσωρινά - κινητά εµπόδια
Ως προσωρινά εµπόδια ορίζονται τα πάσης µορφής στοιχεία που καταλαµβάνουν για
περιορισµένη χρονική διάρκεια το πεζοδρόµιο ή τµήµα αυτού. Τα συνηθέστερα εµπόδια στην
κίνηση πεζών ήταν οχήµατα σταθµευµένα επί του πεζοδροµίου καθώς και
τραπεζοκαθίσµατα παρακείµενων καταστηµάτων.
3ης Σεπτεµβρίου
Εικόνα 25: Η θέση του σηµατοδότη επιτρέπει στα οχήµατα να καταλαµβάνουν τµήµα της
διάβασης. Τοποθέτηση του σηµατοδότη πριν από τη διάβαση θα απέτρεπε τέτοια φαινόµενα.
Η εκτεταµένη βύθιση καταλαµβάνει ορθά όλο το πλάτος της νησίδας.
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Εικόνα 26: Τα σταθµευµένα οχήµατα πάνω στο πεζοδρόµιο αποτελούν σύνηθες φαινόµενο.
Αυτά που εµποδίζουν την κίνηση στην εσωτερική παρειά αποτελούν ιδιαίτερο εµπόδιο για τα
άτοµα µε πρόβληµα όρασης.

Αγγελάκη
Εικόνα 27 α,β: Τραπεζοκαθίσµατα τοποθετηµένα σε διαβάσεις δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την
κίνηση των πεζών. Η τοποθέτηση στην εσωτερική πλευρά των πεζοδροµίων δεν επιτρέπει
στους πεζούς µε πρόβληµα όρασης να ακολουθήσουν την εσωτερική παρειά.

Καρόλου Ντηλ
Εικόνα 28α,β: Υαλοπετάσµατα και τέντες µειώνουν το ωφέλιµο πλάτος και ύψος της
διάβασης
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Αλεξάνδρου Σβώλου
Εικόνα 29: Υαλοπετάσµατα και τέντες µειώνουν το ωφέλιµο πλάτος και ύψος του
πεζοδροµίου και εµποδίζουν την πρόσβαση στον οδηγό όδευσης τυφλών

2.4.1.5 Συντήρηση
Τα συνηθέστερα προβλήµατα συντήρησης στις διαδροµές που εξετάστηκαν αφορούσαν
διαβρώσεις και καθιζήσεις στην επιφάνεια κίνησης. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες προδιαγραφές, τα υλικά κατασκευής του δαπέδου πρέπει να εξασφαλίζουν
αντιολισθηρότητα, οµοιογένεια, σταθερότητα, αντοχή στην χρήση και τις καιρικές συνθήκες,
µικρή αντανακλαστικότητα και ευκολία στον καθαρισµό και τη συντήρηση τόσο σε συνήθεις
συνθήκες χρήσης, όσο και σε εξαιρετικές καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι, παγετός κλπ).
Προτιµητέα είναι τα χυτά δάπεδα µε κατάλληλη επεξεργασία της τελικής στρώσης τους,
όπως π.χ. η άσφαλτος, λόγω της ευκολίας που παρουσιάζει σε οποιαδήποτε επέµβαση.
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι για τους χρήστες των διαδροµών η ύπαρξη καθαρού
περιβάλλοντος.
2.4.1.6 Σήµανση
Ως σήµανση ορίζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές το σύνολο των συµβόλων και κειµένων
που διευκολύνουν στον προσανατολισµό και στην κίνηση όλων των ατόµων στο δοµηµένο
περιβάλλον.
Καυταντζόγλειο
Εικόνα 30 α,β: Εκτός από τις αναίτιες επαναλαµβανόµενες στροφές του οδηγού, έχουν
τοποθετηθεί στα σηµεία αλλαγής κατεύθυνσης πλακίδια τύπου «κίνδυνος» αντί για «αλλαγή»
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2.4.2 Έργα βελτίωσης πρόσβασης σε οδούς στο κέντρο του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης
Σηµαντικό έργο, που αλλάζει σε µεγάλο βαθµό την παρεχόµενη προς τους πεζούς
προσβασιµότητα στο κέντρο της πόλης, είναι µια σειρά διαπλατύνσεων και
επαναδιαµόρφωσης πεζοδροµίων καθώς και µετατροπής οδών σε ήπιας κυκλοφορίας που
έχουν γίνει σε οδούς µικρού πλάτους.
Πίνακας 8: Έκταση έργων βελτίωσης πρόσβασης
Οδός

Εµβαδό έργου (τ.µ.)

Εθνικής Αµύνης

1786

Ρογκότη

670

Αλ. Σβώλου

3339

Λεωφ. Νίκης (τµήµα Αριστοτέλους)

1291

Γρ. Παλαµά

872

∆ιαλέττη

328

Μοργκεντάου

920

Μαργαρίτη Λώρη

925

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου

510

∆αγκλή και Τσόπελα

863

Φιλικής εταιρείας και Ι. ∆έλλιου

877

Ρωµανού

4260

Νικηφόρου Φωκά

570

∆ηµ. Μαργαρίτη

795

Χρυσοστόµου Σµύρνης

300

Μανουσογιαννάκη

1302

Οι παρεµβάσεις που έγιναν στις παραπάνω οδούς περιλαµβάνουν:
•
Κατάργηση θέσεων στάθµευσης και διαπλάτυνση πεζοδροµίων
•
∆ιαµόρφωση µε κάποια χαρακτηριστικά οδών ήπιας κυκλοφορίας, κατασκευή που
τοποθετεί πεζούς και οχήµατα στο ίδιο επίπεδο ώστε να µην απαιτείται η κατασκευή ραµπών
γεφύρωσης υψοµετρικής διαφοράς
•
Τοποθέτηση εµποδίων παράνοµης στάθµευσης
•
Μετακίνηση και επανατοποθέτηση κάδων απορριµµάτων σε προκαθορισµένες θέσεις
Αξίζει εδώ να γίνει µια παρουσίαση των ορισµών των οδών ήπιας κυκλοφορίας και των
πεζοδρόµων. Σύµφωνα µε τον Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό «∆ρόµοι Ήπιας Κυκλοφορίας είναι
οι πεζόδροµοι στους οποίους επιτρέπεται η υπό όρους κίνηση οχηµάτων.» ενώ «Πεζόδροµοι
είναι οι δρόµοι, που προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των πεζών.»
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Σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας:
Πεζοδρόµιο : Το υπερυψωµένο ή άλλως διαχωριζόµενο τµήµα της οδού που προορίζεται για
πεζούς.
Πεζόδροµος : Οδός η οποία χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς και για είσοδο έξοδο οχηµάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης, παροδίων ιδιοκτησιών ως
και για οχήµατα εφοδιασµού ή έκτακτης ανάγκης.
Στον ΚΟΚ (Ν. 2696/1999 - ΦΕΚ 57 Α’), αναφέρεται ότι πέραν των πεζών έχουν κατ’
εξαίρεση πρόσβαση οχήµατα έκτακτης ανάγκης (όπως πυροσβεστική, ασθενοφόρα),
οχήµατα τροφοδοσίας και οχήµατα που διαθέτουν χώρο στάθµευσης σε ακίνητα µε
πρόσωπο αποκλειστικά στον πεζόδροµο.»
Επίσης στον ΚΟΚ, στο άρθρο 39, αναφέρονται τα κάτωθι: «Σε περιοχές κατοικίας που έχουν
χαρακτηρισθεί και σηµανθεί ως περιοχές ήπιας κυκλοφορίας εφαρµόζονται οι εξής κανόνες:
α) Οι πεζοί µπορούν να χρησιµοποιούν το οδόστρωµα σε όλο το πλάτος του.
β) Οι οδηγοί πρέπει να προχωρούν µε πολύ χαµηλή ταχύτητα, η οποία σε καµιά περίπτωση
δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 χιλιόµετρα την ώρα.
γ) Οι οδηγοί δεν πρέπει να θέτουν τους πεζούς σε κίνδυνο ούτε να συµπεριφέρονται µε
παρεµποδιστικό τρόπο. Αν είναι αναγκαία πρέπει να σταµατούν.
δ) Οι πεζοί δεν πρέπει να εµποδίζουν χωρίς λόγο την κυκλοφορία των οχηµάτων.
ε) Απαγορεύεται η στάθµευση, εκτός από εκεί που επιτρέπεται από σήµατα στάθµευσης.
στ) Σε διασταυρώσεις, Χρήστες της οδού που εξέρχονται από περιοχή κατοικίας πρέπει να
παραχωρούν την προτεραιότητα στους άλλους χρήστες της οδού.»
Εποµένως, σε µια οδό ήπιας κυκλοφορίας, υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες
1) διαχωρισµένο οδόστρωµα: οδόστρωµα και εκατέρωθεν υψωµένα πεζοδρόµια (η και
διαχωρισµό µε κολωνάκια). Πρακτικά, σηµαίνει διαπλάτυνση πεζοδροµίων. Στην περίπτωση
αυτή υπάρχουν πεζοδρόµια, όµως εξακολουθούν να ισχύουν οι επιταγές του άρθρου 39 του
ΚΟΚ ως προς τις κινήσεις των πεζών.
2) ενιαίο οδόστρωµα. Ισχύει πλήρως το άρθρο 39 του ΚΟΚ. (Σκυργιάννης, 2012)
Σύµφωνα µε τον ορισµό του ΚΟΚ «Πεζοδρόµιο είναι το υπερυψωµένο ή άλλως
διαχωριζόµενο τµήµα της οδού, που προορίζεται για πεζούς». Ταυτόχρονα, σύµφωνα µε το
ΦΕΚ 2621/Β/2009 «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε
κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.» ορίζεται
ότι:
«Απαγορεύεται η τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων, στύλων και πάσης φύσεως εµποδίων κάθετα
προς την πορεία κίνησης των πεζών. Κατ΄ εξαίρεση υφιστάµενες κλίµακες υπογείων
οριοθετούνται στα πλαϊνά τους όρια µε κιγκλίδωµα µε στρογγυλεµένες ακµές.»
«Η χρήση προστατευτικών εµποδίων της κίνησης των πεζών κατά µήκος των πεζοδροµίων
επιτρέπεται µόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία µε στρογγυλεµένες ακµές σε
µορφή Π ή κιγκλιδώµατος µε ύψος 0,80µ και µέγιστο µήκος 1,50µ. µε απόσταση µεταξύ τους
1,00µ. και µε επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10µ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιµα
από άτοµα µε προβλήµατα όρασης». Εποµένως, δηµιουργούνται ερωτηµατικά για τη
νοµιµότητα τοποθέτησης στυλίσκων αποτροπής παράνοµης στάθµευσης και διαχωρισµού
της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων και καθίσταται σαφές ότι απαιτούνται παραπάνω
διευκρινήσεις για την εφαρµογή της έννοιας της «οδού ήπιας κυκλοφορίας» στην πράξη.
Στις παρακάτω φωτογραφίες παρουσιάζονται χαρακτηριστικά σηµεία των επεµβάσεων
Εικόνα 31 α,β: ∆ιαµόρφωση στην οδό Λασσάνη και την οδό ∆ιαλέττη. Κίνηση πεζών και
οχηµάτων στο ίδιο επίπεδο µε εκτενή χρήση εµποδίων παράνοµης στάθµευσης. Η κίνηση
οχηµάτων και πεζών στο ίδιο επίπεδο διευκολύνει τους πεζούς µε κινητικά προβλήµατα,
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στερεί όµως από τους πεζούς µε πρόβληµα όρασης το σηµείο αναφοράς της υψοµετρικής
διαφοράς που δηµιουργεί το ρείθρο του πεζοδροµίου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε
την έλλειψη του απτικού πλακιδίου επισήµανσης κινδύνου, δυσχεραίνει περισσότερο την
ασφαλή µετακίνηση πεζών µε πρόβληµα όρασης. Ο κυβόλιθος που χρησιµοποιείται µπορεί
να δυσκολέψει την κίνηση χρηστών τροχοκαθισµάτων.

Εικόνα 32 α,β: ∆ιαµόρφωση στην οδό ∆ιαλέττη και την οδό Φιλικής Εταιρείας. Βύθιση όλης
της γωνίας του πεζοδροµίου και τοποθέτηση απτικού πλακιδίου επισήµανσης κινδύνου µε
συζητήσιµη την επάρκειά της (ουσιαστικά διαφορετική προσέγγιση σε σχέση µε το ΦΕΚ
2621/Β/2009). Εκτεταµένη χρήση αποτρεπτικών παράνοµης στάθµευσης τα οποία δεν
δύνανται να αποτρέψουν την εκτεταµένη παράνοµη στάθµευση δικύκλων.

Εικόνα 33 α,β: ∆ιαµόρφωση στην οδό ∆ιαλέττη. Η είσοδος του χώρου στάθµευσης
δηµιουργεί διακοπή στη διαµόρφωση του πεζοδροµίου. Το κολωνάκι που έχει τοποθετηθεί
στον άξονα κίνησης των πεζών και η έλλειψη απτικής σήµανσης µπορεί να δηµιουργήσουν
προβλήµατα, ιδιαίτερα σε πεζούς µε πρόβληµα όρασης.
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Εικόνα 34: ∆ιαµόρφωση στην οδό Χρυσοστόµου Σµύρνης. Παρά τον περιορισµό της
χωροθέτησης των τραπεζοκαθισµάτων στη ζώνη εξοπλισµού του πεζοδροµίου, µειώνεται το
ελεύθερο πλάτος κίνησης των πεζών. Ενδιαφέρουσα η – προφανώς παράνοµη- ξύλινη
κατασκευή ώστε ο ιδιοκτήτης του καταστήµατος να εκµεταλλευθεί τον διαθέσιµο χώρο.

Προκειµένου να εξεταστεί η δυνατότητα αντίληψης από τυφλούς χρήστες των οδών ήπιας
κυκλοφορίας, ζητήθηκε από τυφλό χρήστη να κινηθεί στην οδό Μητροπόλεως. και να
διασταυρωθεί µε τρεις διαδοχικές οδούς στις οποίες είχε κατά περίπτωση:
• Εγκατασταθεί κυβόλιθος που γεφύρωνε την υψοµετρική διαφορά µε το οδόστρωµα
χωρίς να τοποθετηθεί απτικό πλακίδιο (τύπου «ήπιας κυκλοφορίας»
• Είχε κατασκευαστεί ράµπα µε µεγάλη κλίση και ανώµαλη επιφάνεια κίνησης
• Είχε κατασκευαστεί ράµπα µε απτικό πλακίδιο τύπου «ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ» στην άκρη της
Εικόνα 35 α-στ: ∆ιαδοχικές οδοί κάθετες στη Μητροπόλεως µε διαφορετικού τύπου
διαµορφώσεις. Τα κολονάκια µε τις οξείες γωνίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα στην περίπτωση
που κάποιος (π.χ. µοτοσικλετιστής πέσει επάνω τους)
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Συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη συγκεκριµένη διαδροµή
•
•
•
•
•

•

Η χρήστης αντιλήφθηκε τις κάθετες οδούς από την απουσία κτιρίων στα δεξιά της
Η ησυχία που επικρατούσε τη συγκεκριµένη ώρα διευκόλυνε την αντίληψη
οχήµατος που κινούνταν κάθετα στη φορά κίνησης του πεζού
Περισσότερο ευδιάκριτη ήταν η περίπτωση στην οποία είχε εφαρµοστεί απτικό
πλακίδια
Τα κολωνάκια αποτροπής παράνοµης στάθµευσης βρίσκονταν πάνω στο άξονα
κίνησης και λειτουργούσαν ως εµπόδια
Η περίπτωση της διαµόρφωσης «ήπιας κυκλοφορίας» ήταν η λιγότερο ευδιάκριτη.
Η χρήστης αντιλήφθηκε την ύπαρξη κάθετης οδού, χωρίς να µπορεί να
προσδιορίσει ακριβώς το τέλος του πεζοδροµίου και την αρχή του οδοστρώµατος.
Το πρόβληµα ήταν µεγαλύτερο όταν κλήθηκε να διασχίσει την οδό στο µέσο της και
όχι στα άκρα της
Σε κάθε περίπτωση η χρήστης θεώρησε τις κάθετες οδούς ως οδούς κίνησης
οχηµάτων και κίνησης πεζών σε διαµορφωµένα πεζοδρόµια

Εικόνα 36: Παράδειγµα κατασκευής ράµπας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στην οδό
Αλ. Σβώλου. Η κατασκευή έχει γίνει σύµφωνα µε το ΦΕΚ Τεύχος Β, Αρ. φύλλου 2621,
31/12/2009 «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους
χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.». Το πλάτος της
ράµπας είναι επαρκές, έχει τοποθετηθεί επισήµανση κινδύνου στην ένωση της ράµπας µε το
οδόστρωµα µε το απτικό πλακίδιο τύπου Β (το οποίο επισηµαίνει κίνδυνο), ενώ η επιφάνεια
της ράµπας έχει διαµορφωθεί µε το απτικό πλακίδιο τύπου ∆ (το οποίο επισηµαίνει
εξυπηρέτηση) µε ρίγες κάθετα στην κατεύθυνση κίνησης. Στη δεξιά φωτογραφία εικονίζεται
προσπάθεια αποτροπής της παράνοµης στάθµευσης στην ίδια οδό η οποία έχει οδηγήσει
στην αχρήστευση µιας, κατά τα άλλα σωστά σχεδιασµένης, ράµπας λόγω περιορισµού του
ωφέλιµου πλάτους της.
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Εικόνα 37: Παράδειγµα κατασκευής ράµπας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στην οδό
Παρασκευοπούλου. Η τοποθέτηση αποτρεπτικών στάθµευσης µειώνει το ωφέλιµο πλάτος. Η
θέση της ράµπας δυσχεραίνει τη διάσχιση του οδοστρώµατος σε ευθεία. Επιπλέον τα
κολονάκια είναι πολύ χαµηλά.

