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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Προσβασιμότητα των Δημόσιων Χώρων

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013, στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε συμπόσιο με θέμα «Προσβασιμότητα των Δημόσιων Χώρων». 
Με αφορμή την  παρουσίαση του  προγράμματος  "Εκπαιδευτικά  Εργαλεία  για  Προσβάσιμες 
Πόλεις", πρόγραμμα το οποίο ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων έχει στηρίξει και έχει  
θέσει υπό την αιγίδα του, δόθηκε η δυνατότητα να γίνει ένας δημόσιος διάλογος πάνω στο θέμα 
της προσβασιμότητας των δημόσιων χώρων της πόλης. 

Η συγκεκριμένη εκδήλωση οργανώθηκε από το ΤΕΕ, τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και το Ελληνικό Τμήμα της 
UIA, με πρωτοβουλία του αρχιτέκτονα Σωτήρη Παπαδόπουλου.

Η  προσβασιμότητα  των  δημόσιων  χώρων  και  του  δομημένου  περιβάλλοντος 
συμπεριλαμβανομένων των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων, από άτομα με αναπηρίες 
αλλά και από πολίτες με προσωρινές ή μόνιμες δυσκολίες κινητικότητας (αρρώστιες, ατυχήματα, 3η 

ηλικία, έγκυες, πολίτες και ταξιδιώτες με φορτία και βαλίτσες, γονείς με παιδικά καροτσάκια κλπ.)  
έχει αναδειχθεί σε θεμελιακή προτεραιότητα για την Ευρώπη, χωρίς την οποία όλοι οι υπόλοιποι 
στόχοι καθίστανται μάταιοι.  Για την επίτευξη όμως της προσβάσιμης πόλης είναι απαραίτητη η 
κατάρτιση των αρχιτεκτόνων, η οποία σε πλείστες περιπτώσεις είναι ελλιπής - από τις πέντε χώρες 
που συμμετέχουν στο έργο η Ελλάδα και η Ρουμανία δεν παρέχουν συστηματική εκπαίδευση σ’ 
αυτό τον τομέα. 

Η γεφύρωση αυτών των διαφορών αποτελεί και τον αντικειμενικό στόχο του έργου. Γι’ αυτό και 
αποφασίστηκε  η  δημιουργία  ενός  ενιαίου  εκπαιδευτικού  εργαλείου,  μιας  πολύγλωσσης 
διαδικτυακής  πλατφόρμας εκπαίδευσης (Αγγλικά,  Γαλλικά,  Ελληνικά,  Ιταλικά και  Ρουμανικά),  η 
οποία  επικεντρώνεται  στο  θέμα  «Πόλη  Προσβάσιμη  για  Όλους»  και  προορίζεται  για  την 
εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων, των επαγγελματιών που ασχολούνται με τη μελέτη, το σχεδιασμό 
και την κατασκευή δημόσιων χώρων, των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων καθώς και το πολιτικό 
προσωπικό που παίρνει τις σχετικές αποφάσεις.

Στην  εκδήλωση  συμμετείχαν  και  εκπρόσωποι  από  φορείς  και  υπουργεία,  που  απεύθυναν 
χαιρετισμούς και κατέθεσαν προβληματισμούς.

Εκ μέρους του ΤΕΕ, ο Ιωάννης Θεοδωράκης, πρόεδρος της αντιπροσωπείας και συντονιστής της 
επιτροπής προσβασιμότητας ΤΕΕ, εξέφρασε με πιστότητα μέσα από τα προσωπικά του βιώματα, 
την αυτονόητη ανάγκη ισότητας όλων ανεξαιρέτως των πολιτών στη χρήση των δημοσίων χώρων. 
Και κατέληξε λέγοντας:  Στο άμεσο μέλλον, οι πόλεις που θα αναδειχθούν  και δικαίως, θα είναι 
αυτές  που  πέρα  από τα  τετριμμένα  θα  προσφέρουν  στον  εσωτερικό  και  διεθνή  ανταγωνισμό 
υψηλή ποιότητα διαχείρισης με την υλοποίηση  δεσποζουσών δράσεων,  όπως είναι  αυτές που 
εξυπηρετούν την ευαίσθητη ομάδα των ανάπηρων συμπολιτών μας – και όχι μόνον.
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Εκ μέρους της Περιφέρειας Αθηνών, ο αρχιτέκτων Αθανάσιος Σπονδυλίδης, Αντιπεριφερειάρχης 
Υποδομών,  τόνισε  την  έλλειψη  γνώσεων  και  κατάρτισης  σε  θέματα  προσβασιμότητας  των 
αρμοδίων υπαλλήλων. Ζήτησε δε τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων και αναφερόμενος στους 
ομιλητές  και  ιδιαίτερα  στο  ΤΕΕ,  ζήτησε  όπως  αναλάβει  τη  δημιουργία  μαθημάτων  για  τους 
υπαλλήλους της περιφέρειας.

Εκπροσωπώντας τον Δήμο Αθηναίων η Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και  Σχεδίου Πόλεως,  Εύα 
Κοντοσταθάκου ανέπτυξε το ερώτημα, του κατά πόσο η Αθήνα είναι Προσβάσιμη και το τι πρέπει 
να κάνουμε για τη βελτίωσή της.

