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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

Η πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες της Βικτώριας παρέχει μια σημαντική επιλογή μετακίνησης στους ανθρώπους 
της κοινότητας για να πάνε στο χώρο εργασίας ή των σπουδών τους, να κάνουν χρήση των υπηρεσιών και να 
συμμετέχουν σε κοινωνικές και κοινοτικές δραστηριότητες. 

Σε συνεργασία με την κοινότητα, η Κυβέρνηση Συνασπισμού έχει δεσμευτεί στη βελτίωση της πρόσβασης στις δημόσιες 
συγκοινωνίες για όλους τους κατοίκους της Βικτώριας και στην κάλυψη των ταξιδιωτικών αναγκών των ατόμων που έχουν 
αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα και του αυξανόμενου πληθυσμού των ηλικιωμένων μας. 

Ο μακροπρόθεσμος στόχος του Σχεδίου Δράσης για Προσβάσιμη Δημόσια Συγκοινωνία στη Βικτώρια 2013-2017 
είναι να παρέχει συνολική πρόσβαση στις συγκοινωνίες και στις εγκαταστάσεις μας με την άρση των εμποδίων στην 
πρόσβαση, επιτρέποντας έτσι την ανεξάρτητη μετακίνηση σε όλους τους επιβάτες. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη 
συμμόρφωση με τον Κοινοπολιτειακό Νόμο κατά των Διακρίσεων λόγω Αναπηρίας 1992 και των σχετικών προτύπων 
συγκοινωνιών, σε συνδυασμό με την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, την παροχή πληροφοριών και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. 

Το Σχέδιο Δράσης υιοθετεί μια ολική προσέγγιση της μετακίνησης που αναγνωρίζει την ανάγκη για τα άτομα με αναπηρία 
ή περιορισμούς στην κινητικότητα να μπορούν να σχεδιάσουν το ταξίδι τους και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες 
όταν ταξιδεύουν στα μέσα δημόσιας συγκοινωνίας επιπρόσθετα από τη δυνατότητα να έχουν φυσική πρόσβαση στις 
υπηρεσίες συγκοινωνιών.  

Εκτός της λεπτομερούς περιγραφής των προτεραιοτήτων και των αποτελεσμάτων που θα πρέπει να επιτευχθούν στο 
διάστημα των πέντε ετών, το Σχέδιο Δράσης τονίζει τα προγράμματα εργασίας που έχουν ήδη αναληφθεί για τη βελτίωση 
της πρόσβασης στις δημόσιες συγκοινωνίες και τη συμμόρφωση με το Νόμο κατά των Διακρίσεων λόγω Αναπηρίας 1992 
και των προτύπων αναπηρίας που σχετίζονται με το Νόμο αυτό. 

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι θα χρειαστούν πολλά χρόνια και αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις για να κάνει το δίκτυο 
δημόσιων συγκοινωνιών της Βικτώριας πλήρως προσβάσιμο σε όλους τους ανθρώπους στην κοινότητα. Το Σχέδιο 
Δράσης παρέχει μια ισχυρή βάση για την προώθηση αυτού του στόχου στα επόμενα πέντε χρόνια. 

Το Σχέδιο Δράσης συμβάλλει στο Πολιτειακό Σχέδιο Αναπηρίας Βικτώριας 2013-2016 που περιγράφει την ευρύτερη 
προσέγγιση της Κυβέρνησης Βικτώριας για τη μείωση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν άτομα με αναπηρία στην 
κοινότητα. 

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατά τη διάρκεια των πέντε ετών του Σχεδίου Δράσης θα συνεχιστεί με τη διάθεση 
πόρων για την αγορά νέου τροχαίου υλικού και την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών σταθμών, στάσεων τραμ και 
λεωφορείων για τη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες και στις εγκαταστάσεις των δημόσιων συγκοινωνιών. Κατά 
την έναρξη του παρόντος Σχεδίου Δράσης, η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί στην παροχή ειδικής χρηματοδότησης για τη 
βελτίωση της πρόσβασης στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στις στάσεις λεωφορείων, καθώς επίσης και στη 
βελτίωση της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και στα τραμ σε αρκετές βασικές γραμμές δρομολογίων.  

Η κυβέρνηση έχει διαβουλεύσεις με οργανισμούς που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία και έχει επίσης ζητήσει 
συγκεκριμένα σχόλια και απόψεις από την Επιτροπή Πρόσβασης στις Δημόσιες Συγκοινωνίες. 

Οι συνάδελφοί μου και εγώ εκτιμούμε τη συμβολή των οργανισμών αυτών στην ανάπτυξη και στην ολοκλήρωση του 
παρόντος Σχεδίου Δράσης και προσμένω να συνεργαστώ μαζί τους για να υλοποιηθούν οι προτεραιότητες και τα 
αποτελέσματα του Σχεδίου. 

The Hon Terry Mulder MP 
Υπουργός για τις Δημόσιες Συγκοινωνίες 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η Κυβέρνηση Βικτώριας έχει δεσμευθεί να παρέχει δημόσιες συγκοινωνίες που είναι προσβάσιμες σε 
όλα τα μέλη της κοινότητας. 

Η κυβέρνηση δημοσίευσε πρόσφατα το Πολιτειακό Σχέδιο Αναπηρίας Βικτώριας 2013-2016 που αντανακλά την ευρύτερη 
δέσμευση της κυβέρνησης για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν πλήρως 
στην οικονομία και στην κοινότητα της Βικτώριας. 

Το Σχέδιο Δράσης για Προσβάσιμη Δημόσια Συγκοινωνία στη Βικτώρια 2013-2017 (το Σχέδιο Δράσης) συμβάλλει 
στο Πολιτειακό Σχέδιο Αναπηρίας και αναγνωρίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας για τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες. Η πρόσβαση είναι επίσης ζωτική για τους ηλικιωμένους κατοίκους της 
Βικτώριας και στα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα και αυτό θα γίνει πιο σημαντικό με την πάροδο του χρόνου καθώς 
ο πληθυσμός στη Βικτώρια γερνάει. 

Η ευρύτερη εστίαση της κυβέρνησης για τη βελτίωση της πρόσβασης στη δημόσια συγκοινωνία θα στηρίζεται στη 
συμμόρφωση με το Νόμο κατά των Διακρίσεων λόγω Αναπηρίας 1992 (Disability Discrimination Act - DDA) και τα σχετικά 
πρότυπα συγκοινωνιών. Όλες οι προτεραιότητες και τα αποτελέσματα του Σχεδίου Δράσης θα πρέπει τουλάχιστον να 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα αναπηρίας. 

Στα τελευταία 10 χρόνια, οι εταιρείες δημόσιων συγκοινωνιών έχουν εντοπίσει και αντιμετωπίσει πολλά εμπόδια στην 
πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες για όλους τους κατοίκους της Βικτώριας, αλλά κυρίως σε άτομα με αναπηρία και 
άτομα με περιορισμούς στην κινητικότητα. 

Αυτές οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν: 

 Ισόπεδες προσβάσεις σε στάσεις τραμ έχουν κατασκευαστεί σε ολόκληρη τη Μελβούρνη που τώρα φτάνουν στο 
συνολικό αριθμό των 367, συμπεριλαμβανομένου ενός αριθμού εξ αυτών που έχουν τελειώσει στους τελευταίους 
18 μήνες, όπως: Domain Interchange, Elizabeth Street, Melbourne, Macarthur Street, East Melbourne, Swanston 
Street, Melbourne/Carlton, Royal Children’s Hospital, High Street, Northcote, Bridge Road, Richmond, και δύο 
στάσεις τραμ στο Flemington / Haymarket. 