Εικόνα 38: Βύθιση γωνίας οδοστρώµατος στην οδό Π. Συνδίκα µε τοποθέτηση απτικής
επισήµανσης κινδύνου.

2.4.3 Μέτωπο νέας παραλίας
Η Παραλία σε κάθε περίπτωση είναι ένας από τους σηµαντικούς προσβάσιµους άξονες του
∆ήµου Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, το επανακατασκευασµένο τµήµα µε τις προσβάσιµες
υποδοµές και της βελτίωση της επιφάνειας κίνησης ισχυροποίησε το ρόλο αυτό.
Το έργο περιλάµβανε την επαναδιαµόρφωση ενός σηµαντικού τµήµατος του παραλιακού
µετώπου της πόλης. ∆ηµιουργήθηκαν θεµατικοί κήποι, παιδικές χαρές καθώς και ένας
ποδηλατόδροµος σε όλο το µήκος της διαδροµής.
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Εικόνα 39: Παιχνίδι προσβάσιµο σε χρήστες τροχοκαθίσµατος

Εικόνα 40: Παροχές νερού σε χαµηλό ύψος που µπορούν να χρησιµοποιηθούν και από
χρήστες τροχοκαθίσµατος

Παρά τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης που προσφέρει σε γενικές γραµµές ο άξονας,
υπάρχουν προβλήµατα, κυρίως όσον αφορά τη διαµόρφωση ραµπών και τη δυνατότητα
κίνησης ατόµων µε µειωµένη όραση. Κύριο πρόβληµα αποτελεί η έλλειψη κατεύθυνσης από
τον οδηγό όδευσης τυφλών προς τις κάθετες στον άξονα κίνησης διαβάσεις. Στη σηµερινή
του µορφή ο οδηγός κατευθύνει το χρήστη αποκλειστικά σε µια ευθεία, µη δίνοντάς του µε
αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα κάθετης κίνησης.
Εικόνα 41: Οδηγός όδευσης τυφλών
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Οι ράµπες στις διαβάσεις στερούνται της επισήµανσης κινδύνου και, σε κάποιες
περιπτώσεις, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα µεγάλη κλίση.
Εικόνα 42: Ράµπα σε διάβαση κάθετη προς τον άξονα της παραλίας

Σηµαντικό πρόβληµα, αλλά και δυνητικό κίνδυνο, αποτελεί η διαµόρφωση του αντλιοστασίου.
Στον οδηγό όδευσης, παρότι αλλάζει κατεύθυνση ώστε να κινηθεί γύρω από το αντλιοστάσιο,
δεν έχει τοποθετηθεί στα αντίστοιχα σηµεία το ειδικό πλακίδιο που σηµατοδοτεί
διασταύρωση. Τα εµπόδια δεν προβάλλονται στο έδαφος αποτελώντας κίνδυνο.
Εικόνα 43 α,β: Το αντλιοστάσιο στον άξονα της παραλίας και ο οδηγός όδευσης

Στη σηµερινή τους µορφή η αρχή και το τέλος του οδηγού δεν συνδέονται µε κανένα άλλο
τµήµα του οδηγού όδευσης και δεν δίνουν κατεύθυνση προς εξυπηρετήσεις και διαβάσεις
κάθετες στον άξονα κίνησης. Και ακόµη και αν το τέλος του οδηγού συνδεθεί µε τον οδηγό
στο υπό κατασκευή κοµµάτι της νέας µελέτης της νέας παραλίας, το πρόβληµα θα
εξακολουθήσει να υπάρχει στο κοµµάτι κοντά στο Μέγαρο Μουσικής.
Στην αρχή του οδηγού, κοντά στον Λευκό Πύργο, χρησιµοποιείται διαφορετικού τύπου
πλακίδιο το οποίο δεν είναι σύµφωνο µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και δεν γίνεται εύκολα
αντιληπτό από τους χρήστες.
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Εικόνα 44: Χρήση διαφορετικών τύπων οδηγών όδευσης και αναίτια χρήση πλακιδίων
αλλαγής κατεύθυνσης, ο σχεδιασµός των οποίων είναι εκτός προδιαγραφών

Η θέση του οδηγού όδευσης ανάµεσα στα δέντρα είναι ιδιαίτερα ευχάριστη λόγω της σκίασης
που αυτά προσφέρουν. Ωστόσο το είδος των δέντρων που επιλέχθηκαν και η ελλιπής
συντήρησή τους οδηγεί σε κλαδιά που βρίσκονται στο ύψος του προσώπoυ του χρήστη και
αποτελούν δυνητικό κίνδυνο.
Εικόνα 45: Οδηγός όδευσης ανάµεσα σε δέντρα

Η χρησιµοποίηση διαφορετικού υλικού (ξύλου) στην πλευρά της παραλίας προς τη θάλασσα
δρα ως επισήµανση για τον τυφλό χρήστη. Ωστόσο η τοποθέτηση οδηγού τύπου «κίνδυνος»,
καθώς και η κατασκευή ενός µικρού ρείθρου 10εκ. θα µπορούσαν να λειτουργήσουν πιο
αποτελεσµατικά ως προειδοποίηση για τον δυνητικό κίνδυνο.
Η διασταύρωση του οδηγού όδευσης µε τον ποδηλατόδροµο, χωρίς καµία προειδοποίηση,
µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο και για τις δύο κατηγορίες χρηστών. Γενικότερα η θέση του
ποδηλατοδρόµου και η έλλειψη επαρκούς διαφοροποίησής του από το περιβάλλον
δηµιουργεί πρόβληµα λόγω των αυξηµένων ταχυτήτων των ποδηλατών και της συχνής
εγκάρσιας κίνησης πεζών.
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Εικόνα 46: ∆ιασταύρωση του οδηγού όδευσης µε τον ποδηλατόδροµο

Με την τοποθέτησή τους στην ίδια ευθεία, παγκάκια και δενδροδόχοι θα µπορούσαν να
δηµιουργήσουν µια ευθεία κίνησης. Η τοποθέτηση του οδηγού πιο κοντά στην ευθεία που
σχηµατίζουν τα παγκάκια θα βοηθούσε στην ευκολότερη αντίληψή τους.
Μερικά στοιχεία εξοπλισµού, όπως τα σταντ για τα ποδήλατα, µπορεί να αποτελέσουν
εµπόδια καθώς δεν προβάλλονται στο έδαφος.
Εικόνα 47: Σταντ για τα ποδήλατα

2.4.4 Συµπεράσµατα/ προτάσεις
Η λανθασµένη διαµόρφωση διαβάσεων και οι κακές πρακτικές στην κατασκευή
ραµπών γεφύρωσης υψοµετρικών διαφορών µεταξύ οδοστρώµατος και πεζοδροµίου
αποτελούν συνήθη φαινόµενα στις υπό εξέταση διαδροµές. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν
υπήρξε πρόβλεψη γεφύρωσης της υψοµετρικής διαφοράς. Στις ράµπες που έχουν
κατασκευασθεί τα συνηθέστερα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν περιλάµβαναν:
•
«δόντι» (µικρή υψοµετρική διαφορά) στη σύνδεση της ράµπας µε το οδόστρωµα που
καθιστούσε αδύνατη τη χρήση της ράµπας
•
Κλίση ράµπας µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη από τις προδιαγραφές
•
Πλάτος ράµπας µικρότερο από το προβλεπόµενο από τις προδιαγραφές
•
Επιφάνεια ράµπας που δεν εµφανίζει επαρκείς αντιολισθηρές ιδιότητες
•
Επιφάνεια ράµπας που δηµιουργεί κραδασµούς ενοχλητικούς για τους χρήστες
τροχοκαθίσµατος
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•
Ανεπαρκής αποµάκρυνση όµβριων υδάτων
•
Έλλειψη απτικής σήµανσης «Κίνδυνος» για χρήστες µε πρόβληµα όρασης. Τα άτοµα
µε πρόβληµα όρασης αντιλαµβάνονται την ακµή του πεζοδροµίου µε το ρείθρο του. Σε
περίπτωση κατασκευής ράµπας δεν υπάρχει σαφές ρείθρο και αδυνατούν να αντιληφθούν
ότι βρίσκονται στο επίπεδο του οδοστρώµατος.
Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται επανακατασκευή των ραµπών του πεζοδροµίου
σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλιστεί η χρηστικότητά τους. Σε
περίπτωση διαβάσεων το πλάτος της βύθισης απαιτείται να ισούται τουλάχιστον µε το
πλάτος της διάβασης. Σε περιπτώσεις διαµόρφωσης ραµπών σε γωνίες πεζοδροµίων, θα
µπορούσε να εξεταστεί η λύση της βύθισης του οδοστρώµατος σε όλο το µήκος της γωνίας.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται να δίνεται ώστε η αρχή της ράµπας να είναι πλήρως
συνεπίπεδη µε το οδόστρωµα και να υπάρχει σε όλες τις ράµπες απτική επισήµανσή τους.
Θα µπορούσε ο ∆ήµος να εξετάσει και µια διαδικασία τυποποίησης της κατασκευής µέσω
της χρήσης προκατασκευασµένων στοιχείων.
Πληθώρα σταθερών εµποδίων αναγνωρίστηκαν στις διαδροµές, τα οποία µείωναν το
ελεύθερο πλάτος και ύψος κίνησης πεζών. Τα συνηθέστερα από αυτά ήταν στοιχεία
εξοπλισµού περιπτέρων, φύτευση και στύλοι τοποθετηµένοι µέσα στη ζώνη όδευσης,
στοιχεία εξοπλισµού όπως κάδοι, πυροσβεστικοί κρουνοί, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου
τοποθετηµένα στην εσωτερική παρειά αποτελώντας εµπόδια ιδιαίτερα για πεζούς µε
πρόβληµα όρασης. Απαιτείται η συγκέντρωση όλων των εµποδίων και στοιχείων εξοπλισµού
στην εξωτερική πλευρά του πεζοδροµίου, διασφαλίζοντας µια ελεύθερη ζώνη όδευσης
πλάτους τουλάχιστον 1,5µ. και ύψους τουλάχιστον 2,2µ. Η εσωτερική παρειά του
πεζοδροµίου, την οποία ακολουθούν τα άτοµα µε πρόβληµα όρασης κατά την κίνησή τους,
απαιτείται να είναι απαλλαγµένη από κάθε είδους εµπόδιο.
Το φαινόµενο της παράνοµης στάθµευσης επί του πεζοδροµίου έχει οδηγήσει στην
εκτεταµένη τοποθέτηση εµποδίων διαφόρων µορφών για την αποτροπή της. Τα προβλήµατα
που παρουσιάζονται συνήθως µε τα χρησιµοποιούµενα εµπόδια είναι το µικρό ύψος και η
µικρή χρωµατική αντίθεση που έχουν µε το περιβάλλον, κάτι που καθιστά δύσκολη την
αναγνώρισή τους. Ένα ύψος γύρω στο 1,0 µ. καθιστά ευκολότερη την αναγνώρισή τους και
µειώνει την πιθανότητα τραυµατισµού. Ειδικά όσον αφορά τη συχνή στάθµευση
µοτοσικλετών πάνω στο πεζοδρόµιο, θα µπορούσε να εξεταστεί η δηµιουργία νέων χώρων
στάθµευσης δικύκλων µε ταυτόχρονη αυστηρή επιβολή των κανόνων στάθµευσης.
Συνηθέστερα προσωρινά εµπόδια ήταν οχήµατα σταθµευµένα επί του πεζοδροµίου
καθώς και τραπεζοκαθίσµατα παρακείµενων καταστηµάτων. Απαιτείται ο περιορισµός τους
από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου ώστε να εξασφαλίζεται το ελεύθερο πλάτος και ύψος
όδευσης και επίσης τακτικός έλεγχος συµµόρφωσης των καταστηµάτων. Η εσωτερική παρειά
των πεζοδροµίων απαιτείται να είναι απαλλαγµένη από εµπόδια ώστε να είναι ελεύθερη η
κίνηση των ατόµων µε πρόβληµα όρασης. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη
κίνηση των πεζών µε πρόβληµα όρασης θα µπορούσε ο χώρος των τραπεζοκαθισµάτων να
σηµατοδοτηθεί µε µέθοδο διακριτή στους χρήστες λευκού µπαστουνιού (π.χ. µεταλλική
λωρίδα που θα προκαλεί επαρκή ηχητική διαφοροποίηση).
Υπήρχαν προβλήµατα συντήρησης στις διαδροµές που εξετάστηκαν, τα οποία
αφορούσαν διαβρώσεις και καθιζήσεις στην επιφάνεια κίνησης. Το πρόβληµα θα µπορούσε
να λυθεί µε ένα πρόγραµµα περιοδικού ελέγχου και συντήρησης των διαδροµών.
Παράλληλα, η χρήση κυβόλιθων, ιδιαίτερα µε αυτή την ανώµαλη επιφάνεια, δυσχεραίνει την
απρόσκοπτη κίνηση.
Παρατηρήθηκε απουσία προσβάσιµων δηµόσιων χώρων υγιεινής.
Το δίκτυο ποδηλατοδρόµων, στη σηµερινή µορφή του, δηµιουργεί, σε κάποια σηµεία
του, σηµαντικά προβλήµατα στους πεζούς, ιδιαίτερα µάλιστα στους πεζούς µε πρόβληµα
όρασης. Οι τυφλοί χρήστες αδυνατούν να αντιληφθούν τους διερχόµενους ποδηλάτες λόγω
έλλειψης θορύβου, κάτι που, σε συνδυασµό µε την αυξηµένη ταχύτητα κίνησης των
ποδηλατιστών, µπορεί να προκαλέσει δυνητικά ατυχήµατα. Η κατάσταση επιβαρύνεται σε
σηµεία όπως η νέα παραλία, µε τη συχνή διαµπερή κίνηση πεζών λόγω της θέσης του
ποδηλατοδρόµου, η παλαιά παραλία παράλληλα προς τη λεωφόρο Νίκης, όπου το µικρό
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πλάτος που αποµένει δεν επαρκεί για την αυξηµένη ροή πεζών, και το πεζοδρόµιο µπροστά
από την παλιά Φιλοσοφική, όπου ο ποδηλατόδροµος τοποθετήθηκε στην εσωτερική παρειά
του πεζοδροµίου όπου κινούνται τα άτοµα µε πρόβληµα όρασης.
Ιδιαίτερα σηµαντική, τόσο για άτοµα µε προβλήµατα όρασης όσο και για τα άτοµα µε
κινητικά προβλήµατα, είναι η εξασφάλιση ενός δοµηµένου περιβάλλοντος απαλλαγµένου
από απορρίµµατα.
Στις περιοχές που εξετάστηκαν ήταν περιορισµένα τα παραδείγµατα σήµανσης που
να απευθύνεται αποκλειστικά στους πεζούς. Υπήρχε σε αρκετές διαβάσεις ακουστική
σήµανση για χρήστες µε πρόβληµα όρασης ενώ σε κάποιες από τις διαδροµές που
εξετάστηκαν υπήρξε εκτεταµένη τοποθέτηση οδηγού όδευσης τυφλών, στον οποίο όµως δεν
είχαν αποφευχθεί σφάλµατα στην εφαρµογή. Ειδικά όσον αφορά τον οδηγό όδευσης τυφλών
θα µπορούσαν να εφαρµοστούν τα παρακάτω:
•
τοποθέτηση των οδηγών όδευσης που ορίζονται µε το τελευταίο ΦΕΚ του 2009
(ΦΕΚ Τεύχος Β 2621/31-12-2009)
•
τοποθέτηση οδηγού µόνο σε χώρους που στερούνται σηµείων αναφοράς
(πλατείες κλπ.) και όχι σε περιοχές όπου το άτοµο µε πρόβληµα όρασης µπορεί εύκολα να
ακολουθήσει την οικοδοµική γραµµή
•
τοποθέτηση οδηγού σε διαβάσεις πεζών, ώστε να συνδέουν σε ευθεία γραµµή τα
δυο αντιδιαµετρικά πεζοδρόµια, επεκτεινόµενος στην εσωτερική παρειά των αντίστοιχων
πεζοδροµίων
•
κοινή απτική σήµανση (για παράδειγµα µε µια απτική µεταλλική πλάκα) που θα
σηµατοδοτεί δηµόσια κτίρια ενδιαφέροντος
•
η δυσκολία στην αναγνώριση των πλακιδίων «εξυπηρέτηση» και «κίνδυνος» θα
µπορούσε να λυθεί µε συνδυασµό του επαυξηµένου πλάτους και της τοποθέτησης δύο
σειρών πλακιδίων «κίνδυνος» στον άξονα κίνησης