Από  το  γραφείο  Μελετών  ΑΜΕΑ  εκπροσωπώντας  το  ΥΠΕΚΑ,  η  αρχιτέκτων-πολεοδόμος, 
Λενούσα Χολέβα, κατέθεσε ότι το υπουργείο γνωρίζει όλα τα προβλήματα γύρω από το θέμα και 
εργάζεται  προκειμένου  να  δοθούν  οι  απαιτούμενες  λύσεις.  Τόνισε  δε  και  αυτή  την  ανάγκη 
συνέργιας των εμπλεκομένων φορέων για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων.

Τις ομιλίες άνοιξε η αρχιτέκτων Μυρτώ Δεσποτίδη,  πρόεδρος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, ευχαριστώντας 
τους  συνδιοργανωτές  και  ομιλητές,  τονίζοντας  μεταξύ  άλλων  την  ελπίδα  ότι  η  συγκεκριμένη 
εκδήλωση θα αποτελέσει την αρχή ενός συστηματικού και θεσμοθετημένου διαλόγου όλων των 
αρμόδιων  φορέων  για  την  προβολή  της  αναγκαιότητας  της  μελέτης  και  της  υλοποίησης  της 
προσβασιμότητας των δημόσιων χώρων πανελλαδικά. 

Στη  συνέχεια  οι  παρευρισκόμενοι  είχαν  την  ευκαιρία  να  παρακολουθήσουν  την  εξαιρετικού 
ενδιαφέροντος  παρουσίαση  του  προγράμματος  «Εκπαιδευτικά  Εργαλεία  για  Προσβάσιμες 
Πόλεις»  του  αρχιτέκτονα  Σωτήρη  Παπαδόπουλου,  ο  οποίος  είναι  και  ο  έλληνας  εταίρος  του 
προγράμματος.

Με ομιλίες και παρεμβάσεις στήριξαν την εκδήλωση: 

Ο  Νίκος  Φιντικάκης αρχιτέκτων,  εκπρόσωπος του  Ελληνικού Τμήματος  UIA,  ο  οποίος  αφού 
μετέφερε τον χαιρετισμό της Φανής Βαβύλη, αρχιτέκτων, Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της 
UIA  και  καθηγήτρια  ΑΠΘ,  παρουσίασε  την  κοινή  τους  ομιλία  με  θέμα:  «Προσβασιμότητα:  
Εκπαίδευση και περιβάλλον». 

Ο Νίκος Βρατσάνος, από το γραφείο "Αλέξανδρος Τομπάζης, αρχιτέκτονες", «Ξαναβλέποντας 
την πόλη»,  παρουσίασε μια φωτογραφική αποτύπωση, αναδεικνύοντας την κοινωνική διάσταση 
του  θέματος  αλλά  και  την  αναγκαιότητα  της  συνέργιας  των  ειδικοτήτων  για  το  επιθυμητό 
αποτέλεσμα.

Η  Ντόρα  Γαλάνη,  αρχιτέκτων  πολεοδόμος,  Πρόεδρος  και  διευθύνουσα  σύμβουλος  της 
Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε, με την εισήγηση της «Ιστορικό Κέντρο 
Αθήνας  και  προσβασιμότητα»,  εξειδίκευσε  το  αντικείμενο  ως  προς  τον  σχεδιασμό  και  τις 
εφαρμογές του στα έργα της ΕΑΧΑ.

Οι  ομιλίες  έκλεισαν  με  την  εξαιρετική  και  άκρως  παραστατική  παρουσίαση  από  τον 
αρχιτέκτονα Γεράσιμο (Μάκη) Πόλη, ειδικό σε θέματα προσβασιμότητας, με θέμα: «Το φάσμα 
των αναγκών του χρήστη, ενσωματώνοντας μια νέα αντίληψη».

Η ανοιχτή συζήτηση και ο ζωηρός διάλογος που ακολούθησε εμπλουτίστηκε με τις παρεμβάσεις 
και τις ερωτήσεις των παρευρισκομένων προς τους ομιλητές. Το κυριότερο όμως αποτέλεσμα ήταν 
η  κοινή  αποδοχή  της  ανάγκης  συνέργιας  όλων  των  υφισταμένων  φορέων.  Γι’  αυτό  και  οι 
συμμετέχοντες εκπρόσωποι δεσμεύτηκαν να ανταποκριθούν στην πρόσκληση, αλλά και πρόκληση 
των καιρών, που θα γίνει με πρωτοβουλία του ΤΕΕ. 
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Ο  ΣΑΔΑΣ  –  ΠΕΑ,  σε  συνέπεια  με  τις  δράσεις  του  για  ενημέρωση  των  συναδέλφων  και 
ευαισθητοποίηση  της  κοινωνίας,  στηρίζει  κάθε  παρόμοια  εκδήλωση.  Στο  δε  άμεσο μέλλον  και 
συγκεκριμένα μέσα στον Οκτώβριο του 2013, προγραμματίζει σε συνεργασία με άλλους φορείς την 
παρουσίαση του επίσης Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος  «Εκπαιδευτικά Εργαλεία για 
Αειφόρα Κτήρια». 
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