 Ένα πρόγραμμα αντικατάστασης τραμ με 100 προσβάσιμα τραμ χαμηλού δαπέδου σε λειτουργία στη Βικτώρια 
και έχουν παραγγελθεί 50 επιπλέον νέα τραμ χαμηλού δαπέδου κατηγορίας E-Class που θα τεθούν σε 
κυκλοφορία μεταξύ 2013-2018. 

 Νέα προσβάσιμα μητροπολιτικά και περιφερειακά τρένα έχουν αγοραστεί από το 2007 και πολλά τώρα 
λειτουργούν στο δίκτυο (41 μητροπολιτικά τρένα και 40 περιφερειακά βαγόνια τραίνων). 

 Κατασκευή νέων σιδηροδρομικών σταθμών με σχεδιασμό προσβάσιμων χαρακτηριστικών, όπως στο Cardinia 
Road, Lynbrook, Williams Landing, Coolaroo, Roxburgh Park, Westall, South Morang, Epping, Wendouree και 
Wodonga. 

 Σημαντικές αναβαθμίσεις σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων στους Σταθμούς North 
Melbourne, Laverton, Sunbury, Clunes, Creswick, Maryborough και Frankston, ανακατασκευές και διαχωρισμός 
γραμμών στους Σταθμούς Nunawading και Laburnum που έκανε αυτούς τους σιδηροδρομικούς σταθμούς πιο 
προβάσιμους. 

 Αναβαθμίσεις σε περισσότερες από 10.000 στάσεις λεωφορείων σε ολόκληρη τη Βικτώρια συμπεριλαμβανομένης 
της εγκατάστασης τάπητα αφής εδάφους, διαδρόμων πρόσβασης και αναβαθμίσεις εδάφους, και 

 Ένα πρόγραμμα αντικατάστασης λεωφορείων με συνολικά 1.421 λεωφορεία με χαμηλό δάπεδο στο 
μητροπολιτικό δίκτυο. 

Η Βικτώρια αντιμετωπίζει μια σημαντική πρόκληση για τη βελτίωση της πρόσβασης στα μέσα δημόσιας συγκοινωνίας και 
την τήρηση των προτύπων συγκοινωνιών για τους αναπήρους ειδικά στα δρομολόγια τραμ. Η Μελβούρνη έχει ένα από τα 
μεγαλύτερα δίκτυα τραμ στον κόσμο και θα απαιτηθούν εκτεταμένες αναβαθμίσεις στην υποδομή και στο τροχαίο υλικό ή 
αντικατάσταση για να ανταποκριθεί στα πρότυπα συγκοινωνιών για τους αναπήρους. 

Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί στη δαπάνη $20.000.000 σε διάστημα τεσσάρων ετών αρχής γενομένης το 2011-12 για να 
βελτιωθεί η προσβασιμότητα στις δημόσιες συγκοινωνίες. Το πρώτο έτος της χρηματοδότησης διατέθηκε εξ ολοκλήρου 
για τη βελτίωση της πρόσβασης στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Στα υπόλοιπα τρία έτη του προγράμματος η 
χρηματοδότηση προτείνεται να κατανεμηθεί με βάση 80 τοις εκατό για τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και 20 τοις εκατό 
για τις στάσεις λεωφορείων. 
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Πίνακας 1: Πρωτοβουλίες προσβασιμότητας που έχουν χρηματοδοτηθεί  

Περιγραφή Προϋπολογισμός  

Πρόγραμμα DDA– 2011 έως 2015 $5 εκατομμύρια ετησίως  

Σταθμός Williams Landing – ράμπες πρόσβασης  $7 εκατομμύρια 

Σταθμός Balaclava– ράμπες πρόσβασης $3 εκατομμύρια 

Επαρχιακή Σιδηροδρομική Διασύνδεση (Regional Rail 
Link (RRL) – Σταθμοί Tarneit, Wyndham Vale, Footscray, 
West Footscray και Sunshine– ράμπες πρόσβασης και 
ανελκυστήρες  

$30 εκατομμύρια 

 

Εκτός απ’ αυτή την ειδική χρηματοδότηση προσβασιμότητας, θα διατεθεί ένα επιπλέον ποσό των $70 εκατομμυρίων σε 
διάστημα τεσσάρων ετών (2010-14) για αναβαθμίσεις στις στάσεις τραμ, ως μέρος ενός συνολικού ποσού των $800 
εκατομμυρίων για το πρόγραμμα αναβάθμισης του δικτύου τραμ. 
Το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί από τον Οργανισμό Δημόσιων Συγκοινωνιών Βικτώριας (Public Transport Victoria - PTV) θα 
περιλαμβάνει: 

 την αγορά 50 νέων τραμ χαμηλού δαπέδου μεταξύ 2013 και 2018 (τα πρώτα πέντε τραμ έχουν ήδη παραδοθεί στα 
Αμαξοστάσια Preston και θα ενταχθούν στον στόλο των τραμ από τις αρχές του 2014),  

 αναβαθμίσεις στη Διαδρομή 96, η πρώτη διαδρομή στην οποία θα κυκλοφορήσουν τα νέα τραμ χαμηλού δαπέδου, 

 ανακατασκευή των Αμαξοστασίων Preston και Southbank, όπου θα σταθμεύουν τα νέα τραμ, και 