2.5 Προσβασιµότητα σε κτίρια του ∆ήµου Θεσσαλονίκης
2.5.1 Το Ερευνητικό Έργο «Εύβατος Πόλις»
Έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της προσβασιµότητας στο δοµηµένο περιβάλλον, ο ∆ήµος
Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε σε συνεργασία µε την Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων
Μεταφοράς του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης το έρευνητικό έργο «Εύβατος
Πόλις», το οποίο είχε ως αντικείµενο την αξιολόγηση της προσβασιµότητας επιλεγµένων
ιδιόκτητων κτιρίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Μέσω του έργου αυτού ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης
στόχευε στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και την αναγνώριση συνήθων
προβληµατικών πρακτικών ώστε να ληφθούν υπόψη αυτά τα προβλήµατα στις µελλοντικές
µελέτες του. Στα πλαίσια του έργου ολοκληρώθηκε επί τόπου εξέταση 16 κτιρίων
αρµοδιότητας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και την αξιολόγηση της προσβασιµότητάς τους. Η
αξιολόγηση αυτή έγινε µε επί τόπου αυτοψίες στα κτίρια και συµπλήρωση του
διαµορφωµένου ερωτηµατολογίου ελέγχου επιπέδου προσβασιµότητας.
Οι αυτοψίες αυτές έγιναν στο διάστηµα Μάιος – Ιούνιος 2005.
Τα κτίρια που αξιολογήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:
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Πίνακας 9: Κτίρια που εξετάστηκαν
Είδος κτιρίου

∆ιεύθυνση

∆ιευθύνσεις
∆/νση Οδοποιίας – Κυκλοφορίας – Πρασίνου
∆/νση Αρχιτεκτονικών ‘Έργων

Παπαρηγοπούλου 7
Αγγελάκη 13

Παιδικοί Σταθµοί
Βρεφονηπιακός & Παιδικός Σταθµός «Κωλέττη»
Βρεφονηπιακός & Παιδικός Σταθµός «Μέγας
Αλέξανδρος»
Βρεφικός & Παιδικός Σταθµός «Φωκά»
Παιδικός Σταθµός «Αγίας Σοφίας»
Παιδικός Σταθµός «Ολυµπίου ∆ιαµαντή»

Κωλέττη 50
Ολυµπίας 2
Καρακάση 21
Αγίας Σοφίας 52
Ολ. ∆ιαµαντή 12

Αθλητικά Κέντρα
Κλειστό ∆ηµοτικό Γυµναστήριο
«Μ. Αλέξανδρος»

Ολυµπίας 2

Πολιτιστικά – Κοινωνικά κέντρα
∆’ Κ.Α.Π.Η.
∆ηµοτικό θέατρο «’Ανετον»
Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης
∆ηµοτικό Ωδείο
Κέντρο Μουσικής

Γ. Λαµπράκη 42
Παρασκευοπούλου 42
Μέγαρο Μπίλλη, πλατεία Ιπποδροµίου
Ν. Εγνατία και Νάτσινα

Μουσεία - Μνηµεία
Αλατζά Ιµαρέτ
Γενί Τζαµί

Κασσάνδρου 91 - 93
Αρχαιολογικού Μουσείου 30

Βιβλιοθήκες
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
Βιβλιοθήκη «Κληροδότηµα Νικολαίδη»

Αλεξάνδρου Σβώλου µε Εθνικής Αµύνης
Λαµπράκη 187 και Αθηναγόρα

Αυτά τα κτίρια εξετάστηκαν µε βάση τη διαµορφωµένη λίστα ελέγχου. Σηµειώνεται ότι οι
∆ιευθύνσεις Οδοποιίας, Κυκλοφορίας και Πρασίνου στεγάζονταν στο ίδιο πολυώροφο κτίριο.
Εκτός του Ερευνητικού Έργου έγινε εξέταση της προσβασιµότητας του νέου ∆ηµαρχιακού
Μεγάρου.

2.5.2 Συµπεράσµατα/ προτάσεις
Από την εξέταση των δηµοτικών κτιρίων προκύπτουν τα παρακάτω:
Τα κτίρια που εξετάστηκαν έχουν, σε γενικές γραµµές, σοβαρές ελλείψεις σε επίπεδο
υποδοµής εκτός του κτίσµατος αυτού καθ’ αυτού. ∆εν υπάρχουν χώροι στάθµευσης για το
κοινό, τα πεζοδρόµια δεν είναι κατάλληλα κατασκευασµένα και η κίνηση σε αυτά
δυσχεραίνεται ακόµη περισσότερο από τη συµπεριφορά ασυνείδητων οδηγών και περιοίκων.
Οι «σκάφες» που έχουν δηµιουργηθεί στις άκρες του πεζοδροµίου λειτουργούν περισσότερο
ως άλλοθι παρά προσφέρουν ουσιαστική υπηρεσία, ενώ σχεδόν καµία µέριµνα δεν έχει
ληφθεί για τη διευκόλυνση στη µετακίνηση ατόµων µε αισθητηριακές αναπηρίες. Επιβάλλεται
η εκ νέου διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους, µε προσθήκη και οδηγού όδευσης
τυφλών που να οδηγεί στις εισόδους των κτιρίων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Αντίστοιχα προβλήµατα παρουσιάζονται και στις υπάρχουσες ράµπες εισόδου. Οι
κλίσεις που έχουν δοθεί είναι µεγαλύτερες από το επιτρεπτό ενώ και η παντελής έλλειψη
εξοπλισµού καθιστά αδύνατη τη χρήση τους από άτοµα σε αναπηρικό αµαξίδιο που θα
επιχειρήσουν να τις χρησιµοποιήσουν δίχως τη χρήση συνοδού. Η έλλειψη κατάλληλης
σήµανσης τις καθιστά επικίνδυνες για άτοµα µε προβλήµατα όρασης
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Στις θύρες εισόδου τα προβλήµατα που παρουσιάζονται δεν αφορούν τόσο το
πλάτος τους όσο την ύπαρξη υψοµετρικών διαφορών, τη θέση και το είδος του εξοπλισµού
(χειρολαβές κλπ.) και την έλλειψη σήµανσης και χρωµατικών αντιθέσεων. Χρωµατική
αντίθεση µεταξύ των χειριστηρίων, της πόρτας και του τοίχου θα βοηθούσε στην εύκολα
αναγνώριση από άτοµα µε µειωµένη όραση.
Το ελεύθερο πλάτος όδευσης των διαδρόµων ήταν επαρκές στις περισσότερες
περιπτώσεις, τουλάχιστον στο επίπεδο του σχεδιασµού του κτιρίου. Τα προβλήµατα που
παρατηρούνται προέρχονται κυρίως από την τοποθέτηση αντικειµένων σε αυτούς που
µειώνουν τις ωφέλιµες διαστάσεις τους. Απαιτείται προσοχή ώστε οι τοίχοι των διαδρόµων
να είναι ελεύθεροι από κάθε είδους εµπόδια που δεν προβάλλονται στο δάπεδο και που θα
µπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για άτοµα µε πρόβληµα όρασης (συνήθως
πυροσβεστήρες, πίνακες ανακοινώσεων).
Σε γενικές γραµµές για άτοµα µε κινητικές αναπηρίες η οριζόντια κυκλοφορία,
τουλάχιστον σε επίπεδο υποδοµής, δε προβληµατίζει ιδιαίτερα, καθώς στις περισσότερες
περιπτώσεις έχουµε επαρκές πλάτος θυρών και χώρο κίνησης, εκτός ίσως από κάποια
γραφεία σε υπηρεσίες του ∆ήµου όπου προβληµατίζει η έλλειψη χώρου. Ωστόσο οι
συνθήκες δεν είναι αντίστοιχα καλές για τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης, καθώς απουσιάζει
σχεδόν εντελώς κάθε προσπάθεια δηµιουργίας χρωµατικών αντιθέσεων που θα διευκόλυναν
την κίνησή τους στο χώρο.
Αντίστοιχα προβληµατική εµφανίζεται και η δυνατότητα κατακόρυφης κυκλοφορίας
κυρίως λόγω ακαταλληλότητας των ανελκυστήρων, τόσο από πλευράς διαστάσεων όσο και
από πλευράς εξοπλισµού. Ιδιαίτερα όσον αφορά τον εξοπλισµό, προσοχή πρέπει να δοθεί
στην εγκατάσταση κοµβίων µε απτική σήµανση και ηχητική ειδοποίηση ορόφων. Στα
κλιµακοστάσια δεν έχει δοθεί η πρέπουσα προσοχή στη διαµόρφωση των χειρολισθήρων και
δεν έχουν τοποθετηθεί διπλοί χειρολισθήρες εργονοµικής διατοµής.
Οι σηµαντικότερες ελλείψεις σε επίπεδο υποδοµής παρατηρήθηκαν στον τοµέα των
παρεχόµενων εξυπηρετήσεων. Ως σηµαντικότερη έλλειψη και από τους ίδιους τους
υπαλλήλους κρίθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις η απουσία προσβάσιµης τουαλέτας.
Ακόµα όµως και στα κτίρια στα οποία είχε γίνει προσπάθεια για δηµιουργία προσβάσιµης
τουαλέτας, ο τρόπος σχεδιασµού και κατασκευής της δεν έπειθε για τη λειτουργική της αξία.
Αντίστοιχες ελλείψεις παρατηρούνταν και σε άλλες εξυπηρετήσεις όπως οι παροχές πόσιµου
νερού ή ο σχεδιασµός των τηλεφώνων για το κοινό κλπ. Σε κάθε κτίριο προσβάσιµο για το
κοινό απαιτείται η κατασκευή τουλάχιστον µιας τουαλέτας για χρήστες τροχοκαθίσµατος.
Για τα άτοµα µε αισθητηριακές ή νοητικές αναπηρίες ίσως η κυριότερη έλλειψη να
είναι η ανυπαρξία σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις αναλυτικής και εύληπτης σήµανσης των
κτιρίων. Η υπάρχουσα σήµανση δεν αρκεί για τον εύκολο προσανατολισµό του επισκέπτη, η
µορφή των πινακίδων που χρησιµοποιούνται δεν είναι κατάλληλη ενώ απουσιάζουν η απτική
σήµανση και το έντυπο υλικό σε µεγεθυσµένη γραφή. Απαιτείται η εγκατάσταση
τυποποιηµένης εύληπτης σήµανσης, µε χρήση εικονογραµµάτων και ευανάγνωστα
γράµµατα που να σχηµατίζουν αντίθεση µε το περιβάλλον, διαγραµµατικών χαρτών των
κτιρίων και απτικής σήµανσης όπου αυτό θεωρείται εφικτό. Ιδιαίτερα για τα άτοµα µε
πρόβληµα όρασης, απαιτείται µια συνεχόµενη απτική σήµανση εκτός και εντός του κτιρίου
που να οδηγεί τουλάχιστον στο γραφείο πληροφοριών αυτού.
Μεγάλη έλλειψη παρατηρείται και σε επίπεδο γνώσεων, σχεδιασµού και εξοπλισµού
για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Οι εργαζόµενοι στα κτίρια δε γνώριζαν
τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση κινδύνου, ενώ καµιά ειδική µέριµνα δεν έχει ληφθεί
για την ταχύτερη αποµάκρυνση από το κτίριο Ατόµων µε Αναπηρίες σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης.
Στα αµφιθέατρα και στις αίθουσες συγκεντρώσεων, παρατηρούνται τα γνωστά
προβλήµατα κίνησης µε επιπλέον στοιχείο την ανυπαρξία πρόσβασης προς το βάθρο των
οµιλητών και, σε πολλές περιπτώσεις, της µη ύπαρξης χώρων για χρήστες τροχοκαθίσµατος.
Οι εργαζόµενοι στα κτίρια δήλωσαν ότι δεν έχουν δεχθεί κάποιου είδους εκπαίδευση
για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν ώστε να καλύπτουν όσο το δυνατόν πληρέστερα τις
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ανάγκες των Ατόµων µε Αναπηρία µε τα οποία έρχονται σε επαφή στο χώρο της δουλειάς,
είτε ως επισκέπτες είτε ως συνάδελφοι.
Παρατηρείται σηµαντική βελτίωση στις προσφερόµενες υποδοµές στα νεόδµητα
κτίρια

2.6 Προσβασιµότητα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
2.6.1 Οι δοµές
Στο ΑΠΘ λειτουργούν διάφορες δοµές που σχετίζονται µε την προσβασιµότητα.
Στο επίπεδο της διοίκησης λειτουργεί το Γραφείο Προσβασιµότητας ΑµεΑ. Ο κύριος ρόλος
του Γραφείου είναι διττός: αφενός η εποπτεία και ο αυτοέλεγχος της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (Γ∆ΤΥΜ) ως προς την τήρηση των
προδιαγραφών προσβασιµότητας των νέων κατασκευών, αφετέρου η παροχή συµβουλών ,
τόσο ως προς τη διατύπωση στρατηγικής αντιµετώπισης των προβληµάτων
προσβασιµότητας των υφιστάµενων υποδοµών, όσο ως προς την υποστήριξη των
εποπτευοµένων από το ΑΠΘ νοµικών προσώπων και οργανισµών σε θέµατα
προσβασιµότητας (π.χ. σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο, προδιαγραφές κτλ.).
∆ιάγραµµα 22: Αποτύπωση υπηρεσιών ΑΠΘ
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Την ευθύνη για την µελέτη και την υλοποίηση των έργων την έχει η ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων και σε κάποιες περιπτώσεις η ∆ιεύθυνση
Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων της Γ∆ΤΥΜ.
Σε επίπεδο Επιτροπών, λειτουργούν δύο Επιτροπές οι οποίες σχετίζονται µε την
προσβασιµότητας, η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας και η Επιτροπή
Προσβασιµότητας.
Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας συστάθηκε µε απόφαση Πρυτανικού Συµβουλίου
το 1997. Μέχρι και σήµερα, το έργο της έχει σταθεί πολύτιµος αρωγός σε φοιτητές και
φοιτήτριες του ΑΠΘ και σε µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Σκοπός της είναι η
συνέχεια των ήδη υπαρχουσών δράσεων και η ανάπτυξη νέων λειτουργιών και
δραστηριοτήτων, µε στόχο την ενοποίηση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πολιτικής
του ΑΠΘ, στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός ανθρωποκεντρικού περιβάλλοντος, µε θεµέλιο
την κοινωνική αλληλεγγύη και τη συλλογική προσπάθεια. Οι δράσεις της Επιτροπής
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας είναι: α) Εθελοντική Αιµοδοσία, β) Παροχές σε ΑµεΑ, γ)
∆ιερµηνεία Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας. Σηµειώνεται ότι αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει στο
ΑΠΘ διερµηνέας νοηµατικής γλώσσας
Η Επιτροπή Προσβασιµότητας είναι µια νέα Επιτροπή µε στόχο το συντονισµό όλων των
υπολοίπων σχετικών µε την προσβασιµότητα δραστηριοτήτων και δράσεων.??
Σε επίπεδο ακαδηµαϊκών µονάδων, στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ λειτουργεί
το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής, το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες που
συναντούν εµπόδια στην ένταξή τους στο πανεπιστήµιο. Το Κέντρο λειτουργεί στη
Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής (Πύργος, 2ος όροφος), καθηµερινές 09:00-19:00
(2310991295, accessline@educ.auth.gr).
Υπάρχουν, επίσης, σηµαντικές εθελοντικές προσπάθειες για την προώθηση της
προσβασιµότητας στο ΑΠΘ, όπως για παράδειγµα η Οµάδα Προσβασιµότητας ΑΠΘ η οποία
προήλθε από το Πρόγραµµα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Τµήµατος Ψυχολογίας του ΑΠΘ,
αλλά και λιγότερο εµφανείς προσπάθειες όπως µια άτυπη οµάδα φοιτητών του Τµήµατος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΑΠΘ.
Τέλος, πρόσφατα ιδρύθηκε η Οµάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθελοντισµού στο ΑΠΘ, η
οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα των Πρυτανικών Αρχών.