 αναβαθμίσεις στην ηλεκτροδότηση και βελτιώσεις προσβασιμότητας σε άλλες διαδρομές τραμ χαμηλού δαπέδου. 
Η αναβάθμιση στη Διαδρομή 96 περιλαμβάνει στάσεις με ισόπεδες ράμπες πρόσβασης και η λειτουργία των νέων τραμ θα 
κάνει αυτή τη διαδρομή τραμ την πρώτη πλήρως προσβάσιμη διαδρομή στη Μελβούρνη. 
Το Σχέδιο Δράσης θα ενσωματώσει μια ευρύτερη προσέγγιση πρόσβασης στις δημόσιες συγκοινωνίες και θα διασφαλίσει 
επίσης ότι η Κυβέρνηση Βικτώριας πληροί τις απαιτήσεις της κοινοπολιτειακής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων λόγω 
αναπηρίας και τα σχετικά πρότυπα. Η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει ότι η τεχνική συμμόρφωση δεν θα υλοποιεί πάντοτε το 
βέλτιστο αποτέλεσμα πρόσβασης για τους χρήστες των δημόσιων συγκοινωνιών, ειδικά εάν συγκεκριμένες ενέργειες και έργα 
πληρούν τα πρότυπα συμμόρφωσης αλλά γίνονται ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα, η αναβάθμιση των 
στάσεων λεωφορείων χωρίς λωρίδα διασύνδεσης θα σήμαινε ότι τεχνικά περισσότερες στάσεις λεωφορείων θα 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα, αλλά τα αποτελέσματα πρόσβασης δεν θα έχουν επιτευχθεί και πολλοί άνθρωποι πάλι δεν 
θα μπορούν να χρησιμοποιούν το δίκτυο λεωφορείων. 
Αυτό το Σχέδιο Δράσης υιοθετεί μια ολική προσέγγιση της διαδρομής σχετικά με την προσβασιμότητα που αναγνωρίζει την 
ανάγκη για τα άτομα με αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για να 
σχεδιάζουν την μετακίνησή τους. Λωρίδες για τα διάφορα μέσα των δημόσιων συγκοινωνιών είναι εξίσου σημαντικές με την ίδια 
τη φυσική πρόσβαση. 
Το επίκεντρο και οι προτεραιότητες της κυβέρνησης και των εταιρειών συγκοινωνιών έχουν εξελιχθεί σημαντικά από την 
εφαρμογή των Προτύπων Αναπηρίας για Πρόσβασιμη Δημόσια Συγκοινωνία 2002 (Disability Standards for Accessible Public 
Transport  -DSAPT) στο πλαίσιο του νόμου DDA. Ενώ αρχικά η προσέγγιση συμμόρφωσης ήταν επωφελής, μακροπρόθεσμα, 
αναγκαστικά αυτή δεν οδηγεί σε καλύτερη πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα. Έτσι, ενώ η 
συμμόρφωση παραμένει ένα σημαντικό μέτρο υπολογισμού της απόδοσης, το επίκεντρο έχει αλλάξει στα τελευταία λίγα χρόνια 
για τη βελτίωση της συνολικής προσβασιμότητας στις δημόσιες συγκοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης μεταξύ 
των συγκοινωνιακών μέσων. 
Στο πλαίσιο της γενικότερης βελτίωσης της πρόσβασης, δίνεται έμφαση σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την παροχή 
υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών αντί της υλοποίησης έργων και αποτελεσμάτων για συγκεκριμένα συγκοινωνιακά μέσα. Η 
Κυβέρνηση ίδρυσε τον οργανισμό PTV για να είναι το νέο πρόσωπο των μέσων δημόσιας συγκοινωνίας έχοντας την ευθύνη 
για το σχεδιασμό, συντονισμό και ενσωμάτωση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών σε ολόκληρη τη Βικτώρια. 
Το αποτέλεσμα της πρόσβασης αποτελεί τη βάση των προτεραιοτήτων αυτού του Σχεδίου Δράσης. Μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση παροχής υπηρεσιών έχει ως στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων για το δημόσιο 
συγκοινωνιακό δίκτυο και την παροχή αποτελεσμάτων αποδοτικότερης πρόσβασης. Οι τέσσερις βασικές προτεραιότητες 
καθορίζουν μια νέα κατεύθυνση για το πώς ο οργανισμός PTV και οι εταιρείες δημόσιων συγκοινωνιών θα ασκούν τις 
δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου του εν λόγω Σχεδίου Δράσης. 
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Οι βασικές προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης είναι: 

Πρώτη προτεραιότητα: Εξυπηρέτηση πελατών 

Τα άτομα με αναπηρία και περιορισμούς στην κινητικότητα μπορούν να αναμένουν να λαβαίνουν ένα αντίστοιχο επίπεδο 
και ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών, πληροφορίες και υποστήριξη από τις εταιρείες των δημόσιων συγκοινωνιών. 

Δεύτερη προτεραιότητα: Διαβούλευση και κοινοτική συμμετοχή 

Ενεργός διαβούλευση από τις εταιρείες συγκοινωνιών με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων 
ατόμων με αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα και ηλικιωμένων, ώστε να διασφαλιστεί ότι γίνεται επαρκής 
διαβούλευση μαζί τους σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης της πρόσβασης στο δίκτυο και τυχόν αλλαγές στην υποδομή ή 
στις υπηρεσίες των δημόσιων συγκοινωνιών. 

Τρίτη προτεραιότητα: Πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες 

Η μετακίνηση στα τρένα, τραμ, λεωφορεία και πούλμαν σταδιακά θα πρέπει να γίνει πιο προσβάσιμη στα άτομα με 
αναπηρία ή στην κινητικότητα και στους ηλικιωμένους, με τον εντοπισμό εμποδίων στην πρόσβαση και την εκτέλεση 
βελτιώσεων στις δημόσιες συγκοινωνίες. 

Τέταρτη προτεραιότητα: Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 

Η πρόσβαση σε κτίρια και σε υποδομές δημόσιων συγκοινωνιών θα πρέπει να βασίζεται στις καθολικές αρχές σχεδιασμού, 
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου το δίκτυο επεκτείνεται ή αναβαθμίζεται.  

Το Κεφάλαιο 3 αυτού του Σχεδίου Δράσης περιγράφει λεπτομερέστερα τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και ενέργειες για 
καθεμία απ’ αυτές τις προτεραιότητες.  
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1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

1.1 Όραμα 

Ένα σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών που θα είναι καλά διασυνδεδεμένο και προσβάσιμο για όλους τους κατοίκους της 
Βικτώριας που θα αντιπροσωπεύει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση της μετακίνησης με οχήματα ιδιωτικής χρήσης. 

1.2 Εισαγωγή  

Η πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες δημιουργεί επιλογές μετακίνησης στους κατοίκους της Βικτώριας και τους δίνει 
τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε κοινωνικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και εργασιακές δραστηριότητες. 

Η προσβάσιμη δημόσια συγκοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για τα άτομα με αναπηρία. Η παροχή καλύτερης πρόσβασης 
στις δημόσιες συγκοινωνίες για όλους τους ανθρώπους με την κατάργηση των εμποδίων στην πρόσβαση θα προσφέρει 
ευρύτερη πρόσβαση στο δίκτυο για όλους τους χρήστες των δημόσιων συγκοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλικιωμένων και αυτών που ταξιδεύουν με παιδιά. 

Με την πάροδο του χρόνου θα υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για να είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες πιο προσβάσιμες 
καθώς ο πληθυσμός της Βικτώριας γερνάει. Ο πληθυσμός της Αυστραλίας έχει ένα δημογραφικό προφίλ γήρανσης. 
Μεταξύ 2011 και 2050 ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 65 έως 84 προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί και ο αριθμός των 
ατόμων στην κοινότητα ηλικίας 85 ετών και άνω προβλέπεται να υπερτετραπλασιαστεί1. 

Ένα προσβάσιμο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών στηρίζει τα ηλικιωμένα άτομα να πηγαίνουν σε ζωτικά ιατρικά ραντεβού 
και να συνεχίσουν τη συμμετοχή τους στην κοινότητα, ιδιαίτερα καθώς δίνουν πίσω την άδεια οδήγησης. 

Ως εκ τούτου, η Κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ατομικά και κοινωνικά οφέλη που θα προκύψουν με την προσφορά 
ανεξάρτητης μετακίνησης και εύκολης πρόσβασης στη δημόσια συγκοινωνία σε όλους τους κατοίκους. 

1.3 Αντικειμενικός σκοπός 

Να βελτιωθούν οι επιλογές μετακίνησης και οι συγκοινωνιακές επιλογές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα άτομα με 
περιορισμούς στην κινητικότητα και τους ηλικιωμένους στην κοινότητα κάνοντας τις δημόσιες συγκοινωνίες και τις 
εγκαταστάσεις βέλτιστα προσβάσιμες ενώ θα επιτυγχάνεται συμμόρφωση με το DDA και τα σχετικά πρότυπα αναπηρίας. 

Υπάρχει ένα ευρύτερο κοινωνικό όφελος για τη βελτίωση της πρόσβασης για όλους και την ενθάρρυνση της επιλογής 
ανεξάρτητης κινητικότητας και μετακίνησης. Αυτή η μετατόπιση του κέντρου βάρους έχει ως στόχο την επίτευξη βέλτιστων 
αποτελεσμάτων πρόσβασης σε όλο το δίκτυο των δημόσιων συγκοινωνιών. 

Η εστίαση στα αποτελέσματα προσβάσιμης δημόσιας συγκοινωνίας θα πρέπει να συνδυαστεί με τη δέσμευση της 
κυβέρνησης στη συμμόρφωση με τα Πρότυπα Αναπηρίας για Πρόσβασιμη Δημόσια Συγκοινωνία 2002 (DSAPT) και την 
τήρηση των σχετικών ορόσημων για το 2017. Όλες οι προτεραιότητες και τα αποτελέσματα του Σχεδίου Δράσης πρέπει 
τουλάχιστον να πετύχουν συμμόρφωση με τα πρότυπα DSAPT. 

Αυτή η βασική εστίαση του Σχεδίου Δράσης είναι στην προσέγγιση της ολικής διαδρομής όσον αφορά την 
προσβασιμότητα και λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για να σχεδιάσουν την μετακίνησή τους και ότι οι λωρίδες διασύνδεσης μεταξύ των 
διάφορων συγκοινωνιακών μέσων είναι εξίσου σημαντικές όσο και η ίδια η φυσική πρόσβαση. 

Η ευρύτερη προσέγγιση της πρόσβασης στο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών θα επιτευχθεί με τη διαβούλευση με ένα 
ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα. 
Η προσέγγιση αυτή θα συνδυαστεί με μεγαλύτερη έμφαση στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των δημόσιων συγκοινωνιών 
που θα προσφέρει συντονισμένα αποτελέσματα πρόσβασης σε όλο το δίκτυο.  

																																																								
1 Αυστραλιανή Κυβέρνηση, 2010, Η Αυστραλία μέχρι το 2050: μελλοντικές προκλήσεις, σελ. 4  
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

2.1 Νομοθεσία  

Κοινοπολιτειακός νόμος κατά των διακρίσεων λόγω αναπηρίας 
Ο Κοινοπολιτειακός Νόμος DDA απαγορεύει την άμεση και έμμεση διάκριση λόγω αναπηρίας και καθιστά παράνομη τη 
διάκριση λόγω αναπηρίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως συγκοινωνίες, συγκοινωνιακές εγκαταστάσεις και υποδομές. 
Άμεση διάκριση λόγω αναπηρίας προκύπτει εάν μια εταιρεία συγκοινωνιών ή υποδομής μεταχειρίζεται ένα άτομο λιγότερο 
ευνοϊκά απ’ ότι ένα άλλο άτομο στην ίδια ή σε παρόμοια κατάσταση, λόγω της αναπηρίας του. Έμμεση διάκριση συμβαίνει 
όταν η επίπτωση της υπηρεσίας μιας εταιρείας ή οργανισμού είναι λιγότερο ευνοϊκή για ένα άτομο με αναπηρία από ό,τι 
σε κάποιον χωρίς αναπηρία. 

Ο Νόμος DDA καλύπτει διάφορες αναπηρίες, όπως: 

 μερική ή ολική απώλεια της όρασης, ακοής ή ομιλίας, 

 δυσμορφία ή παραμορφώσεις, 

 δυσκολίες στη βάδιση (περιλαμβανομένης της μερικής ή ολικής απώλειας της χρήσης των ποδιών), 

 δυσκολίες στην πλήρη χρήση των χεριών (περιλαμβανομένης και της λαβής), 

 δυσκολίες στη μάθηση και στον προσανατολισμό, 

 ευαισθησία σε χημικές ουσίες που προκαλούν δυσλειτουργία του σώματος ενός ατόμου, 

 χρόνιες παθήσεις, ασθένειες ή άλλα ιατρικά προβλήματα, ή 

 συναισθηματικές ή συμπεριφορικές παθήσεις. 

Τα πρότυπα DSAPT έγιναν βάσει του Νόμου DDA για την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω αναπηρίας από τις δημόσιες 
συγκοινωνίες για μια περίοδο 30 ετών. 

Οι κατευθυντήριες αρχές DSAPT είναι για: 

 να εξαλειφθούν οι διακρίσεις εις βάρος ατόμων με αναπηρία στο μέτρο του δυνατού, 

 να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους στην κοινότητα, και 

 να προάγουν την αναγνώριση και την αποδοχή της κοινωνίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες και τα δικαιώματά 
τους. 

Τα πρότυπα DSAPT προβλέπουν τις εθνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι εταιρείες και οι φορείς των δημόσιων 
συγκοινωνιών και εγκαταστάσεων προκειμένου να συμμορφώνονται με το Νόμο DDA κατά την παροχή υπηρεσιών 
δημοσίων συγκοινωνιών. 

Σύμφωνα με τα πρότυπα DSAPT, οι υπηρεσίες και οι εγκαταστάσεις δημόσιων συγκοινωνιών απαιτείται να γίνουν πιο 
προσβάσιμες με: 

 την αντικατάσταση ή αναβάθμιση των μεταφορικών μέσων, των εγκαταστάσεων και των υποδομών, σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στο Προσάρτημα 1, και 

 την απαίτηση ότι όλες οι νέες υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών και εγκαταστάσεων που εισήλθαν στο 
συγκοινωνιακό δίκτυο μετά το 2002 να συμμορφώνονται με τα πρότυπα DSAPT από την ημερομηνία έναρξης. 

Η εστίαση και οι προτεραιότητες της κυβέρνησης και των εταιρειών συγκοινωνιών2 έχουν εξελιχθεί σημαντικά από την 
εφαρμογή των προτύπων DSAPT. Ιστορικά είχε υιοθετηθεί μια προσέγγιση συμμόρφωσης. Αν και είναι σύμφωνη με τη 
νομοθεσία δεν οδηγεί αναγκαστικά σε καλύτερη πρόσβαση στα άτομα με αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα, 
ιδίως βραχυπρόθεσμα. Η τεχνική συμμόρφωση δεν υλοποιεί πάντοτε το βέλτιστο αποτέλεσμα πρόσβασης για τους 
χρήστες των δημόσιων συγκοινωνιών, και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αλλάζει καθόλου την πρόσβαση. 

  