2.6.2 Υφιστάµενη κατάσταση
Η έλλειψη επαρκούς προσβασιµότητας των υποδοµών του ΑΠΘ είναι κοινή διαπίστωση.
Αυτή έχει τεκµηριωθεί επαρκώς και από καταγραφή του επιπέδου προσβασιµότητας του
πανεπιστηµίου από συνεργάτες της ΕΟΣΜ/ΑΠΘ το 2009 στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου
ACTUS. Με τη χρήση λιστών ελέγχου, εξέταστηκαν τα κτίρια και οι ανοιχτοί κοινόχρηστοι
χώροι του ΑΠΘ και τα κύρια αποτελέσµατα δηµοσιεύθηκαν σε ένα από τα παραδοτέα του
έργου ACTUS (D4: Evaluation of the Universities’ infrastructure, 2009).
Παράλληλα, έχουν γίνει και άλλες καταγραφές προβληµάτων προσβασιµότητας, όπως για
παράδειγµα η καταγραφή της Οµάδας Προσβασιµότητας ΑΠΘ, η οποία παρόλο που δεν
µπορεί να θεωρηθεί επιστηµονική / τεχνική, εν τούτοις αποτελεί καταγραφή από την οπτική
γωνία του χρήστη και για το λόγο αυτό είναι ιδιαιτέρως χρήσιµη.
Κοινή διαπίστωση και των δύο καταγραφών ήταν πως το επίπεδο προσβασιµότητας της
πανεπιστηµιούπολης του ΑΠΘ είναι πάρα πολύ χαµηλό. Μάλιστα, η καταγραφή της
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ΕΟΣΜ/ΑΠΘ ήταν ακόµα πιο «αυστηρή» από την καταγραφή της Οµάδας Προσβασιµότητας
ΑΠΘ.
Το Γραφείο Προσβασιµότητας ΑµεΑ ΑΠΘ, συµµετείχε στην καταγραφή της ΕΟΣΜ/ΑΠΘ και
τη χρησιµοποίησε για τη χάραξη της ακολουθούµενης στρατηγικής αντιµετώπισης των
προβληµάτων προσβασιµότητας από το ΑΠΘ. Το κεντρικό συµπέρασµα ήταν ότι πρακτικά
το πρόβληµα θα έπρεπε να αντιµετωπιστεί από µηδενική βάση καθώς υπήρχαν µόνο
ελάχιστες σηµειακές παρεµβάσεις οι οποίες ήταν εντός προδιαγραφών (π.χ. κάποιοι νέοι
προσβάσιµοι χώροι υγιεινής).
Αυτό σήµαινε ότι δεν ήταν δυνατή η δηµιουργία προσβάσιµων αλυσίδων µετακίνησης πριν
από την ολοκλήρωση σηµειακών παρεµβάσεων προσβασιµότητας ανά κτίριο.
Επιπλέον, ένα ακόµα πρόβληµα το οποίο θα έπρεπε να αντιµετωπιστεί ήταν το πρόβληµα
των ολοένα και πιο περιορισµένων οικονοµικών πόρων, δεδοµένης της τρέχουσας
οικονοµικής συγκυρίας. Έτσι, µε µοναδική ουσιαστική πηγή χρηµατοδότησης έργων
προσβασιµότητας το ετήσιο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), το οποίο επίσης
βαίνει κατ’ έτος µειούµενο, θα έπρεπε να χαραχθεί µια ρεαλιστική στρατηγική η οποία θα
αντιµετώπιζε το πρόβληµα το συντοµότερο δυνατό µε τους όσο το δυνατόν λιγότερους
οικονοµικούς πόρους.
Οι παραπάνω λόγοι, οδήγησαν στην επιλογή της στρατηγικής των θεµατικών εργολαβιών σε
τέσσερα στάδια:
1. Προσβάσιµοι χώροι υγιεινής ανά κτίριο.
2. Οριζόντια προσβασιµότητα ανά κτίριο.
3. Κάθετη προσβασιµότητα ανά κτίριο.
4. Προσβασιµότητα ανοικτών κοινόχρηστων χώρων και διάδροµοι επικοινωνίας
Με την ανωτέρω στρατηγική επιτυγχάνονται οικονοµίες κλίµακας µε αποτέλεσµα την
ολοκλήρωση της στρατηγικής στο συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα. Η στρατηγική αυτή
προτάθηκε από το Γραφείο Προσβασιµότητας ΑµεΑ στη Γενική ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (Γ∆ΤΥΜ) και υιοθετήθηκε από τις πρυτανικές αρχές του
ΑΠΘ, αφού συζητήθηκε άτυπα µε την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ΑΠΘ, την ΕΟΣΜ/ΑΠΘ
και άλλους ενδιαφερόµενους.
Επιπλέον, οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ προχώρησαν στην αυτοδέσµευση, ένα ποσοστό
3%, κατ’ ελάχιστον, από το ετήσιο Π∆Ε να δεσµεύεται για έργα προσβασιµότητας, κατόπιν
σχετικής πρότασης της Γ∆ΤΥΜ.
Ήδη το 1ο στάδιο της ακολουθούµενης στρατηγικής έχει ολοκληρωθεί. Με δύο (2) θεµατικές
εργολαβίες κατασκευής προσβάσιµων χώρων υγιεινής, σχεδόν όλα τα κτίρια της
πανεπιστηµιούπολης του ΑΠΘ διαθέτουν έναν κατ’ ελάχιστον προσβάσιµο χώρο υγιεινής.
Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της 1ης εργολαβίας υλοποιήθηκαν δώδεκα (12) προσβάσιµοι
χώροι υγιεινής και επιπλέον τέσσερις (4) ράµπες και στο πλαίσιο της 2ης εργολαβίας
δεκαπέντε (15) προσβάσιµοι χώροι υγιεινής και επιπλέον µία (1) ράµπα. Πέραν τούτων,
έχουν υλοποιηθεί πολλές µικροπαρεµβάσεις αλλά και εγκαταστάσεις τεσσάρων (4)
αναβατορίων κλίµακος, αλλά και ενός (1) προσβάσιµου ανελκυστήρα.
Οι παρεµβάσεις εξελίσσονται, αργά µεν, λόγω των περιορισµένων διαθέσιµων οικονοµικών
πόρων, σταθερά δε.
Πέρα από τα έργα βελτίωσης της προσβασιµότητας του δοµηµένου περιβάλλοντος, η
Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΠ, κατόπιν προτροπών της Οµάδας Προσβασιµότητας
ΑΠΘ, ίδρυσε µια υπηρεσία µεταφοράς φοιτητών µε αναπηρία προς και από την
πανεπιστηµιούπολη του ΑΠΘ. Η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν κατόπιν σχετικής
επικοινωνίας µε την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ΑΠΘ µε τη χρήση δύο λεωφορείων. Η
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εν λόγω υπηρεσία ήδη αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα χρηµατοδότησής της λόγω της
τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας και ίσως θα πρέπει να εξεταστούν άλλοι τρόποι
λειτουργίας της.

2.7 Προσβασιµότητα σε µνηµεία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης
2.7.1 Το Ερευνητικό Έργο ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ
Η δυνατότητα φυσικής πρόσβασης και αντίληψης των Μνηµείων από τα Άτοµα µε
Αναπηρίες (AµεA) αποτελεί κοινωνική υποχρέωση, οικονοµική και πολιτική ανάγκη. Η
αντιµετώπιση του ζητήµατος της προσπελασιµότητας των Μνηµείων όπως και του χώρου
γενικότερα ήταν µέχρι τώρα καθαρά αποσπασµατική. Το έργο PROSPELASIS είχε ως
κύριους στόχους του, την ανάπτυξη µιας µεθοδολογίας παρεµβάσεων διευκόλυνσης της
πρόσβασης των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ) σε µνηµεία και την πιλοτική εφαρµογή της σε
πέντε Βυζαντινά µνηµεία της Θεσσαλονίκης (UNESCO Monuments). Οι παρεµβάσεις που
υλοποιήθηκαν, δίνουν τη δυνατότητα σε ΑµεΑ να έχουν τη µη υποκαθιστώµενη εµπειρία
επίσκεψης σε µοναδικά µνηµεία του πολιτισµού.
Το έργο ολοκληρώθηκε συµβατικά στις 30-4-2011 από την Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων
Μεταφοράς του Α.Π.Θ (project promoter) σε συνεργασία µε την 9η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ) και χρηµατοδοτήθηκε κατά 50 % από εθνικούς πόρους (Υπουργείο
Εθνικής Οικονοµίας) και κατά 50% από πόρους του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
κυρίως από Νορβηγία).
Για κάθε ένα από τα 20 σηµαντικά Βυζαντινά µνηµεία της Θεσσαλονίκης πραγµατοποιήθηκε
αξιολόγηση της υπάρχουσας προσβασιµότητας σύµφωνα µε την οποία συµπληρώθηκαν
εξειδικευµένες λίστες ελέγχου και συντάχθηκε έκθεση η οποία περιλαµβάνει τις παρακάτω
ενότητες:
• Γενικά χαρακτηριστικά
• Χρήστες του µνηµείου
• Περιβάλλων χώρος έξω από το µνηµείο
• Χώρος στάθµευσης
• Περιβάλλων χώρος στο προαύλιο του µνηµείου
• Είσοδος
• Οριζόντια κίνηση στην αυλή του Μνηµείου
• Το κτίριο του Μνηµείου
• Οριζόντια κίνηση στο κτίριο του Μνηµείου
• Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
• Εγκαταστάσεις του κτιρίου
• Αντιληπτικότητα του κτιρίου
• Σχέδια του Μνηµείου όπου σηµειώνονται τα κύρια εµπόδια
Οι αξιολογήσεις αυτές οδήγησαν σε προµελέτες για τη βελτίωση της φυσικής και
αντιληπτικής προσβασιµότητας στα 20 Βυζαντινά Μνηµεία και οριστικές µελέτες βελτίωσης
και υλοποίησης παρεµβάσεων σε 6 από αυτά, οι οποίες παρουσιάζονται εν συντοµία
παρακάτω.
Ως χώροι υλοποίησης των παρεµβάσεων στα πλαίσια του έργου η Αχειροποίητος, ο Άγιος
∆ηµήτριος, ο Άγιος Νικόλαος Ορφανός, η Ροτόντα, η Αγία Σοφία και το Επταπύργιο. Αξίζει
να σηµειωθεί η σηµαντική συµβολή ως µελών της οµάδας υλοποίησης του έργου των
γνωστών καλλιτεχνών της διασποράς Constantin Xenakis και Cris Giannakos στο σχεδιασµό
και την υλοποίηση των παρεµβάσεων.
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2.7.1.1 Αχειροποίητος
Υπάρχουσα κατάσταση
Υπάρχει σηµαντική υψοµετρική διαφορά ανάµεσα στο µνηµείο και το παρακείµενο
πεζοδρόµιο, η οποία καλύπτεται αποκλειστικά µε κλιµακοστάσιο, και στις δύο εισόδους του
προαύλιου του µνηµείου. Η είσοδος χρηστών τροχοκαθίσµατος είναι αδύνατη. Οι είσοδοι
έχουν επαρκές πλάτος και µεταλλικές θύρες.
Εικόνα 48 α,β: Το κλιµακοστάσιο που συνδέει το προαύλιο του µνηµείου µε το πεζοδρόµιο

Στη νότια πλευρά του µνηµείου υπήρχε αδιαµόρφωτο τµήµα του προαυλίου που
χρησιµοποιούταν ως εργοτάξιο από την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Παρεµβάσεις στα πλαίσια του έργου ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ
¾ Εγκαταστάθηκε εξωτερικό αναβατόριο
¾ Έγινε διαµόρφωση µεταλλικού διαδρόµου που οδηγεί στη νέα είσοδο µε κοµµάτι
επιφάνειας που διευκολύνει κίνηση τυφλών
¾ Εγκαταστάθηκε µικρή µεταλλική ράµπα γεφύρωσης
¾ ∆ιαµορφώθηκε νέα είσοδος
¾ ∆ιαµορφώθηκε εσωτερικό κλιµακοστάσιο στη νέα είσοδο
¾ Εγκαταστάθηκε εσωτερικό αναβατόριο στη νέα είσοδο
¾ Εγκαταστάθηκε σήµανση στην είσοδο
¾ Εγκαταστάθηκε σύστηµα WiFi που παρέχει πληροφόρηση για το µνηµείο µε µορφή
κειµένου, ακουστική µορφή (σε ελληνικά, αγγλικά και ρωσικά) καθώς και νοηµατική
γλώσσα (ελληνική και διεθνή)
Στον αδιαµόρφωτο χώρο του εργοταξίου της 9ης ΕΒΑ εγκαταστάθηκε εξωτερικό αναβατόριο
που στηρίχθηκε σε υπάρχοντα τοίχο που δεν επηρεάζει το µνηµείο.
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Εικόνα 49 α,β: Εγκατάσταση εξωτερικού αναβατορίου

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η είσοδος εντός του µνηµείου, χρησιµοποιήθηκε η εργοταξιακή
είσοδος στη Βορειοδυτική πλευρά του µνηµείου και κατασκευάστηκε µεταλλική πλατφόρµα
οµαλής πρόσβασης σε αυτή. Η υψοµετρική διαφορά ανάµεσα στο προαύλιο και στο δάπεδο
εντός του µνηµείου γεφυρώθηκε µε την κατασκευή µικρού µεταλλικού κλιµακοστασίου και την
εγκατάσταση µικρού κατακόρυφου αναβατορίου. Η είσοδος από τη νέα διαδροµή
εξακολουθεί να µην είναι συνεχώς εφικτή καθώς ο χώρος χρησιµοποιείται ακόµη ως
εργοτάξιο.
Εικόνα 50 α,β: Η νέα είσοδος, το νέο κλιµακοστάσιο και το εσωτερικό αναβατόριο στην
Αχειροποίητο

Για την πληροφόρηση των επισκεπτών εγκαταστάθηκε εφαρµογή WiFi που δίνει ιδιαίτερη
έµφαση σε επισκέπτες µε αισθητηριακές αναπηρίες. Οι χρήστες µπορούν να συνδεθούν
µέσω των κινητών τους τηλεφώνων και να ανακτήσουν πληροφορίες σε ελληνικά, αγγλικά
και ρωσικά. Οι πληροφορίες παρέχονται και σε ακουστική µορφή, για άτοµα µε πρόβληµα
όρασης, καθώς και σε ελληνική και διεθνή νοηµατική για άτοµα µε πρόβληµα ακοής. Το
λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε είναι συµβατό µε αναγνώστες οθόνης ενώ είναι διαθέσιµη
συσκευή τύπου tablet για χρήση από τους επισκέπτες. Πληροφόρηση παρέχεται και µε
εκτυπωµένα κείµενα σε γραφή Braille.
Το µνηµείο αποτελεί τµήµα της «Πολιτιστικής διαδροµής» που το συνδέει µε τη Ροτόντα και
την Αγία Σοφία. Κάθε µνηµείο στη διαδροµή συµβολίζεται µε διαφορετικό χρώµα, το οποίο
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χρησιµοποιείται και σε βέλη που έχουν τοποθετηθεί σε πλακίδια κατά µήκος της διαδροµής.
Πληροφοριακές πινακίδες έχουν τοποθετηθεί στην είσοδο των µνηµείων.
Εικόνα 51 α,β: Πληροφοριακή πινακίδα στην είσοδο της Αχειροποιήτου

Κατά µήκος της διαδροµής έχουν τοποθετηθεί θέσεις ανάπαυσης επισκεπτών.
Εικόνα 52: Θέση ανάπαυσης επισκεπτών

2.7.1.2 Άγιος ∆ηµήτριος
Υπάρχουσα κατάσταση
Υπάρχει δυνατότητα ισόπεδης πρόσβαση στο προαύλιο του κτιρίου, αν και αυτή δεν είναι
άµεσα αντιληπτή. Η είσοδος στο ίδιο το µνηµείο είναι ισόπεδη και, σε γενικές γραµµές, δεν
παρουσιάζονται σηµαντικά προβλήµατα κίνησης στο εσωτερικό του.
Παρεµβάσεις στα πλαίσια του έργου ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ
¾ ∆ιαµορφώθηκε νέος προσβάσιµος χώρος υγιεινής
¾ Ολοκληρώθηκε ράµπα πρόσβασης στους χώρους υγιεινής
¾ Εγκαταστάθηκε σύστηµα WiFi αντίστοιχο µε αυτό της Αχειροποιήτου
Οι παρεµβάσεις για βελτίωση της φυσικής προσβασιµότητας επικεντρώθηκαν στη
δηµιουργία ενός προσβάσιµου χώρου υγιεινής, στο χώρο που ήδη υπήρχαν χώροι υγιεινής
ανοιχτοί στο κοινό. Ο εξοπλισµός και η χρήση οπτικής αντίθεση διευκολύνουν τη χρήση του.
Επανακατασκευάστηκε υπάρχουσα ράµπα, µε στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης για
επισκέπτες µε µειωµένη κινητικότητα. Σηµειώνεται ότι η πρόσβαση στον χώρο υγιεινής
εξακολουθεί να είναι δύσκολη για χρήστες τροχοκαθίσµατος, λόγω υψοµετρικών διαφορών
στη διαδροµή πρόσβασης σε αυτόν, παρά την προµήθεια φορητής ράµπας για τον σκοπό
αυτό.
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Εικόνα 53 α,β: Νέος χώρος υγιεινής και η ράµπα που οδηγεί σε αυτόν

Στο µνηµείο εγκαταστάθηκε σύστηµα WiFi παρόµοιο µε αυτό της Αχειροποιήτου.
2.7.1.3 Άγιος Νικόλαος Ορφανός
Η πρόσβαση στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω µη οµαλής
επιφάνειας κίνησης στο προαύλιο και σηµαντικής υψοµετρικής διαφοράς ανάµεσα στο
µνηµείο και τον προαύλιο χώρο αυτού.
Λόγω του µικρού µεγέθους και του ιδιαίτερου χαρακτήρα του µνηµείου αποφασίστηκε ότι δεν
είναι δυνατό να γίνουν σε αυτό µεγάλης κλίµακας παρεµβάσεις για τη βελτίωση της
προσβασιµότητας. Για το λόγο αυτό αποκτήθηκε µόνο φορητή ράµπα για περιστασιακή
χρήση. Ταυτόχρονα, εγκαταστάθηκε σύστηµα WiFi παρόµοιο µε αυτό της Αχειροποιήτου.
2.7.1.4 Ροτόντα
Στη Ροτόντα υπήρχαν σηµαντικές υψοµετρικές διαφορές ανάµεσα στο προαύλιο χώρο και
την είσοδο του µνηµείου καθώς και ανάµεσα στην είσοδο του µνηµείου και το δάπεδο αυτού.
Στην είσοδο είχαν τοποθετηθεί ράµπες που χρησιµοποιούνται για τις εργασίες εντός του
µνηµείου οι οποίες όµως δεν θα µπορούσαν, λόγω των χαρακτηριστικών τους, να
χρησιµοποιηθούν από άτοµα µε περιορισµένη κινητικότητα.
Εικόνα 54 α,β: Η υπάρχουσα κύρια είσοδος της Ροτόντας
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Παρεµβάσεις στα πλαίσια του έργου ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ
¾ Ολοκληρώθηκε πεζογέφυρα σύνδεσης πεζοδροµίου µε την λεγόµενη
«Αυτοκρατορική» είσοδο, µήκους 15,5µ. περίπου, η οποία ουσιαστικά είναι
προέκταση του άξονα που ξεκινά από το Γαλεριανό συγκρότηµα της πλατείας
Ναυαρίνου, περνά από την Καµάρα και καταλήγει στη Ροτόντα.
¾ Εγκαταστάθηκε µοντέλο αφής
¾ Ολοκληρώθηκε νέο κλιµακοστάσιο εντός του Μνηµείου
¾ Εγκαταστάθηκε εσωτερικό αναβατόριο
¾ Εγκαταστάθηκε σήµανση στην είσοδο
¾ Εγκαταστάθηκε σύστηµα WiFi αντίστοιχο µε αυτό του Επταπυργίου
Ως λύση που θα βελτίωνε την πρόσβαση σε χρήστες µε µειωµένη κινητικότητα αλλά και θα
αναδείκνυε τη σηµαντικότητα του µνηµείου, επιλέχθηκε το άνοιγµα της «Αυτοκρατορικής»
πύλης στη νότια πλευρά αυτού, η οποία βρίσκεται στον νοητό άξονα που συνδέει το Μνηµείο
µε την Καµάρα. Η πρόσβαση σε αυτήν εξασφαλίστηκε µέσω της κατασκευής γέφυρας 15,5µ.
πάνω από ευρήµατα στη νότια πλευρά του µνηµείου. Η γέφυρα σχεδιάστηκε και
κατασκευάστηκε ώστε να προκαλεί τη µικρότερη δυνατή οπτική όχληση στον επισκέπτη και
να διευκολύνει την κίνηση επισκεπτών µε µειωµένη κινητικότητα. Η πρόσβαση στη γέφυρα
δεν είναι δυνατή καθώς η νέα είσοδος δεν έχει ακόµη τεθεί στη διάθεση του κοινού.
Εικόνα 55 α,β: Η γέφυρα που κατασκευάστηκε στη Ροτόντα πλαίσιο των παρεµβάσεων του
έργου ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ

Προκειµένου να γεφυρωθεί η υψοµετρική διαφορά ανάµεσα στην είσοδο και το δάπεδο του
µνηµείου κατασκευάστηκε µεταλλικό κλιµακοστάσιο και εγκαταστάθηκε αναβατόριο κάθετης
κίνησης.
Εικόνα 56 α,β: Εσωτερικό κλιµακοστάσιο και αναβατόριο στη Ροτόντα
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Στο µνηµείο εγκαταστάθηκε σύστηµα WiFi παρόµοιο µε αυτό της Αχειροποιήτου. Για την
περαιτέρω διευκόλυνση επισκεπτών µε µειωµένη όραση εγκαταστάθηκε στο προαύλιο του
Μνηµείου απτικό µοντέλο που δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να εξοικειωθούν µε το
σχήµα και το µέγεθός του. «Περιήγηση δακτύλου» του µοντέλου διατίθεται µέσω του
συστήµατος WiFi.
Εικόνα 57: Σύστηµα WiFi στη Ροτόντα

Εικόνα 58:Το απτικό µοντέλο της Ροτόντας

Το µνηµείο αποτελεί τµήµα της «Πολιτιστικής διαδροµής». Πληροφοριακή πινακίδα έχει
τοποθετηθεί στην είσοδό του.
Εικόνα 59 α,β: Πληροφοριακή πινακίδα στην είσοδο της Ροτόντας
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Μια τριγωνική πινακίδα αλλαγής κατεύθυνσης σε σχέδιο του Κωνσταντίνου Ξενάκη, που
απεικόνιζε τα τρία µνηµεία τα οποία συνδέει η «πολιτιστική διαδροµή», τοποθετήθηκε δίπλα
στην Αψίδα του Γαλερίου. Η πινακίδα αυτή κλάπηκε λίγο καιρό µετά την τοποθέτησή της.
Εικόνα 60: Πληροφοριακή πινακίδα αλλαγής κατεύθυνσης κατά µήκος της διαδροµής που
ενώνει τρία Μνηµεία

2.7.1.5 Αγία Σοφία
Υπάρχουσα κατάσταση
∆εν υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήµατα στην πρόσβαση στο ναό, καθώς υπάρχει ράµπα που
συνδέει το επίπεδο του πεζοδροµίου µε αυτό του αύλιου χώρου του Μνηµείου. Εποµένως, οι
παρεµβάσεις βελτίωσης φυσικής πρόσβασης περιορίστηκαν στην τοποθέτηση µικρής
µεταλλικής ράµπας στην είσοδο του Μνηµείου.
Παρεµβάσεις στα πλαίσια του έργου ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ
¾
¾
¾
¾

Εγκαταστάθηκε µικρή ράµπα µήκους 1µ. στην είσοδο
Εγκαταστάθηκε σύστηµα WiFi αντίστοιχο µε αυτό της Αχειροποιήτου
Εγκαταστάθηκε σήµανση προς οµαλή ράµπα
Εγκαταστάθηκε σήµανση στην είσοδο

Εικόνα 61 α,β: Μεταλλική ράµπα στην είσοδο της Αγίας Σοφίας

Για την πληροφόρηση των επισκεπτών εγκαταστάθηκε και εδώ εφαρµογή WiFi που δίνει
ιδιαίτερη έµφαση σε επισκέπτες µε αισθητηριακές αναπηρίες. Οι χρήστες µπορούν να
συνδεθούν µέσω των κινητών τους τηλεφώνων και να ανακτήσουν πληροφορίες στα
ελληνικά, αγγλικά και ρωσικά. Οι πληροφορίες παρέχονται και σε ακουστική µορφή, για
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άτοµα µε πρόβληµα όρασης, καθώς και στην ελληνική και διεθνή νοηµατική για άτοµα µε
πρόβληµα ακοής. Το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε είναι συµβατό µε αναγνώστες οθόνης,
ενώ είναι διαθέσιµη συσκευή τύπου tablet για χρήση από τους επισκέπτες. Πληροφόρηση
παρέχεται και µε εκτυπωµένα κείµενα σε γραφή Braille.
Το µνηµείο αποτελεί τµήµα της «Πολιτιστικής διαδροµής» που το συνδέει µε τη Ροτόντα και
την Αχειροποίητο .
Εικόνα 62 α,β: Πληροφοριακή πινακίδα στη είσοδο της Αγίας Σοφίας

2.7.1.6 Επταπύργιο
Υπάρχουσα κατάσταση
Το Μνηµείο έχει δύο εισόδους στον αύλιο χώρο του, µια από τις οποίες χρησιµοποιείται από
το κοινό. Η κλίµακα µπροστά από αυτή την είσοδο κάνει αδύνατη τη χρήση της από
επισκέπτες µε τροχοκάθισµα.
Εικόνα 63: Κύρια είσοδος του Επταπυργίου

Η κύρια είσοδος οδηγεί σε διάδροµο εντός του µνηµείου, στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία
της 9ης ΕΒΑ. ∆εύτερο κλιµακοστάσιο εξασφαλίζει είσοδο στο εσωτερικό του µνηµείου.
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Η δευτερεύουσα είσοδος, προσέφερε σε µεγαλύτερο βαθµό δυνατότητα ισόπεδης
πρόσβασης. Ωστόσο, η είσοδος αυτή είχε υψοµετρική διαφορά από τον περιβάλλοντα χώρο.
Εικόνα 64 α,β: ∆ευτερεύουσα είσοδος του Επταπυργίου πριν την παρέµβαση

¾ Κατασκευάστηκε µεταλλική ράµπα µε κοµµάτι επιφάνειας που διευκολύνει την κίνηση
τυφλών
¾ ∆ιαµορφώθηκε απόληξη ράµπας εσωτερικά του µνηµείου σε αντικατάσταση
επιφάνειας από χαλίκι
¾ Εγκαταστάθηκε απτικό µοντέλο για την εξυπηρέτηση τυφλών επισκεπτών
¾ Εγκαταστάθηκε σύστηµα WiFi που παρέχει πληροφόρηση για το Μνηµείο µε µορφή
κειµένου, ακουστική µορφή (σε ελληνικά, αγγλικά και ρωσικά) καθώς και νοηµατική
γλώσσα (ελληνική και διεθνή)
Η µεταλλική ράµπα που κατασκευάστηκε έχει µήκος 8µ. και κατάλληλη κλίση που
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη χρήση από επισκέπτες µε τροχοκάθισµα.
Σηµειώνεται ότι η είσοδος αυτή παραµένει ακόµη κλειστή και απαιτείται επικοινωνία µε τους
υπεύθυνους στο µνηµείο ώστε να ανοίξει για το κοινό.
Εικόνα 65: ∆ευτερεύουσα είσοδος του Επταπυργίου µε µεταλλική ραµπογέφυρα, µετά την
παρέµβαση

Στο µνηµείο εγκαταστάθηκε σύστηµα WiFi παρόµοιο µε αυτό της Αχειροποιήτου. Για την
περαιτέρω διευκόλυνση επισκεπτών µε µειωµένη όραση δηµιουργήθηκε και εγκαταστάθηκε
στο προαύλιο του µνηµείου απτικό µοντέλο που δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να
εξοικειωθούν µε το σχήµα και το µέγεθός του. «Περιήγηση δακτύλου» του µοντέλου
(περιγραφή του µοντέλου και της αντιστοιχίας των χαρακτηριστικών του µε αυτά του
Μνηµείου) διατίθεται µέσω του συστήµατος WiFi.
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Εικόνα 66: Απτικό µοντέλο του Επταπυργίου

2.8 Προσβασιµότητα σε λατρευτικούς χώρους στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης
Για την ανάδειξη της υφιστάµενης κατάστασης, όσον αφορά την προσβασιµότητα των
χώρων λατρείας της Θεσσαλονίκης από τα εµποδιζόµενα άτοµα, µελετήθηκαν και
αξιολογήθηκαν δέκα ναοί της κεντρικής περιοχής της πόλης στα πλαίσια διπλωµατικής
εργασίας των Τσουγένη Ν. και Φωτιάδου Κ. στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ µε
κύριο επιβλέποντα τον καθηγητή κ. Νανιόπουλο.
Η αξιολόγηση διεξήχθη κατά το χρονικό διάστηµα ∆εκέµβριος 2012 - Μάρτιος 2013. Κατά την
επίσκεψη των χώρων λατρείας, εξετάστηκαν τα εξής:
• Η ύπαρξη χώρων στάθµευσης για ΑµεΑ (αριθµός θέσεων, τοποθεσία, σήµανση)
• Η ύπαρξη κεκλιµένου επιπέδου επί του πεζοδροµίου
• Η κατάσταση της επιφάνειας του πεζοδροµίου (ασυνέχειες, ρηγµατώσεις,
κατεστραµµένα πλακίδια, λακκούβες κλπ.)
• Η ύπαρξη εµποδίων επί του πεζοδροµίου
• Η ύπαρξη διαµορφωµένου οδηγού τυφλών
• Τα χαρακτηριστικά των θυρών εισόδου (πλάτος, υλικό, ύψος χειρολαβής)
• Η ύπαρξη ράµπας, κλίµακας ή άλλου µηχανικού µέσου για την κάλυψη υψοµετρικών
διαφορών
• Τα χαρακτηριστικά των ραµπών (κλίση, πλάτος, µήκος, ολισθηρότητα)
• Τα χαρακτηριστικά των κλιµάκων (πλάτος, πάτηµα, ρίχτυ, ολισθηρότητα)
• Η ύπαρξη χειρολισθήρων στις κλίµακες και στις ράµπες
• Τα χαρακτηριστικά των χειρολισθήρων (ύψος, περίµετρος, υλικό)
• Η ύπαρξη ειδικής σήµανσης για πληροφόρηση των επισκεπτών όταν ακολουθεί
ράµπα ή κλίµακα
• Η ύπαρξη εµποδίων στον προαύλιο και εσωτερικό χώρο του ναού
• Η κατάσταση της επιφάνειας του προαύλιου και εσωτερικού χώρου
• Οι υψοµετρικές διαφορές µεταξύ του επιπέδου της εισόδου και του εσωτερικού του
ναού
• Οι υψοµετρικές διαφορές στο εσωτερικό του ναού
• Η ύπαρξη ελεύθερου χώρου για ελιγµούς χρηστών τροχοκαθισµάτων στο εσωτερικό
του ναού
• Τα ύψη των πάγκων απόκτησης κεριών, κερµατοδεκτών, κηροστατών, ιερών εικόνων
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Εικόνα 67: Οι τοποθεσίες των Ιερών Ναών που εξετάστηκαν

Από την εξέταση των λατρευτικών χώρων προέκυψαν τα παρακάτω:
1. Περιβάλλων χώρος:
•
•
•
•
•
•
•
•

Οι περισσότεροι ναοί είναι προσβάσιµοι µέσω λεωφορειακής γραµµής.
Οι περισσότερες περιπτώσεις πεζοδροµίων χαρακτηρίζονται από την απουσία
κατάλληλα διαµορφωµένου οδηγού τυφλών.
Το πλάτος του πεζοδροµίου που οδηγεί στο ναό είναι συνήθως ικανοποιητικό
Συχνό είναι το φαινόµενο µη οµαλής επιφάνειας πεζοδροµίου µε ρηγµατώσεις,
ασυνέχειες και κατεστραµµένα πλακίδια.
Κατά µήκος των πεζοδροµίων παρουσιάζεται πληθώρα σταθερών και κινητών
εµποδίων
Θετική είναι η ύπαρξη κεκλιµένων επιπέδων για τη γεφύρωση των υψοµετρικών
διαφορών στα πεζοδρόµια, τα οποία όµως εµφανίζουν προβλήµατα συντήρησης
Χώροι στάθµευσης για ΑµεΑ εντοπίστηκαν σε ελάχιστες περιπτώσεις.
Σχεδόν όλοι οι χώροι λατρείας συνοδεύονται από την απαιτούµενη σήµανση για
τον εντοπισµό τους.

2. Προαύλιος χώρος
•
•
•
•

Το πλάτος των θυρών, που οδηγούν στον προαύλιο χώρο του ναού, είναι
ικανοποιητικό σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν.
Κατά τις ώρες λειτουργίας του ναού οι θύρες είναι ανοιχτές, ώστε να µην
απαιτείται το άνοιγµα ή το κλείσιµό τους από τους επισκέπτες.
Συναντάται συχνά µικρή υψοµετρική διαφορά (3 – 5εκ.) µεταξύ του επιπέδου της
εισόδου και του επιπέδου του πεζοδροµίου.
Οι περισσότεροι ναοί βρίσκονται σε ψηλότερο ή χαµηλότερο επίπεδο από αυτό
του πεζοδροµίου.
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Η επιφάνεια ορισµένων προαύλιων χώρων δεν είναι οµαλή και συνεχής,
παρουσιάζοντας λακκούβες, ρηγµατώσεις, ασυνέχειες και κατεστραµµένα
πλακίδια.
Η κάλυψη των υψοµετρικών διαφορών πραγµατοποιείται µέσω κλιµάκων. Το
πλάτος τους είναι ικανοποιητικό. Σε µερικές περιπτώσεις παρατηρείται µεγάλο
ύψος ριχτυού. Όλες οι κλίµακες διαθέτουν χειρολισθήρες, οι οποίοι βρίσκονται σε
κατάλληλο ύψος συνήθως, αλλά δεν είναι τοποθετηµένοι και στις δύο πλευρές.
∆εν παρατηρείται σε καµία κλίµακα διπλός χειρολισθήρας. Καµία κλίµακα δεν
είναι εύκολα αντιληπτή από άτοµα µε πρόβληµα όρασης.
Οι ράµπες που έχουν δηµιουργηθεί έχουν στην πλειοψηφία τους κλίση
µεγαλύτερη του επιτρεπτού αλλά αποδεκτό πλάτος. Μόνο σε µία ράµπα (στο Ναό
Παναγίας Ελεούσας) είχαν κατασκευαστεί περιζώµατα. ∆εν έφεραν όλες οι
ράµπες χειρολισθήρες και στις δύο πλευρές του. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι ναοί
της Υπαπαντής του Χριστού, της Παναγούδας και του Αγίου Αθανασίου δεν
διαθέτουν ράµπα για τη διευκόλυνση των χρηστών αµαξιδίων. Επιπλέον, στο ναό
της Νέας Παναγίας οι ράµπες δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση και η επιφάνειά
τους δεν είναι αντιολισθηρή, ενώ αντιθέτως αντιολισθηρή είναι η επιφάνεια των
ραµπών των ναών της Παναγίας ∆εξιάς, του Αγίου Αντωνίου, του Αγίου
Κωνσταντίνου και Ελένης, του Αγίου Μηνά και της Παναγίας Ελεούσας.
Καµία ράµπα ή κλίµακα δεν συνοδεύεται από κατάλληλη σήµανση για ενηµέρωση
των επισκεπτών.
∆εν εντοπίζεται κανένα µηχανικό µέσο για την κάλυψη των υψοµετρικών
διαφορών.
Οδηγός τυφλών δεν υφίσταται σε κανένα προαύλιο χώρο.
Οι χώροι υγιεινής στους περισσότερους ναούς δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση
και είναι δύσκολα προσβάσιµοι, ιδιαίτερα από άτοµα τρίτης και τέταρτης ηλικίας.
Σε κανένα ναό δεν υπάρχει σήµανση για την καθοδήγηση των επισκεπτών προς
τους χώρους υγιεινής.
Σε κανένα ναό δεν υπάρχουν χώροι υγιεινής για ΑµεΑ.