																																																								
2								Το Υπουργείο Συγκοινωνιών, Χωροταξίας και Τοπικών Υποδομών ((DTPLI) και οι προκάτοχοί του το Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και το Υπουργείο Υποδομών.	
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Για παράδειγμα, μπορούν να εγκατασταθούν ακουστικά κυκλώματα σε σιδηροδρομικούς σταθμούς σε συμμόρφωση με τα 
πρότυπα DSAPT αλλά οι άνθρωποι που είναι κωφοί ή έχουν ακουστικό βαρηκοΐας χωρίς διακόπτη-Τ δεν θα μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε ακουστικές πληροφορίες που παρέχονται από την εταιρεία συγκοινωνιών. Τα ακουστικά κυκλώματα από μόνα τους 
δεν παρέχουν βέλτιστη πρόσβαση στους ανθρώπους που είναι κωφοί ή έχουν πρόβλημα ακοής. Ενώ η συμμόρφωση παραμένει 
ένας σημαντικός στόχος και αποτελεί δείκτη απόδοσης, η εστίαση έχει αλλάξει στα τελευταία λίγα χρόνια για τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας στις δημόσιες συγκοινωνίες γενικά. 
Εκτός από τις υποχρεώσεις στα πρότυπα DSAPT, τα Πρότυπα Αναπηρίας (Πρόσβαση στις Εγκαταστάσεις - Κτίρια) 2010 
(Πρότυπα Εγκαταστάσεων) καταγράφουν με λεπτομέρεια τις υποχρεώσεις για επέκταση των στόχων και την πρόθεση του νόμου 
DDA. Τα Πρότυπα Εγκαταστάσεων καθορίζουν λεπτομερείς προδιαγραφές που διασφαλίζουν ότι παρέχεται πρόσβαση στις 
εγκαταστάσεις για τα άτομα με αναπηρία και τέθηκαν σε ισχύ τον Μάιο 2011. Ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένων ιδιοκτητών, οικοδομικών εταιρειών, ενοικιαστών και διαχειριστών ακινήτων είναι υπεύθυνοι για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα Πρότυπα Εγκαταστάσεων. Οι απαιτήσεις των Πρότυπων Εγκαταστάσεων εφαρμόζονται 
σταδιακά, έτσι ώστε δεν απαιτείται 100 τοις εκατό συμμόρφωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Ωστόσο, σήμερα απαιτείται 
τουλάχιστον 25 τοις εκατό συμμόρφωση. 
Νόμοι κατά των διακρίσεων Βικτώριας 
Σύμφωνα με το Νόμο Ίσων Ευκαιριών 2010 οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών 
δημόσιων συγκοινωνιών) απαιτείται να κάνουν λογικές προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία. Κάνοντας λογικές προσαρμογές 
στην ουσία απαιτεί από την εταιρεία να εξισορροπήσει την ανάγκη για αλλαγή με τη δαπάνη ή την προσπάθεια που απαιτείται για 
την πραγματοποίηση αυτής της αλλαγής. 
Ο Νόμος τροποποιήθηκε πρόσφατα για να επιβάλει την υποχρέωση σε οργανισμούς που διέπονται από το Νόμο αυτό να λάβουν 
εύλογα και αναλογικά μέτρα για την εξάλειψη των διακρίσεων στο μέτρο του δυνατού. 
Ο νόμος δίνει την αρμοδιότητα στην Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βικτώριας (Victorian Equal 
Opportunity and Human Rights Commission - VEOHRC) να διερευνά και να λαβαίνει μέτρα για τη συστημική διάκριση, 
διευρύνοντας τις δραστηριότητές της από το να είναι σε μεγάλο βαθμό ένα σώμα χειρισμού των παραπόνων. 
Συγκοινωνιακή νομοθεσία 
Ο Νόμος Ενσωμάτωσης Συγκοινωνιών 2010 (Transport Integration Act - TIA), δημιουργεί ένα πλαίσιο που απαιτεί από όλες τις 
εταιρείες συγκοινωνιών να εργάζονται συνεργατικά για ένα ολοκληρωμένο και βιώσιμο σύστημα συγκοινωνιών. Με την 
ενσωμάτωση της προσβασιμότητας για όλους σε ολόκληρη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τα εμπόδια στην πρόσβαση 
μειώνονται σταδιακά ως μέρος της καλής πρακτικής. 
Ένας από τους στόχους στο πλαίσιο του νόμου TIA είναι για το σύστημα συγκοινωνιών της Βικτώριας να παρέχει ένα μέσο με το 
οποίο οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες για τη στήριξη της ατομικής και 
κοινωνικής ευημερίας με: 

 την ελαχιστοποίηση των εμποδίων στην πρόσβαση ώστε οι δημόσιες συγκοινωνίες να είναι ευρέως προσιτές, και 

 την παροχή προσαρμοσμένων υποδομών, υπηρεσιών και υποστήριξης στα άτομα που δυσκολεύονται να 
χρησιμοποιήσουν το συγκοινωνιακό σύστημα. 

2.2 Η κατάσταση στη Βικτώρια 
Το Σχέδιο Δράσης για Προσβάσιμη Δημόσια Συγκοινωνία στη Βικτώρια 2013-2017 συμβάλλει στο Πολιτειακό Σχέδιο 
Αναπηρίας Βικτώριας 2013-16 που αφορά το σύνολο της κυβέρνησης. Το όραμα του Πολιτειακού Σχεδίου Αναπηρίας είναι μια 
περιεκτική βικτωριανή κοινωνία που επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους να επιτυγχάνουν 
τις δυνατότητές τους ως ισότιμοι πολίτες. 
Αντίγραφα του Πολιτειακού Σχεδίου Αναπηρίας διατίθενται στην ιστοσελίδα www.dhs.vic.gov.au/statedisabilityplan. Το 
συνεχιζόμενο έργο του Σχεδίου Δράσης θα συμπεριληφθεί επίσης στο Πολιτειακό Σχέδιο Αναπηρίας: Σχέδιο Υλοποίησης 2013 και 
2014. 
Η Κυβέρνηση Βικτώριας ίδρυσε τον οργανισμό PTV για να είναι το νέο πρόσωπο των μέσων δημόσιας συγκοινωνίας έχοντας την 
ευθύνη για το σχεδιασμό, συντονισμό και ενσωμάτωση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών σε ολόκληρη τη Βικτώρια. 
Ο οργανισμός PTV συστάθηκε για τη βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών στη Βικτώρια μέσω: 

 της διασφάλισης καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των συγκοινωνιακών μέσων,  

 της διευκόλυνσης επεκτάσεων του δικτύου, 

 του έλεγχου των υλικών περιουσιακών στοιχείων των δημόσιων συγκοινωνιών, 

 την προώθηση των δημόσιων συγκοινωνιών ως εναλλακτική λύση στα αυτοκίνητα, και 

 να ενεργεί ως αρχή του συστήματος για όλα τα μέσα δημόσιων συγκοινωνιών και συνήγορος για τους χρήστες των 
δημόσιων συγκοινωνιών. 

Ο ρόλος του οργανισμού PTV περιλαμβάνει τη βελτίωση της πρόσβασης στο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών για τα άτομα με 
αναπηρία και τα άτομα με περιορισμούς στην κινητικότητα. 
Ενώ η κυβέρνηση αναγνωρίζει το ρόλο και τη σημασία της συμμόρφωσης σύμφωνα με το νόμο DDA, τα πρότυπα DSAPT και τα 
Πρότυπα Εγκαταστάσεων, η έμφαση πρέπει να δοθεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της επίτευξης αποτελεσμάτων που 
κάνουν το δίκτυο των δημόσιων συγκοινωνιών χρηστικό για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. 
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Σε διάφορες εκθέσεις σχετικά με τη δημόσια συγκοινωνία, το γραφείο του Γενικού Ελεγκτή της Βικτώριας (Victorian 
Auditor-General’s office - VAGO) σχολίασε σχετικά με τη σημασία των αποτελεσμάτων της προσβασιμότητας σε σύγκριση 
με τη βασική γραμμή της συμμόρφωσης. Στην έκθεσή του το 2009 με τίτλο Κάνοντας τις δημόσιες συγκοινωνίες πιο 
προσβάσιμες για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικότητας, το γραφείο VAGO σημείωσε 
συμπερασματικά ότι: 

«το Υπουργείο Συγκοινωνιών (Department of Transport - DOT) πρέπει να βελτιώσει την κατανόησή του για το πώς τα 
άτομα με αναπηρία χρησιμοποιούν ή θέλουν να χρησιμοποιούν τη δημόσια συγκοινωνία, το επίπεδο της ικανοποίησής 
τους με τις αλλαγές που έχουν γίνει στο σύστημα και τις προτεραιότητές τους για μελλοντική αλλαγή».  