3.Εσωτερικός χώρος ναού:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Οι περισσότερες θύρες, που οδηγούν στο εσωτερικό του ναού, έχουν
ικανοποιητικό πλάτος.
Σε αρκετές περιπτώσεις οι ναοί διαθέτουν ξεχωριστές εισόδους µε ράµπα για την
εξυπηρέτηση των εµποδιζοµένων ατόµων. Ωστόσο, αυτές οι είσοδοι δεν είναι
πάντα ανοικτές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Σε ορισµένους ναούς υφίσταται υψοµετρική διαφορά µεταξύ του επιπέδου του
προαύλιου χώρου και αυτού της εισόδου.
Η κυκλοφορία στο εσωτερικό των ναών δε γίνεται πάντοτε απρόσκοπτα λόγω
τοποθέτησης επίπλων ή άλλων εµποδίων.
Σε τρεις µόνο ναούς υπάρχουν κηροστάτες χαµηλού ύψους, οι οποίοι
διευκολύνουν τη χρήση από ορισµένες κατηγορίες εµποδιζοµένων ατόµων.
Οι πάγκοι κεριών και προσφοράς χρηµάτων βρίσκονται σε µεγάλο ύψος, µε
αποτέλεσµα να είναι απροσπέλαστοι από µερικές κατηγορίες εµποδιζοµένων
ατόµων.
Σχεδόν όλες οι ιερές εικόνες και οι θήκες αντίδωρου βρίσκονται σε µεγάλο ύψος
Στους περισσότερους ναούς οι διάδροµοι διαθέτουν ικανοποιητικό πλάτος, καθώς
και ελεύθερο χώρο διαστάσεων 1,50 x 1,50µ. για ελιγµούς χρηστών
τροχοκαθισµάτων
Στους περισσότερους ναούς το Ιερό Βήµα βρίσκεται σε ψηλότερο επίπεδο από
αυτό των διαδρόµων.
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Σε όλους τους ναούς παρατηρείται αδυναµία συµµετοχής στη λατρευτική
διαδικασία ατόµων µε προβλήµατα στην ακοή λόγω έλλειψης κατάλληλου
εξοπλισµού.
Σε κανένα ναό δεν εντοπίζονται πληροφορίες σε γραφή Braille για την
εξυπηρέτηση ατόµων µε προβλήµατα στην όραση.
Κανένας ναός δεν έχει εγκατεστηµένο σύστηµα πληροφόρησης για επισκέπτες µε
προβλήµατα όρασης ή ακοής.

2.9 Πηγές πληροφόρησης για την προσβασιµότητα στη Θεσσαλονίκη
2.9.1 Ιστοσελίδα για την προσβασιµότητα στη Θεσσαλονίκη
Ιστοσελίδα πληροφόρησης για την προσβασιµότητα σηµείων ενδιαφέροντος στη
Θεσσαλονίκη στη διεύθυνση accessibility.auth.gr. Η ιστοσελίδα δηµιουργήθηκε το 2011 στο
πλαίσιο διπλωµατικής εργασίας των φοιτητριών Βάµβουκα Γεωργίας, Βαρβαρούση Αργυρώς
και Παναγιωτοπούλου Βασιλικής. Ο σχεδιασµός της εκπονήθηκε από επαγγελµατίες µε
χρηµατοδότηση της ΕΟΣΜ/ΑΠΘ. Φιλοξενείται στο Α.Π.Θ και συντηρείται από την
ΕΟΣΜ/ΑΠΘ, ενώ ξεκίνησε η µετάφρασή της στην Αγγλική.
Στην ιστοσελίδα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα αξιολόγησης της προσβασιµότητας 59
κτιρίων ενδιαφέροντος για τον δηµότη και τον επισκέπτη της πόλης, τα οποία
περιλαµβάνουν:
• Αθλητικές εγκαταστάσεις
• ∆ηµόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες
• Θέατρα, κινηµατογράφους και συναυλιακούς χώρους
• Νοσοκοµεία, κλινικές
• Μουσεία και συνεδριακούς χώρους
• Ξενοδοχεία
• Πολυκαταστήµατα – εµπορικά κέντρα
• Τερµατικούς σταθµούς
• Τράπεζες
• Χώρους διασκέδασης
Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης κάθε κτιρίου παρουσιάζονται ταξινοµηµένα στις
παρακάτω βασικές κατηγορίες:
• Προσέγγιση µε ∆ηµόσιες Συγκοινωνίες
• Χώρος Στάθµευσης
• Κίνηση στον χώρο εκτός κτιρίου
• Είσοδος κτιρίου
• Οριζόντια µετακίνηση
• Κατακόρυφη µετακίνηση
• Χώροι Υγιεινής
• Λειτουργίες για άτοµα µε προβλήµατα όρασης
• Λειτουργίες για άτοµα µε προβλήµατα ακοής
• Σήµανση
• Κάπνισµα
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Σε κάθε κατηγορία παρουσιάζονται αρχικά µια γενική αξιολόγηση της υποδοµής και στη
συνέχεια αναλυτικά στοιχεία που αφορούν αυτή. Με αυτόν τον τρόπο είναι σε θέση ο ίδιος ο
χρήστης της ιστοσελίδας να κρίνει την προσβασιµότητα της υποδοµής σύµφωνα µε τις δικές
του ανάγκες.

2.9.2 Οδηγός προσβάσιµων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στη Ελλάδα
Ο οδηγός δηµιουργήθηκε από την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία το 2009 και
περιλαµβάνει µια καταγραφή προσβάσιµων υποδοµών (ξενοδοχεία, µέσα µαζικής
µεταφοράς, µουσεία, βασικές αθλητικές εγκαταστάσεις, εστιατόρια/cafe, θέατρα,
κινηµατογράφοι, εµπορικά κέντρα, και υπηρεσίες όπως δηµαρχεία, νοσοκοµεία, κέντρα
υγείας) που υπάρχουν στις Πρωτεύουσες των Νοµών αλλά και σε άλλες πόλεις ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος της χώρας. Ο οδηγός είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα της ΕΣΑµεΑ στη
διεύθυνση http://www.esamea.gr/odigos/.

3. Συµπεράσµατα
Η εξασφάλιση προσβασιµότητας σε ολόκληρη την «αλυσίδα µετακίνησης» αποτελεί
το σηµαντικότερο βήµα προς την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στα άτοµα µε αναπηρίες
(Α.µε.Α) και γενικότερα στα «εµποδιζόµενα άτοµα» για την ισότιµη συµµετοχή τους στο
κοινωνικό σύνολο. Η ένταξη των εµποδιζοµένων ατόµων στο κοινωνικό και οικονοµικό
γίγνεσθαι δε αποτελεί απλά στοιχειώδη απαίτηση για την τήρηση των ανθρώπινων αξιών
αλλά πλέον αναγνωρίζεται ως αναγκαιότητα για την αξιοποίηση ενός σηµαντικού και
υποτιµηµένου, µέχρι πρότινος, ανθρώπινου δυναµικού.
Η εξασφάλιση ενός προσβάσιµου, ασφαλούς περιβάλλοντος ενισχύει την πιθανότητα
επιλογής της µετακίνησης πεζή και από το γενικό κοινό, µε όσα οφέλη προκύπτουν από αυτό
σε περιβαλλοντικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ασφάλειας των µεταφορών.
Παρότι στον τοµέα της προσβασιµότητας και του σχεδιασµού για όλους έχει µε την
πάροδο των ετών αναπτυχθεί µια εκτενής νοµοθεσία υπό µορφή προδιαγραφών, που
καλύπτει σε µεγάλο βαθµό τις ανάγκες σχεδιασµού σε επίπεδο µικροκλίµακας, η χώρα µας
εξακολουθεί να στερείται ουσιαστικού στρατηγικού σχεδιασµού βελτίωσης της
προσβασιµότητας και η έλλειψη ολιστικής προσέγγισης στα ζητήµατα πρόσβασης είναι
έκδηλη.
Σε πολλές περιπτώσεις η έννοια της πολιτικής των ∆ήµων για την αναπηρία
ταυτίζεται µε την έννοια της αποφυγής διακρίσεων σε βάρος µειονοτήτων που κατοικούν
στην περιφέρειά τους. Η ανάπτυξη πολιτικής προσβασιµότητας σε επίπεδο ∆ήµου και
τοπικής αυτοδιοίκησης γενικότερα έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη χώρα µας. Οι οργανισµοί
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τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ουσιαστικά υπεύθυνοι τόσο για το σχεδιασµό όσο και την
υλοποίηση του δοµηµένου περιβάλλοντος, µε προοπτική ο ρόλος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης να ισχυροποιηθεί περαιτέρω. Στον τοµέα των µεταφορών ορισµένες
δηµοτικές αρχές λειτουργούν δηµοτικές αστικές µεταφορές, ενώ, στις περιπτώσεις που οι
αστικές συγκοινωνίες είναι υπό την ευθύνη αυτόνοµων οργανισµών, οι ∆ήµοι είναι υπεύθυνοι
για το σχεδιασµό και τη λειτουργία των υποστηρικτικών υποδοµών (π.χ. στάσεις
λεωφορείων, πρόσβαση προς αυτές) Τέλος, στην αρµοδιότητά τους είναι µεγάλο ποσοστό
των υπηρεσιών προς τους πολίτες, ενώ είναι υπεύθυνοι και για τους φορείς πληροφόρησης
στην περιφέρειά τους. Σηµειώνεται µάλιστα ότι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης έχει υπογράψει τη
«∆ιακήρυξη της Βαρκελώνης», που αποτελεί πρότυπο κείµενο πολιτικής σε θέµατα
αναπηρίας.
Στην ελληνική πόλη µε τη σηµερινή µορφή της τα εµποδιζόµενα άτοµα
αντιµετωπίζουν καθηµερινά σηµαντικά προβλήµατα που προκύπτουν από ένα συνδυασµό
•

έλλειψης µιας ολιστικής προσέγγισης για τα ζητήµατα της προσβασιµότητας

•

λανθασµένης εφαρµογής των υπαρχουσών προδιαγραφών και κακοτεχνιών στις
κατασκευές

•

εµποδίων που οφείλονται σε παγιωµένες αντιλήψεις

•

έλλειψης επαρκών συστηµάτων πληροφόρησης.

Σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας, τα τελευταία χρόνια, πληθώρα εγκυκλίων του
Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης απαιτούν να προβεί ο
κάθε ∆ήµος σε ενέργειες για τη βελτίωση της προσβασιµότητας, µε συγκεκριµένα
χρονοδιαγράµµατα εφαρµογής. Στόχος τους είναι η βελτίωση των ευκαιριών των ατόµων µε
αναπηρία και η αποµάκρυνση και πρόληψη των περιορισµών της πλήρους συµµετοχής τους
στην καθηµερινότητα. Βασικές εγκύκλιοι είναι:
1. Εγκύκλιος υπουργείου εσωτερικών 18036/22.09.2002 «Εξασφάλιση πρόσβασης
Ατόµων µε Αναπηρίες σε κτίρια του δηµόσιου τοµέα», στην οποία ζητείται από όλα τα
Υπουργεία και τις Περιφέρειες να αναθέσουν σε έναν υπάλληλο την υπευθυνότητα της
παρακολούθησης των έργων για βελτίωση της προσβασιµότητας
2. Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 8303/08.02.2008 «∆ίκτυο προσβασιµότητας
ΑµεΑ – Αφαίρεση εµποδίων από κοινόχρηστους χώρους που προορίζονται για χρήση
πεζών και Α.µε.Α», στην οποία ορίζεται η υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης να
δηµιουργήσει προσβάσιµα περιβάλλοντα για την ασφαλή και άνετη κυκλοφορία των
πεζών
3. Εγκύκλιος υπουργείου Εσωτερικών 1537/20.02.2009 «Πρόγραµµα
προσβασιµότητας στους ∆ήµους».

Η λειτουργία των υπεύθυνων γραφείων προσβασιµότητας, µε τη µέχρι τώρα µορφή
τους, δεν αρκούσε για την εξασφάλιση ενός προσβάσιµου περιβάλλοντος συνολικά και σε
επίπεδο υποδοµών. Τα γραφεία προσβασιµότητας πρακτικά είχαν καθαρά συµβουλευτικό
ρόλο, στελεχώνονταν από προσωπικό που δεν έχει ως αποκλειστικό του αντικείµενο την
ολοκλήρωση µελετών προσβασιµότητας, δεν είχαν αρµοδιότητα εξέτασης του επιπέδου
προσβασιµότητας των παραδοθέντων έργων και συναίνεσης στην παραλαβή τους. Ως
αποτέλεσµα παραλαµβάνονταν από τις υπηρεσίες των ∆ήµων κατασκευές µε κακοτεχνίες ή
κατασκευές στις οποίες οι προβλέψεις προσβασιµότητας περιορίζονταν σε τυπικές
επεµβάσεις που αρκούν για να καλύψουν τις επιταγές της νοµοθεσίας αλλά δεν
εξασφαλίζουν την ισότιµη συµµετοχή των εµποδιζοµένων ατόµων.
-

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης οι νέες δοµές, όπως έχουν υιοθετηθεί και µε τον νέο
Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας, φιλοδοξούν να αντιµετωπίσουν αυτά τα προβλήµατα.
Ωστόσο, και µε τις νέες δοµές εξακολουθεί να λείπει το ελεγκτικό όργανο που θα πιστοποιεί
το επίπεδο προσβασιµότητας κάθε µελέτης έργου που προωθείται προς υλοποίηση. Επίσης,
δε λαµβάνεται υπόψη η εµπλοκή της έννοιας της προσβασιµότητας σε µελέτες που
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συντάσσονται από υπηρεσίες του ∆ήµου µε άλλο αντικείµενο (π.χ. ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης
Αστικού Περιβάλλοντος).
Στις τελευταίες κατασκευές του ∆ήµου Θεσσαλονίκης είναι προφανής η προσπάθεια
για υιοθέτηση των αρχών του Σχεδιασµού για όλους. Ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν
ερωτηµατικά όσον αφορά τη λειτουργικότητά τους, όπως προέκυψε από την αξιολόγηση µε
χρήστες των παρεµβάσεων σε οδούς στο κέντρο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.
Η ολοκλήρωση του έργου της ανάπλασης του παραλιακού µετώπου της πόλης
καθώς και η κατασκευή του άξονα του ΜΕΤΡΟ προσφέρουν στον πολίτη µε αναπηρία δύο
σύγχρονους προσβάσιµους άξονες για τη µετακίνησή του στην πόλη. Ωστόσο, απαιτείται η
βελτίωση της πρόσβασης στους κάθετους άξονες, κατά προτεραιότητα, ώστε να
δηµιουργηθεί ένα προσβάσιµο δίκτυο διαδροµών που θα εγγυάται την ανεµπόδιστη
µετακίνηση του χρήστη.
Οι υπεραστικές µεταφορές, και ιδιαίτερα οι µεταφορές µε ΚΤΕΛ και σιδηρόδροµο,
εξακολουθούν να προσφέρουν χαµηλό επίπεδο προσβασιµότητας, τόσο στις υποδοµές τους
(Επιβατικός Σταθµός ΟΣΕ, Σταθµός ΚΤΕΛ «Μακεδονία»), όσο και στα οχήµατά τους.
Η εκτεταµένη παράνοµη στάθµευση και κατάληψη πεζοδροµίων από
τραπεζοκαθίσµατα, στοιχεία εξοπλισµού καταστηµάτων κ.α. οδηγεί σε σηµαντική
υποβάθµιση του επιπέδου προσβασιµότητας, ακόµη και σε σηµεία της πόλης που το
δοµηµένο περιβάλλον δεν δηµιουργεί εµπόδια. Η κατάργηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας έχει
συµβάλλει στην επιδείνωση της κατάστασης.
∆ηµόσια κτίρια ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους δηµότες µε αναπηρία είναι
απροσπέλαστα. Για παράδειγµα στο κτίριο του ΙΚΑ στην οδό Αριστοτέλους, το οποίο
στεγάζει τις επιτροπές αναπηρίας, οι ανελκυστήρες είναι µικρών διαστάσεων µε αποτέλεσµα
η εξέταση των πολιτών µε αναπηρία από τις επιτροπές να γίνεται στην είσοδο του κτιρίου.
Ωστόσο, η δηµιουργία των ΚΕΠ έδωσε τη δυνατότητα άµεσης εξυπηρέτησης των
εµποδιζοµένων ατόµων και απλοποίησης των συναλλαγών τους µε τις δηµόσιες υπηρεσίες.
Σηµαντικές ελλείψεις υπάρχουν και στον τοµέα της πρόσβασης στην εκπαίδευση,
παρότι για τους µαθητές και φοιτητές µε κινητικές αναπηρίες αρκεί αποκλειστικά η
εξασφάλιση της φυσικής πρόσβασής τους στα κτίρια και η δηµιουργία προσβάσιµων χώρων
υγιεινής. Σηµαντικές ελλείψεις υπάρχουν για µαθητές µε αισθητηριακές αναπηρίες όσον
αφορά τη φυσική πρόσβασή τους και τη συµµετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ελάχιστα είναι τα καταστήµατα της πόλης τα οποία προσφέρουν επαρκές επίπεδο
προσβασιµότητας. Το ίδιο ισχύει σε γενικές γραµµές για τα περισσότερα ιδιωτικά κτίρια που
απευθύνονται στο κοινό. Ειδικά όσον αφορά τις τράπεζες, η υιοθέτηση των διπλών θυρών
ασφαλείας δυσχεραίνει την πρόσβαση των εµποδιζοµένων ατόµων σε αυτές.
Η πληροφόρηση για την προσβασιµότητα στην αλυσίδα µετακίνησης καθώς και
στους προσβάσιµους προορισµούς είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τους δηµότες µε αναπηρία.
Απαιτείται να εξευρεθούν µηχανισµοί συνεχούς ενηµέρωσης και παροχής της µε
εναλλακτικούς τρόπους (ηλεκτρονικά, έντυπα), τόσο στους πολίτες όσο και στους επισκέπτες
της πόλης, Έλληνες και ξένους.

4. Προτάσεις προς τους εµπλεκόµενους
∆ήµος Θεσσαλονίκης
Να συνεχίσει το πρόγραµµα ανακατασκευής των διαβάσεων, σύµφωνα µε τις νέες
προδιαγραφές και αποφεύγοντας ορισµένες αστοχίες που επισηµαίνονται εδώ. Ιδιαίτερα
θετική κρίνεται η, σε εξέλιξη, επέκταση του προγράµµατος και πέραν του κέντρου της πόλης
προς τις συνοικίες.
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-

Την ανάγκη για τη δηµιουργία ενός µηχανισµού που να εξασφαλίζει στους ∆ήµους τα
κατάλληλα εργαλεία, τόσο σε επίπεδο πολιτικών όσο και σε επίπεδο υποδοµών, για την
σταδιακή δηµιουργία και εξασφάλιση ενός προσβάσιµου περιβάλλοντος στους δηµότες,
µπορεί να καλύψει µια προσπάθεια υιοθέτησης ενός συστήµατος τυποποίησης και
αξιολόγησης προσβασιµότητας σε επίπεδο ∆ήµου (Τσαλής, 2010). Η υιοθέτηση ενός τέτοιου
συστήµατος θα περιλαµβάνει:

-

-

•

∆ιακήρυξη πολιτικής

•

Αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης (µε καθορισµό αρµοδιοτήτων για τα
τµήµάτα του ∆ήµου και χρήση δοµηµένων λιστών ελέγχου προσβασιµότητας
για υπηρεσίες και υποδοµές)

•

∆ηµιουργία µιας συµβουλευτικής επιτροπής προσβασιµότητας η οποία είναι
απαραίτητη για το συντονισµό των σχετικών ενεργειών. Προτείνεται η
επιτροπή να αποτελείται από δύο υποεπιτροπές, µε την πρώτη να είναι
προσανατολισµένη σε περισσότερο τεχνικά θέµατα, ενώ η δεύτερη να εστιάζει
σε ζητήµατα πολιτικής. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η συµµετοχή
εκπροσώπων των φορέων των εµποδιζοµένων ατόµων

•

Επαναπροσδιορισµό της διαδικασίας σχεδιασµού και κατασκευής υποδοµών
µε τη δηµιουργία ενός γραφείου προσβασιµότητας µε ουσιαστικές
αρµοδιότητες και την εµπλοκή των φορέων των εµποδιζοµένων ατόµων

•

Τακτική αναζήτηση και ανασκόπηση καλών πρακτικών

•

Ανάπτυξη και λειτουργία µηχανισµού πληροφόρησης για προσβάσιµες
υποδοµές και υπηρεσίες

•

∆ηµοσιοποίηση ετήσιων εκθέσεων προόδου ως προς την προσβασιµότητα
και διαβούλευση µε εµπλεκόµενους φορείς

•

Εκπαίδευση εργαζοµένων ∆ήµου για τις ανάγκες των δηµοτών µε αναπηρία

•

Ενηµέρωση εµπλεκοµένων φορέων για την ισχύουσα νοµοθεσία και τακτική
επικαιροποίηση της γνώσης σε διεθνές επίπεδο.

Οφέλη από την δυνητική εφαρµογή του συστήµατος περιλαµβάνουν:
•

Βελτίωση της δηµόσιας εικόνας του ∆ήµου

•

Βελτίωση της καθηµερινότητας µεγάλου τµήµατος των δηµοτών του (ποσοστό
που αγγίζει το 50% αν ληφθεί υπόψη η θετική επίδραση του συστήµατος προς
όλα τα εµποδιζόµενα άτοµα)

•

Συµµετοχή στον οικονοµικό και κοινωνικό βίο ενός αποκλεισµένου τµήµατος
του πληθυσµού

•

Μείωση κόστους διορθωτικών επεµβάσεων χάρη στην εξ αρχής υιοθέτηση
των αρχών του «σχεδιασµού για όλους» και την εξάλειψη των λαθών στην
κατασκευή µέσω της εφαρµογής της µεθοδολογίας αξιολόγησης

•

Τήρηση των απαιτήσεων της ισχύουσας νοµοθεσίας στην υλοποίηση του
σχεδιασµού

•

∆ηµιουργία συνθηκών που θα βοηθήσουν στην αύξηση του προσβάσιµου
τουρισµού

•

Εξοικονόµηση δαπανών από ατυχήµατα ή/και έγερση απαιτήσεων για
αποζηµιώσεις.

Σε πιο πρακτικό επίπεδο απαιτείται:
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• Ιδιαίτερη προσοχή στα χαρακτηριστικά σχεδιασµού και κατασκευής ραµπών,
ειδικότερα στην κλίση, την επιφάνεια και την υψοµετρική διαφορά µε το οδόστρωµα
• Αποµάκρυνση σταθερών και κινητών εµποδίων µε στόχο τη δηµιουργία
επαρκούς ελεύθερου διαδρόµου κίνησης – σαφής οριοθέτηση του χώρου
κατάληψης των τραπεζοκαθισµάτων
• Συνεργασία µε αστυνοµία µε στόχο την καταπολέµηση της παράνοµης
στάθµευσης και της παράνοµης κατάληψης του επαρκούς ελεύθερου διαδρόµου
όδευσης στα πεζοδρόµια
• Υιοθέτηση «έξυπνων» σηµατοδοτών µε πληροφόρηση χρόνου πρασίνου
πεζών, δυνατότητα αύξησης χρόνου πρασίνου πεζών ανάλογα µε τον χρήστη
•

Βελτίωση συντήρησης διαδροµών

•

∆ηµιουργία δηµόσιων προσβάσιµων χώρων υγιεινής

•

Επανεξέταση του σχεδιασµού του δικτύου ποδηλατοδρόµων

• Επανενεργοποίηση του συστήµατος τηλεµατικής της υπηρεσίας «ΑΙΝΕΙΑΣ»
µε στόχο την αύξηση των εξυπηρετούµενων δηµοτών
• Συνεργασία µε άλλους φορείς που διαθέτουν προσβάσιµα οχήµατα, µε στόχο
τη δηµιουργία µιας κοινής υπηρεσίας για ολόκληρο το Π.Σ.Θ.
• Βελτίωση του επιπέδου συντήρησης των οχηµάτων και επέκταση του στόλου
της ειδικής υπηρεσίας «ΑΙΝΕΙΑΣ»
• Βελτίωση πρόσβασης στην είσοδο και στο εσωτερικό των δηµοτικών κτιρίων,
ειδικά των παλαιότερων
•

Βελτίωση της προσβασιµότητας των υποδοµών εκπαίδευσης

• ∆ηµιουργία προσβάσιµων χώρων στάθµευσης, ειδικά σε σηµεία
ενδιαφέροντος για το κοινό
• Εκπαίδευση προσωπικού σε ζητήµατα συµπεριφοράς προς δηµότες µε
αναπηρία
• Υιοθέτηση από τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης της ιστοσελίδας για την
προσβασιµότητα στη Θεσσαλονίκη που δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο διπλωµατικής
εργασίας και µε τη συµβολή της ΕΟΣΜ, µε ταυτόχρονη επέκτασή της, ώστε να
παρέχει στον επισκέπτη ολοκληρωµένη πληροφόρηση για τις ∆ηµόσιες
Συγκοινωνίες, τις διαδροµές πεζή και την πρόσβαση σε κτίρια ενδιαφέροντος της
πόλης. Με τον εµπλουτισµό της και της µετάφρασή της στα Αγγλικά η ιστοσελίδα
θα µπορούσε να γίνει σηµαντική πηγή πληροφόρησης για τον δηµότη και τον
επισκέπτη της πόλης
• Η βελτίωση των υποδοµών, και η πληροφόρηση για την προσβασιµότητα της
πόλης, θα µπορούσε να βοηθήσει τον ∆ήµο ώστε να εισέλθει στη συνεχώς
αναπτυσσόµενη αγορά του προσβάσιµου τουρισµού. Σε αυτή την περίπτωση ο
επισκέπτης, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, απαιτείται να
λάβει πληροφόρηση και για την πρόσβαση σε ξενοδοχειακές υποδοµές και
καταλύµατα
• Προς την ίδια κατεύθυνση εισόδου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στην αγορά του
προσβάσιµου τουρισµού, θα µπορούσε να γίνει, σε συνεργασία και µε την 9η
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, µόνιµη σήµανση της «Πολιτιστικής ∆ιαδροµής»
που συνδέει τρία σηµαντική Βυζαντινά Μνηµεία στο κέντρο της πόλης
(Αχειροποίητο, Αγία Σοφία και Ροτόντα), σύµφωνα µε τα σχέδια του Κωνσταντίνου
Ξενάκη
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• Υλοποίηση των µελετών βελτίωσης προσβασιµότητας σε πέντε κτίρια του
∆ήµου Θεσσαλονίκης (Γυµναστήριο «Μέγας Αλέξανδρος», Κέντρο Μουσικής,
Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Βαφοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο, ∆ηµοτικό
Θέατρο «Άνετον») που είχαν ολοκληρωθεί στα πλαίσια του έργου «Εύβατος
Πόλις».
Ελληνική Πολιτεία
Η Ελληνική Πολιτεία επιβάλλεται να κινηθεί προς την κατεύθυνση της επιβολής των
επιταγών της σχετικής µε την προσβασιµότητα νοµοθεσίας. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα πως
σύµφωνα µε τον Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό υφιστάµενα δηµόσια κτίρια επιβάλλεται να
καταστούν προσβάσιµα µέχρι το 2020. Σε περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί, τα κτίρια θα
θεωρούνται αυθαίρετα.
Η Πολιτεία θα µπορούσε να παίξει ενεργό ρόλο στην αποδοχή του συστήµατος
αξιολόγησης και πιστοποίησης σε επίπεδο ∆ήµων µε την ανάπτυξη ενός φορέα
πιστοποίησης της προσβασιµότητας σε εθνικό επίπεδο. Ο φορέας πιστοποίησης απαιτείται
να είναι οργανισµός που µε το κύρος του θα εγγυάται την αποτελεσµατικότητά της. Το ρόλο
του φορέα πιστοποίησης θα µπορούσε να παίξει:
•

Ο ΕΛΟΤ

•

Το Υπουργείο Εσωτερικών

•

Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µε.Α.)

•

Τα πανεπιστήµια.

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η ανάπτυξη από την πολιτεία δοµών για την προώθηση του
«προσβάσιµου τουρισµού». Ο τουρισµός εξακολουθεί να αποτελεί τη «βαριά βιοµηχανία»
της χώρας. Ωστόσο, δεν έχουν γίνει επαρκείς προσπάθειες εισόδου στη διαρκώς
αναπτυσσόµενη αγορά του «προσβάσιµου τουρισµού». Επισηµαίνεται ότι ο αριθµός των
Α.µε.Α παγκοσµίως εκτιµάται από 600 έως 900 εκατ. άτοµα τα οποία αποτελούν µια
ανεκµετάλλευτη δυνητική αγορά.
Η δηµιουργία µιας ιστοσελίδας ενηµέρωσης των επισκεπτών/ τουριστών για τις
δυνατότητες πρόσβασης σε υποδοµές, µεταφορικά µέσα και σηµεία ενδιαφέροντος σε εθνικό
επίπεδο θα µπορούσε να αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο για την τουριστική προβολή της
χώρας. Επιπρόσθετα, θα µπορούσε να δηµιουργηθεί ένα εξειδικευµένου µητρώο ξεναγών µε
γνώσεις Ελληνικής και ∆ιεθνούς νοηµατικής γλώσσας για την εξυπηρέτηση ατόµων µε
µειωµένη ακοή.
Σε πιο πρακτικό επίπεδο, οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στους
∆ήµους µηχανικοί στο σχεδιασµό ενός προσβάσιµου περιβάλλοντος, θα µπορούσαν να
αµβλυνθούν µε την παραγωγή ενός διευκρινιστικού εγχειριδίου καλής εφαρµογής οδηγιών
του ΥΠΕΚΑ που να απευθύνεται αποκλειστικά στους ∆ήµους. Το εγχειρίδιο αυτό θα πρέπει
να διαµορφωθεί µετά από σχετική έρευνα λαµβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες που
ακολουθούνται από τους ∆ήµους κατά το σχεδιασµό.
Απαιτείται να εφαρµοστεί στην πράξη η υποχρεωτική σύνταξη ουσιαστικών «Μελετών
προσβασιµότητας» για κάθε νέα µελέτη δηµοσίων υποδοµών.
Σηµαντική βοήθεια στους µηχανικούς και τους υπεύθυνους σχεδιασµού του
δοµηµένου περιβάλλοντος θα έδινε η εισαγωγή στις οδηγίες σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ
ξεκάθαρων οδηγιών σχεδιασµού που θα διευκολύνουν την χρησιµοποίηση υποδοµών από
άτοµα µε νοητικές αναπηρίες.
Η επαναφορά του θεσµού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ή η αντικατάστασή της από
τµήµα της Ελληνικής Αστυνοµίας µε τις ίδιες αρµοδιότητες είναι απαραίτητη για να
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εξασφαλιστεί επαρκής αστυνόµευση που θα οδηγήσει στη µείωση του φαινοµένου της
παράνοµης στάθµευσης και κατάληψης πεζοδροµίων.
Η ύπαρξη διερµηνέων νοηµατικής ή τεχνολογικών συστηµάτων πληροφόρησης σε
χώρους εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας καθώς και δηµόσιες υπηρεσίες είναι απαραίτητη για
την εξυπηρέτηση των πολιτών µε πρόβληµα ακοής.
ΟΑΣΘ
Απαιτείται συνεργασία µε τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης για από κοινού δηµιουργία και
εφαρµογή πρότυπου σχεδιασµού στάσεων λεωφορείων ώστε να διευκολύνουν την
πρόσβαση των Α.µε.Α. Η επέκταση του δικτύου των λεωφορειοδρόµων δίνει τη δυνατότητα
δηµιουργίας τέτοιων στάσεων σε αυτούς, όπου η προσέγγιση δεν θα εµποδίζεται από τα
σταθµευµένα Ι.Χ.
Εκπαίδευση προσωπικού σε ζητήµατα συµπεριφοράς προς τους επιβάτες µε
αναπηρία και επίσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται µε αυτούς.
Επέκταση του συστήµατος τηλεµατικής, µε οπτική και ηχητική πληροφόρηση, σε
περισσότερες στάσεις και σε όλα τα οχήµατα.
Αντικατάσταση παλαιών, µη προσβάσιµων οχηµάτων µε νέα, µε ιδιαίτερη προσοχή
στις διευκολύνσεις που προσφέρουν σε επιβάτες – εµποδιζόµενα άτοµα.
Επέκταση του στόλου της ειδικής υπηρεσίας και συνεργασία µε άλλους φορείς που
διαθέτουν προσβάσιµα οχήµατα, µε στόχο τη δηµιουργία µιας κοινής υπηρεσίας όπου την
ευθύνη διαχείρισης θα έχει ο ΟΑΣΘ και θα συµβάλλουν όλοι οι φορείς στην κάλυψη του
κόστους της.
Λεπτοµερής ενηµέρωση, µέσω της ιστοσελίδας του Οργανισµού, για τις δυνατότητες
µετακίνησης που προσφέρονται στα εµποδιζόµενα άτοµα.
Εφορείες Αρχαιοτήτων – Μουσεία
Βελτίωση της φυσικής και της αντιληπτικής προσβασιµότητας στους χώρους ευθύνης
τους, όπου αυτό είναι εφικτό.
-

Εκπαίδευση προσωπικού σε ζητήµατα συµπεριφοράς προς επισκέπτες µε αναπηρία.