Το γραφείο VAGO διαπίστωσε επίσης ότι το υπουργείο DOT3 δεν είχε: 

«υπολογίσει πόσο πιο εύκολο ήταν για τα άτομα με αναπηρία να χρησιμοποιούν τη δημόσια συγκοινωνία και πώς τα 
πρότυπα είχαν επηρεάσει τα επίπεδα της χρήσης και της ικανοποίησής τους. 

Στην τελευταία έκθεση του 2012 με τίτλο Απόδοση της Δημόσιας Συγκοινωνίας, το γραφείο VAGO διαπίστωσε ότι: 

«... το υπουργείο DOT έχει αλλάξει την προσέγγισή του. Αν και αναγνωρίζει το ρόλο και τη σημασία της συμμόρφωσης, 
τώρα δίνει πλέον έμφαση στις βελτιώσεις για προσβασιμότητα και στην επίτευξη του αποτελέσματος για να γίνουν οι 
δημόσιες συγκοινωνίες χρηστικές για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. 

«Αυτός ο επαναπροσανατολισμός στην εστίαση στα αποτελέσματα ευθυγραμμίζεται με τα συμπεράσματα του ελέγχου 
2009 του γραφείου VAGO. Το υπουργείο DOT διαβουλεύεται πιο ενεργά με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία, για την καλύτερη κατανόηση των φραγμών στην προσβασιμότητα και να 
ενσωματώσει τις απόψεις τους στους σχεδιασμούς των υποδομών και των υπηρεσιών». 

Οι εκθέσεις αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη για το υπουργείο DTPLI και τον οργανισμό PTV να θεσπίσουν κατάλληλα 
αποτελέσματα προσβασιμότητας και να λαμβάνουν υπόψη τα πιθανά εμπόδια στην πρόσβαση σε κάθε καινούργια ή 
ανακατασκευασμένη υποδομή ή υπηρεσίες δημοσίων συγκοινωνιών. Οι προτεραιότητες βάσει του παρόντος Σχεδίου 
Δράσης λαμβάνουν υπόψη τα πορίσματα και τις συστάσεις του γραφείου VAGO και τη δημόσια θέση της κυβέρνησης 
σχετικά με την πρόσβαση στο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών. 

Η παροχή του Προγράμματος Πολλαπλής Χρήσης Ταξί (Multi-Purpose Taxi Program - ΜΡΤΡ) και το Πρόγραμμα 
Πρόσβασης Αναπηρικών Καροτσιών σε Ταξί (Wheelchair Accessible Taxis WATs) από την κυβέρνηση θα επηρεαστεί από 
την ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τα ταξί και τον κλάδο ενοικίασης αυτοκινήτων της Βικτώριας. Στην Εξεταστική Επιτροπή 
για τον Κλάδο των Ταξί με υπεύθυνο τον Καθηγητή Allan Fels AO δόθηκαν ευρείς όροι αναφοράς και παρέδωσε το 
προσχέδιο των συστάσεων της στα μέσα του 2012. Στους όρους αναφοράς της, η Εξεταστική Επιτροπή ήταν 
επιφορτισμένη με την αξιολόγηση της απόδοσης των προγραμμάτων ΜΡΤΡ και WAT στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα 
με αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα. 

Η Εξεταστική Επιτροπή παρουσίασε στην κυβέρνηση ένα ισχυρό πακέτο συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της προσβασιμότητας στα ταξί για άτομα με αναπηρία. Η κυβέρνηση θα εκπονήσει μια μελέτη 
σκοπιμότητας σε συνεργασία με τον κλάδο, για να εξετάζει τα πιθανά μοντέλα για το σχεδιασμό και τη λειτουργία μιας 
Κεντρικής Υπηρεσίας Κρατήσεων για Πρόσβαση με Αναπηρικά Καροτσάκια στα Ταξί (WAT) στη Μελβούρνη και θα 
επανεξετάσει το πρόγραμμα ΜΡΤΡ. 

Η κυβέρνηση είναι πεπεισμένη ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων θα οδηγήσει σε σημαντικά βελτιωμένες υπηρεσίες 
για άτομα με αναπηρία μέσω: 

 της παρότρυνσης αγοράς ειδικά κατασκευασμένων οχημάτων, 

 την ανάπτυξη νέων προτύπων για «ομιλούντα ταξίμετρα», 

 νέων υποχρεώσεων των υπηρεσιών που σχετίζονται με τον χειρισμό των παραπόνων και την απόδοση, 

 της ενίσχυσης της κατάρτισης των οδηγών μέσω μιας νέας εξέτασης γνώσεων, και 

 της συνέχισης της επιδότησης οχημάτων WAT στην επαρχία και στις περιφερειακές περιοχές. 

Αλλαγές στον κλάδο θα εφαρμοστούν σταδιακά με μια μετρημένη και συνεκτική προσέγγιση σε συνεργασία με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς. 

  

																																																								
3 Το γραφείο VAGO διενήργησε τον έλεγχο και έκανε αυτές τις συστάσεις όταν το υπουργείο DOT είχε την αποκλειστική 

ευθύνη για τις δημόσιες συγκοινωνίες. Το υπουργείο DOT είναι τώρα μέρος του Υπουργείου Συγκοινωνιών, Χωροταξίας 
και Τοπικών Υποδομών. 
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2.3 Πρόοδος που έχει επιτελεστεί μέχρι σήμερα 
Το πρώτο σχέδιο δράσης για προσβάσιμες δημόσιες συγκοινωνίες στη Βικτώρια κυκλοφόρησε το 1998 αλλά έχουν γίνει 
πολλές αλλαγές στους νόμους κατά των διακρίσεων από τότε, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης των προτύπων 
DSAPT το 2002. Το πρόσφατα ληγμένο Σχέδιο Δράσης 2006-2012 αντιμετώπισε και προσδιόρισε εμπόδια για την 
πρόσβαση στη δημόσια συγκοινωνία για άτομα με ειδικές ανάγκες. Βασικές πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η 
προσβασιμότητα στο δίκτυο δημοσίων συγκοινωνιών βάσει των τομέων προτεραιότητας του Σχεδίου Δράσης ήταν: 

Εξυπηρέτηση πελατών  

 να διασφαλιστεί ότι το νέο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων είναι προσβάσιμο και συμβατό με το νόμο DDA, 

 περισσότεροι υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών στις μεγάλες στάσεις του τραμ του κέντρου και στους σταθμούς 
μετεπιβίβασης τραίνων να παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής, και 

 σταδιακή τοποθέτηση οθονών σε στάσεις τραμ με πληροφορίες δρομολογίων. 