Υιοθέτηση εναλλακτικών µορφών παρουσίασης εκθεµάτων που θα εστιάζουν στις
ανάγκες των επισκεπτών µε αισθητηριακές αναπηρίες.
Υιοθέτηση εναλλακτικών µορφών παρουσίασης εκθεµάτων ή µνηµείων, σε χώρους
στους οποίους είναι αδύνατη η βελτίωση της φυσικής πρόσβασης.
Παροχή πληροφόρησης για τις δυνατότητες πρόσβασης στα µνηµεία και τις
υποδοµές ευθύνης τους.
Εµπλουτισµός του, µάλλον φτωχού, περιεχοµένου πληροφοριών και εικόνων στα 6
Βυζαντινά µνηµεία που διαθέτουν σύστηµα WiFi, αύξηση των διατιθέµενων γλωσσών
(σήµερα Ελληνικά, Αγγλικά, Ρώσικα).
Ολοκλήρωση των εισόδων πρόσβασης σε Ροτόντα, Αχειροποίητο και Επταπύργιο,
προκειµένου να αξιοποιηθούν από επισκέπτες µε αναπηρία οι παρεµβάσεις που έγιναν στα
µνηµεία στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ. Ειδικά για το Επταπύργιο,
διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που οδηγεί στη νέα προσβάσιµη είσοδο του
µνηµείου σε συνεργασία µε τους ∆ήµους Συκεών και Θεσσαλονίκης.
∆ηµιουργία απτικών µοντέλων σταδιακά όλων των µνηµείων και, κατά
προτεραιότητα, της Αχειροποιήτου και της Αγίας Σοφίας, έτσι ώστε, σε συνδυασµό µε τια
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παρεµβάσεις σήµανσης, να προσφέρονται ολοκληρωµένες υπηρεσίες σε Α.µε.Α επισκέπτες
στα τρία σηµαντικά µνηµεία της πόλης.
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Απαιτείται βελτίωση της πρόσβασης των ιερών ναών, όπου αυτό είναι εφικτό, ώστε
να εξασφαλίζεται η ανεµπόδιστη συµµετοχή όλων των πολιτών σε λατρευτικές εκδηλώσεις. Η
πρόσβαση απαιτείται να περιλαµβάνει τη δηµιουργία προσβάσιµων χώρων υγιεινής καθώς
και την εγκατάσταση προσβάσιµου εξοπλισµού (κηροστάτες κλπ.)
Σηµαντική είναι για το κοινό η παροχή πληροφόρησης για τη δυνατότητα πρόσβασης
σε χώρους λατρείας. Η πληροφορία που θα παρέχεται απαιτείται να είναι προσβάσιµη και σε
επισκέπτες µε αισθητηριακή αναπηρία
Η βελτίωση της πρόσβασης σε λατρευτικούς χώρους και η παροχή πληροφόρησης
για αυτή θα µπορούσε να λειτουργήσει ευεργετικά και για την είσοδο της πόλης στην
παγκόσµια αγορά του λατρευτικού τουρισµού
Θα µπορούσε να ενθαρρυνθεί η έρευνα για δυνατότητα µετάδοσης της Θείας
Λειτουργίας µέσω WiFi του ναού (από αυτά που έχουν εγκατασταθεί σε 6 µνηµεία) σε
πραγµατικό χρόνο, σε εναλλακτικές µορφές (νοηµατική, υποτιτλισµός) καθώς και σε
διάφορες γλώσσες.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
∆εδοµένης της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας, η ακολουθούµενη στρατηγική
βελτίωσης προσβασιµότητας φαίνεται να είναι η ενδεδειγµένη. Ωστόσο, θα πρέπει να
βρεθούν εναλλακτικές λύσεις χρηµατοδότησης ολοκληρωµένων µελετών εφαρµογής, ώστε
να αξιοποιηθούν τα αποτελέσµατα της καταγραφής και οι παρεµβάσεις να γίνονται µε πιο
ιεραρχηµένο τρόπο. Επιπλέον, αν εκπονηθεί ένα ολοκληρωµένο σχέδιο αντιµετώπισης των
προβληµάτων προσβασιµότητας του ΑΠΘ µε κοστολογηµένες µελέτες εφαρµογής,
ενδεχοµένως να ανοίξει ο δρόµος για την εξεύρεση σχετικών χορηγιών.
Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στη συντήρηση των έργων προσβασιµότητας όσο
δύσκολο και αν είναι αυτό στην τρέχουσα συγκυρία (διαθεσιµότητα υπαλλήλων τεχνικού
συνεργείου, µείωση οικονοµικών πόρων κτλ.).
Απαιτείται µεγαλύτερη προσπάθεια για τη διευκόλυνση των φοιτητών µε
αισθητηριακές αναπηρίες µέσω εκπαίδευσης του προσωπικού και παροχής τεχνολογικών
λύσεων. Ιδιαίτερα για τους κωφούς φοιτητές, απαιτείται η ύπαρξη ενός τουλάχιστον
διερµηνέα νοηµατικής που θα καλύπτει της ανάγκες τους.
Με την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου της ακολουθούµενης στρατηγικής, θα πρέπει
πλέον να αρχίσουν να δηµοσιοποιούνται στους χρήστες οι σχετικές διευκολύνσεις, είτε µε τη
µορφή φυλλαδίων ανά σχολή είτε µε τη χρήση του διαδικτύου. Ένας προσβάσιµος χώρος
υγιεινής, για παράδειγµα, δεν είναι προσβάσιµος αν δεν είναι γνωστή αφενός η ύπαρξή του
και αφετέρου η χωροθέτησή του.
Η πληροφόρηση γενικότερα απαιτείται να είναι προσβάσιµη σε φοιτητές µε
αισθητηριακές αναπηρίες. Για αυτό το σκοπό µπορούν να αναπτυχθούν νέες ή να
χρησιµοποιηθούν υπάρχουσες ηλεκτρονικές πλατφόρµες στις οποίες θα αναρτηθεί
εκπαιδευτικό και άλλο χρήσιµο υλικό σε µορφή προσβάσιµη προς φοιτητές µε αναπηρία.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση των φοιτητών µε αναπηρία απαιτείται η διασύνδεση του
πανεπιστηµίου µε την αγορά εργασίας ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης της
πρακτικής τους άσκησης (σε όσες σχολές αυτό απαιτείται). Με την ίδια λογική θα µπορούσε
το ΑΠΘ να επιδιώξει τη συνεργασία µε πανεπιστήµια του εξωτερικού ώστε να εξασφαλιστεί η
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δυνατότητα συµµετοχής φοιτητών µε αναπηρία σε προγράµµατα ανταλλαγής φοιτητών
(ERASMUS κλπ).
Πολίτες της Θεσσαλονίκης
Απαιτείται µια συνδυασµένη προσπάθεια ενηµέρωσης της κοινής γνώµης αλλά και
εντατικότερης αστυνόµευσης, που να εστιάζει στην έννοια του εµποδιζοµένου ατόµου, στις
παραβάσεις που µειώνουν το προσφερόµενο επίπεδο προσβασιµότητας και στις ανάγκες
των συµπολιτών µε αναπηρία.
Η ύπαρξη πολιτών µε γνώση της αναπηρίας, που µπορεί να βοηθήσει
αποτελεσµατικά και µε διακριτικότητα αν απαιτηθεί, µπορεί να επιλύσει προβλήµατα από τις
ελλείψεις σε επίπεδο υποδοµών. Ας ενισχυθεί η φιλοτιµία, όπου υπάρχει, µε την κατάλληλη
γνώση ώστε να προσφέρει πιο αποτελεσµατική βοήθεια.
Απαιτείται η βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης Ατόµων µε Αναπηρία σε ιδιωτικές
υποδοµές χρήσης κοινού (καταστήµατα, κέντρα διασκέδασης, καταλύµατα κλπ.). Η έλλειψη
πρόσβασης στερεί από σηµαντικό κοµµάτι του πληθυσµού τη δυνατότητα συµµετοχής σε
καθηµερινές δραστηριότητες και από την αγορά της Θεσσαλονίκης ένα σηµαντικό τµήµα
δυνητικών πελατών.
Σύλλογοι Α.µε.Α
Ενεργή εµπλοκή στη διαδικασία ενηµέρωσης του γενικού πληθυσµού για τις ανάγκες
των δηµοτών µε αναπηρία και ανάληψη πρωτοβουλιών.
Συνεργασία µε ∆ήµο και άλλους αρµόδιους φορείς στη φάση του σχεδιασµού και της
βελτίωσης υποδοµών.
Παροχή πληροφόρησης για τις δυνατότητες πρόσβασης στην πόλη δηµοτών,
επισκεπτών, τουριστών µε αναπηρία.
Αύξηση του αριθµού των προσβάσιµων ΤΑΞΙ µετά από µελέτη και εφόσον αυτό κριθεί
σκόπιµο.
Συνεργασία σε διασυλλογικό επίπεδο ώστε να αποφεύγεται η παρατηρούµενη
πολυδιάσπαση του χώρου και να υποστηρίζονται κοινές δράσεις.
Ενδεχόµενα, ίδρυση ή ενίσχυση εξειδικευµένων στον προσβάσιµο τουρισµό
γραφείων ταξιδίων.
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Η γνώµη των πολιτών µε αναπηρία για την προσβασιµότητα
στη Θεσσαλονίκη
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

«Η ΑΜΥΜΩΝΗ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
∆ιεύθυνση: ΡΟ∆ΟΠΟΛΕΩΣ 5 & ΠΟΝΤΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, 55132,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310460777, 2310450440, 2310905781. Fax: 2310460797
e-mail: info@amymoni-thes.gr, URL: www.amymoni-thes.gr

Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2013
«Η ΑΜΥΜΩΝΗ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ιδρύθηκε τo 2007 στη
Θεσσαλονίκη από γονείς παιδιών που µαζί µε το πρόβληµα όρασης έχουν και
πρόσθετες αναπηρίες (νοητική υστέρηση, εγκεφαλική παράλυση, αυτισµό κ.ά.).
Σήµερα είναι γραµµένα 21 παιδιά από 6 µέχρι 18 χρόνων.
Σκοπός του Συλλόγου είναι να εξασφαλίσει ισότιµη εκπαίδευση και
κοινωνική ένταξη στα παιδιά µε τύφλωση και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και
ηθική υποστήριξη στις οικογένειές τους.
Θεσµικά, είναι µη κερδοσκοπικό σωµατείο φιλανθρωπικού χαρακτήρα
αναγνωρισµένο σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 10799/2007 απόφαση του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Α.Μ. 8250), εγγεγραµµένο στα Εθνικά Μητρώα
Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Εθελοντικών µη
Κυβερνητικών Οργανώσεων. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και από τις
Υπηρεσίες Πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης. Πρόσφατα πήρε Ειδική Πιστοποίηση από το Υπουργείο Υγείας
(ΦΕΚ836Β’/19-3-2012)
Λόγω της σύνθετής τους αναπηρίας, τα παιδιά του Συλλόγου έχουν βασικές
ελλείψεις στην επικοινωνία, την αυτονοµία και τη µετακίνηση. Αν και οι προσπάθειές
µας εστιάζουν στην προσαρµοσµένη εκπαίδευσή τους, που θα τα βοηθήσει να γίνουν
πιο αυτόνοµα σε όσο το δυνατό περισσότερους τοµείς, οι γονείς συνεχίζουν να είναι
οι µόνιµοι συνοδοί τους. Για το λόγο αυτό, το θέµα της προσβασιµότητας απασχολεί
κυρίως τους γονείς του Συλλόγου, ως συνοδούς και υποστηρικτές παιδιών µε
τύφλωση και πρόσθετες αναπηρίες.
Τοµέας µετακίνησης
Τα περισσότερα παιδιά του Συλλόγου έχουν δυσκολίες στην µετακίνηση, αρκετά
δε από αυτά χρησιµοποιούν αναπηρικό αµαξίδιο, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να
το µετακινούν µόνα τους. Λίγα µόνο µπορούν να περπατήσουν και πάλι όµως τα
περισσότερα από αυτά έχουν δυσκολίες στη βάδιση. Όλα τα παιδιά έχουν ανάγκη
από συνοδό.
Για µετακινήσεις των παιδιών µακριά από το σπίτι τους (κυρίως για θεραπείες και
εκπαιδευτικές παρεµβάσεις), οι γονείς χρησιµοποιούν ιδιωτικά αυτοκίνητα που τους
παρέχουν µεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια. Μόνο ένα ποσοστό 5% έχει
χρησιµοποιήσει µέσα µαζικής µεταφοράς για µετακίνηση µαζί µε το παιδί του και
µάλιστα για παιδί που δεν έχει κινητική αναπηρία. Για τους γονείς παιδιών που
βρίσκονται σε αναπηρικό αµαξίδιο, η πρόσβαση σε λεωφορείο είναι αδύνατη. Ακόµη
και τα λεωφορεία που δηλώνουν προσβάσιµα, κανένας γονιός µέχρι σήµερα δεν έχει
τολµήσει να τα χρησιµοποιήσει για το παιδί του.
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Για µικρές µετακινήσεις, το περπάτηµα στην πόλη µαζί µε το παιδί τους
αποδεικνύεται πολλές φορές ότι είναι µεγάλη δοκιµασία. Τα πεζοδρόµια δεν είναι όλα
φιλικά και προσβάσιµα, λόγω κατασκευαστικών ατελειών και, κυρίως, λόγω
παρκαρισµένων αυτοκινήτων στις διαβάσεις, πολλές φορές δε, ακόµη κι επάνω στα
πεζοδρόµια. Οι ράµπες είναι πολλές φορές αποκλεισµένες από σταθµευµένα
οχήµατα, ενώ αρκετές από αυτές δεν είναι σωστά κατασκευασµένες. Το τελευταίο
χρονικό διάστηµα παρατηρείται µια µεγάλη αλλαγή στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης, όπου
κατασκευάζονται νέες ράµπες µε σωστές προδιαγραφές και διορθώνονται αρκετές
παλιές. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στη µετακίνησή µας και θα καταστήσει τα
πεζοδρόµιά µας προσβάσιµα. Όταν υπήρχε η δηµοτική αστυνοµία µπορούσαµε να
απευθυνθούµε στην υπηρεσία της και να αντιµετωπίσουµε άµεσα το εµπόδιο των
παράνοµα σταθµευµένων αυτοκινήτων. Σήµερα όµως δεν έχουµε ούτε αυτή την
πολυτέλεια.
Μεγάλο πρόβληµα αποτελεί η στάθµευση του αυτοκινήτου σε πολλά σηµεία της
πόλης που πρέπει να πάµε µε τα παιδιά µας για εξετάσεις από γιατρούς ή για
θεραπείες. Σε ορισµένα σηµεία υπάρχουν θέσεις στάθµευσης ειδικά για άτοµα µε
αναπηρία, αλλά τις περισσότερες φορές είναι κατειληµµένες από αυτοκίνητα (που
δεν γνωρίζουµε αν εξυπηρετούν άτοµο µε αναπηρία).
Τοµέας υπηρεσιών
Η πρόσβαση σε δηµόσια κτίρια έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια µε κατασκευή
ειδικών ραµπών, ειδικών ανελκυστήρων και, κυρίως, µε καθορισµό κανόνων και
εκπαίδευση των υπαλλήλων. Μεγάλη διευκόλυνση σε γραφειοκρατικές υποθέσεις
µας έδωσε η λειτουργία των ΚΕΠ.
Η πρόσβαση στις τράπεζες έχει δυσκολέψει λόγω των διπλών πορτών που έχουν
τοποθετηθεί σε όλες τις εισόδους-εξόδους τους. Το πρόβληµα αντιµετωπίζεται εν
µέρει µε τη βοήθεια των υπαλλήλων που µας υποδεικνύουν τη χρήση άλλης πόρτας.
Σε όλες τις υπηρεσίες, η απόλυτη προτεραιότητα των ατόµων µε αναπηρία στην
εξυπηρέτηση, είναι ένα θετικό στοιχείο.
Η απουσία ειδικών τουαλετών ΑµεΑ στη συντριπτική πλειοψηφία των µαγαζιών
εστίασης της πόλης µας, καθιστά αδύνατη την πρόσβασή µας σε αυτά όταν
συνοδεύουµε τα παιδιά µας.
Επίσης απρόσιτα είναι κάποια ιδιωτικά θέατρα και κινηµατογράφοι, λόγω των
πολλών σκαλοπατιών που έχουν. Χαµένοι από την υπόθεση αυτή είναι οι ίδιοι οι
ιδιοκτήτες των χώρων, αφού τους αποφεύγουµε ως πελάτες, ακόµη και όταν δε
συνοδεύουµε τα παιδιά µας. Υπάρχουν πάντως ιδιωτικοί χώροι που είναι
προσβάσιµοι και αυτό καθιστά εφικτή την ενεργό συµµετοχή µας στους ρυθµούς της
πόλης.
Όσο αφορά την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, δεν έχουµε κάποια
δυσκολία µέχρι σήµερα.
Οι οικογένειες του Συλλόγου, πιστεύουµε ότι είναι πολύ σηµαντικό να
κυκλοφορούµε στην πόλη µε τα παιδιά µας, για το λόγο αυτό προσπαθούµε να το
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πραγµατοποιούµε συχνά είτε σε ατοµικό είτε σε συλλογικό επίπεδο. Με τον τρόπο
αυτό θα εντοπιστούν και θα ξεπεραστούν οι δυσκολίες στην προσβασιµότητα των
χώρων. Επίσης, θα αναπτυχθούν υγιείς σχέσεις µεταξύ των παιδιών και εµάς των
ίδιων, µε τους υπόλοιπους συµπολίτες µας και µε την ίδια µας την πόλη. Έτσι θα
πετύχουµε την ισότιµη κοινωνική ένταξη των παιδιών µας, σε µια κοινωνία χωρίς
αποκλεισµούς.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε την «Αµυµώνη – Σύλλογο
Θεσσαλονίκης», µπορείτε να επικοινωνήσετε: 2310460777, 2310450440,
2310905781, info@amymoni-thes.gr.
Το ∆.Σ. του Συλλόγου.
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