Διαβούλευση και κοινοτική συμμετοχή 

 διαβούλευση και σύμπραξη με άτομα με αναπηρία ή με περιορισμούς στην κινητικότητα μέσω τακτικών 
συνεδριάσεων της Επιτροπής Πρόσβασης στη Δημόσια Συγκοινωνία (Public Transport Access Committee - 
PTAC), 

 ανοικοδόμηση μιας σχέσης με το Διαμεσολαβητή Δημόσιας Συγκοινωνίας και την προώθηση των διαδικασιών 
διαχείρισης παραπόνων στα άτομα με αναπηρία, 

 ίδρυση της Επιτροπής Εταιρειών Δημόσιων Συγκοινωνιών (Public Transport Operators Committee -PTOC) που 
φέρνει μαζί εκπροσώπους των εταιρειών δημόσιων συγκοινωνιών της Βικτώριας για την αντιμετώπιση των 
κοινών προβλημάτων και προκλήσεων στο δίκτυο, 

 τακτική διαβούλευση με τους χρήστες και την λήψη απόψεων από άτομα με αναπηρίες γύρω από σημαντικά 
ζητήματα, όπως επιβίβαση στα τραμ και λεωφορεία, προσβάσιμες τουαλέτες στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, 
πρόσβαση στα λεωφορεία και το σχεδιασμό του καινούργιου τραμ κατηγορίας E Class, 

 ανάπτυξη μιας πειραματικής χρήσης Επιβιβάσιμων Στάσεων για Εύκολη Πρόσβαση (Trafficable Easy Access 
Stops - TEAS) με τη συμβολή των ενδιαφερομένων φορέων σε επιλεγμένα μέρη όπως Macarthur Street, στη 
Μελβούρνη, 

 προώθηση της ενημέρωσης για τη μέριμνα των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο προσωπικό PTV και DTPLI και 
των άλλων εταιρειών συγκοινωνιών (Metro, Yarra Trams, V/Line, VicTrack) μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων που 
επιτρέπουν στους υπαλλήλους να ταξιδέψουν και να βιώσουν την εμπειρία στις δημόσιες συγκοινωνίες που έχουν 
είτε περιορισμό στην όραση ή στην κινητικότητα, και 

 συνεργασία με τις εταιρείες συγκοινωνών και εκπροσώπων των ατόμων με αναπηρία για να εξασφαλιστεί ότι οι 
προσβάσιμες τουαλέτες είναι ξεκλειδωμένες σε μητροπολιτικούς σταθμούς τρένων, σε απάντηση παραπόνων 
από τους χρήστες. 

Πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες  

 ένα πρόγραμμα αντικατάστασης τραμ με 100 προσβάσιμα τραμ χαμηλού δαπέδου που κυκλοφορούν στη 
Βικτώρια και έχουν παραγγελθεί επιπλέον 50 καινούργια τραμ κατηγορίας E-Class χαμηλού δαπέδου, 

 από το 2007, 45 νέοι συρμοί X'Trapolis έχουν παραγγελθεί για το μητροπολιτικό σιδηροδρομικό δίκτυο (41 
βρίσκονται σήμερα σε υπηρεσία) και πληρούν τα πρότυπα DSAPT για το τροχαίο υλικό, 

 από το 2007, 80 νέα βαγόνια τραίνων VLocity έχουν παραγγελθεί για το περιφερειακό σιδηροδρομικό δίκτυο (40 
από αυτά βρίσκονται σήμερα σε υπηρεσία) και πληρούν τα πρότυπα DSAPT, 

 πρόγραμμα αντικατάστασης λεωφορείων με συνολικά 1.421 λεωφορεία χαμηλού δαπέδου για το μητροπολιτικό 
δίκτυο,  

 το πρόγραμμα ΜΡΤΡ συνεχίζει να στηρίζει και να βοηθάει μέλη της κοινότητας που είναι σοβαρά και μόνιμα 
ανάπηροι και δεν μπορούν να έχουν ανεξάρτητη πρόσβαση στα μέσα δημόσιων συγκοινωνιών,  

 έγιναν αλλαγές στο πρόγραμμα ΜΡΤΡ το 2008 που περιλαμβάνουν το διπλασιασμό του ανωτάτου ορίου της 
ετήσιας επιδότησης στα $2.180 και το ανώτατο όριο ανά διαδρομή στα $60 αντίστοιχα, 

 συνολικά έχουν εγκριθεί 63 αιτήσεις επιδότησης για νέα οχήματα ή για αντικατάσταση οχημάτων WAT σε 
ολόκληρη την περιφερειακή Βικτώρια, και 

 η Διεύθυνση Ταξί Βικτώριας εφάρμοσε το Σύστημα Κρατήσεων με Βάση την Απόδοση (Performance Based 
Booking System - PBBS), το οποίο είναι ένα εθελοντικό σύστημα παροχής κινήτρων για τους Φορείς Υπηρεσιών 
Δικτύου Παροχής (Network Services Providers - NSPs) με στόχο να εξασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρία που 
χρησιμοποιούν όχημα WAT λαβαίνουν το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών όπως όλοι οι άλλοι χρήστες ταξί. 

  



ACCESSIBLE PUBLIC TRANSPORT IN VICTORIA 
 

13

Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις δημόσιων συγκοινωνιών 

 συνέχιση της ανάπτυξης ισόπεδων διαβάσεων πρόσβασης σε στάσεις τραμ μέχρι το σημερινό συνολικό αριθμό 
των 367, συμπεριλαμβανομένων: 

 Σταθμός Μετεπιβίβασης Domain Interchange, 

 Elizabeth Street, Melbourne, 

 Macarthur Street, East Melbourne, 

 Swanston Street, Melbourne/Carlton, 

 High Street, Northcote, 

 Royal Children’s Hospital, Parkville,  

 Bridge Road, Richmond, και  

 δύο στάσεις στο Flemington/Haymarket. 

 ανάπτυξη προτύπων απόδοσης για εγκατάσταση ισόπεδων διαβάσεων πρόσβασης στις στάσεις τραμ, 

 κατασκευή νέων σιδηροδρομικών σταθμών με σχεδιασμό προσβάσιμων χαρακτηριστικών, όπως Cardinia Road, 
Lynbrook, Williams Landing, Coolaroo, Roxburgh Park, Westall, South Morang, Epping, Wendouree και 
Wodonga, 

 σημαντικές αναβαθμίσεις σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, όπως στους Σταθμούς North Melbourne, Laverton, 
Sunbury, Clunes, Creswick, Maryborough και Frankston, και ανακατασκευές και διαχωρισμός γραμμών στους 
Σταθμούς Nunawading και Laburnum που έκανε αυτούς τους σιδηροδρομικούς σταθμούς πιο προβάσιμους, 

 βελτιώσεις στην πρόσβαση σε μητροπολιτικούς σταθμούς τρένων τροποποιώντας λωρίδες και ράμπες και 
εγκατάσταση ταπήτων αφής εδάφους (Ground Surface Indicators - TGSI) σε διάφορους σταθμούς σε όλο το 
δίκτυο, 

 βελτιώσεις στην πρόσβαση σε διάφορους επαρχιακούς σταθμούς τρένων με νέα επικάλυψη στις πλατφόρμες, 
ανακαίνιση τουαλετών και εγκατάσταση ταπήτων TGSI, 

 ένας έλεγχος όλων των σιδηροδρομικών σταθμών για συμμόρφωση με τα πρότυπα DSAPT που επέτρεψε να 
δοθεί προτεραιότητα στις αναβαθμίσεις και στη χρηματοδότηση, και 

 αναβαθμίσεις σε περισσότερες από 10.000 στάσεις λεωφορείων σε ολόκληρη τη Βικτώρια συμπεριλαμβανομένης 
της εγκατάστασης TGSI, λωρίδων πρόσβασης και αναβαθμίσεις των επιφανειών. 

Ορισμένες από τις ενέργειες αυτές σχετίζονταν άμεσα με πρωτοβουλίες που χρηματοδοτήθηκαν από την κυβέρνηση στο 
πλαίσιο του σχεδίου και άλλων προγραμμάτων, ειδικά αυτές που αφορούν τις κοινοτικές διαβουλεύσεις, έγιναν ως μια 
ευρύτερη δέσμευση από τις εταιρείες συγκοινωνιών κατόπιν διαλόγου με ενδιαφερόμενα μέρη και κοινοτικής 
διαβούλευσης. 

Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να χρηματοδοτήσει διάφορα σημαντικά έργα που θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα στο 
δημόσιο δίκτυο συγκοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων $20 εκατομμυρίων σε διάστημα τεσσάρων ετών στον 
προϋπολογισμό του 2011-12 για την αναβάθμιση των υποδομών τρένων και λεωφορείων. Η κατανομή της 
χρηματοδότησης σε διάστημα τεσσάρων ετών είναι $1 εκατομμύριο για λεωφορεία ετησίως και $4 εκατομμύρια για την 
υποδομή σε μητροπολιτικούς και επαρχιακούς σιδηροδρομικούς σταθμούς. 

Εκτός από τη χρηματοδότηση του προγράμματος DDA, υπάρχει ένα επιπλέον ποσό των $70 εκατομμυρίων σε διάστημα 
τεσσάρων ετών (2010-14) για αναβαθμίσεις σε στάσεις του τραμ, ως μέρος ενός Προγράμματος Αναβάθμισης Τραμ αξίας 
$800 εκατομμυρίων. Οι στάσεις του τραμ θα αναβαθμιστούν για να συμβαδίζουν με την αγορά και την κυκλοφορία 50 
νέων τραμ χαμηλού δαπέδου. Τα νέα τραμ θα αρχίσουν να κυκλοφορούν σταδιακά στο δίκτυο, ξεκινώντας με τη 
Διαδρομή 96. 

Η Διαδρομή 96 είναι μια διαδρομή τραμ που περνάει από τη γωνία Blyth και Nicholson Streets, East Brunswick, στο 
βόρειο τμήμα της Μελβούρνης μέσω του κέντρου και φτάνει στην Acland Street, St. Kilda, στα νότια της Μελβούρνης. Η 
αναβάθμιση της Διαδρομής 96 θα περιλαμβάνει νέες στάσεις τραμ με ισόπεδες διαβάσεις πρόσβασης και πληροφορίες σε 
πραγματικό χρόνο για επιβάτες σε αυτές τις στάσεις καθιστώντας τη διαδρομή αυτή την πρώτη πλήρως προσβάσιμη 
διαδρομή τραμ στη Μελβούρνη. 

Επιπλέον, οι προγραμματισμένες αναβαθμίσεις σε σιδηροδρομικούς σταθμούς που είναι μέρος του Περιφερειακού 
Προγράμματος Σιδηροδρομικής Διασύνδεσης θα κάνουν τους σταθμούς αυτούς προσβάσιμους και συμβατούς με το νόμο 
DDA και τα πρότυπα DSAPT. Οι σταθμοί αυτοί περιλαμβάνουν αναβαθμισμένους σταθμούς στο Footscray, West 
Footscray, Sunshine και Tottenham στη γραμμή Sunbury και νέους σταθμούς στο Tarneit και Wyndham Vale στη γραμμή 
Werribee. 
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2.4 Πρόοδος συγκριτικά με τα πρότυπα αναπηρίας 

Πολλές από τις πρωτοβουλίες και τα έργα στα τελευταία 10 χρόνια που έχουν βελτιώσει την πρόσβαση στο δίκτυο 
δημόσιων συγκοινωνιών αντανακλώνται στη μέτρηση της συμμόρφωσης συγκριτικά με τα πρότυπα αναπηρίας που 
περιγράφονται στον Πίνακα 2. 

Ενώ η συμμόρφωση στο πλαίσιο των προτύπων DSAPT είναι ένα μέτρο βελτίωσης σε όλο το δίκτυο, αυτό δεν σημαίνει 
απαραίτητα ότι τα αποτελέσματα πρόσβασης επιτυγχάνονται πάντα για όλους τους χρήστες της δημόσιας συγκοινωνίας. 
Για παράδειγμα, τα πρότυπα DSAPT παρέχουν τα εργαλεία για να εξασφαλιστεί ότι παρέχεται πρόσβαση στους 
σιδηροδρομικούς σταθμούς αλλά δεν διευκρινίζουν αν οι ράμπες, ανελκυστήρες ή σκάλες θα πρέπει να παρέχονται σε 
συνδυασμό. Για την κυκλοφορία των επιβατών και την καθολική πρόσβαση από και προς το σιδηροδρομικό σταθμό και 
τις πλατφόρμες του, θα απαιτηθεί ένας συνδυασμός ανελκυστήρων, ραμπών, κυλιόμενων σκαλιών ή σκάλες για να 
εξασφαλιστεί ανεξάρτητη πρόσβαση που δεν υπόκειται σε μηχανική βλάβη και επιτρέπει την έξοδο κινδύνου. Τα πρότυπα 
DSAPT ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο το καθένα από αυτά τα μέσα πρόσβασης πρέπει να συμμορφώνεται από μόνο 
του. 

Μια προσέγγιση στη συμμόρφωση με τα πρότυπα DSAPT μπορεί συχνά να διαιρεί την πρόσβαση σε τμήματα (π.χ. 
κιγκλιδώματα, λωρίδες πρόσβασης ή τάπητες αφής) αντί να εξετάζεται αν ένα μέσο δημόσιας συγκοινωνίας στο σύνολό 
του μπορεί να προσεγγιστεί από άτομα με αναπηρία ή περιορισμούς στη κινητικότητα. Μια κατακερματισμένη προσέγγιση 
στη συμμόρφωση δεν ενθαρρύνει μια πολιτική καθολικής πρόσβασης στην παροχή υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών 
σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινότητας. 

Ωστόσο, οι απαιτήσεις DSAPT πρέπει να πληρούνται με το νόμο και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης συγκριτικά με τα 
πρότυπα DSAPT θα πρέπει να αποτελεί μέρος ελέγχων και εξισορροπήσεων κάθε έργου στις δημόσιες συγκοινωνίες. Η 
κυβέρνηση δεσμεύτηκε να εκπληρώσει τα πρότυπα DSAPT και να τα χρησιμοποιήσει ως βάση για τη βελτίωση της 
πρόσβασης στο δίκτυο των δημόσιων συγκοινωνιών. 

Παρά το γεγονός ότι η μέτρηση της συμμόρφωσης συγκριτικά με τα πρότυπα της αναπηρίας δεν ισούται απαραίτητα με 
ένα αποτέλεσμα προσβασιμότητας, παρέχει όμως κάποια ένδειξη προόδου για τη βελτίωση της πρόσβασης σε όλο το 
δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει λεπτομερώς τα τρέχοντα επίπεδα συμμόρφωσης και 
τις ημερομηνίες-στόχους για τη συμμόρφωση. 

Πίνακας 2: Ορόσημα και πρόοδος στα πρότυπα DSAPT  

Συγκοινωνια
κό μέσο 

Αριθμός 
εγκαταστάσ
εων  

% 
συμμόρφωσης 
τον Δεκ 2012  

Αριθμός 
τροχαίου 
υλικού  

% 
συμμόρφωσης 
τον Δεκ 2012 

Στόχος 
DSAPT το 
2012 

Στόχος 
DSAPT το 
2017 

Μητροπολιτι
κά 
λεωφορεία 

17.961  
στάσεις 
λεωφορείων  

52% 1.768 
λεωφορεία 

75% 55% 90% 

Επαρχιακά 
λεωφορεία/
πούλμαν  

6.136  
στάσεις 
λεωφορείων 

52% 554 
λεωφορεία 

103 
πούλμαν 

49%  

56% 

55% 90% 

Τραμ 1.770  
στάσεις τραμ 

65% 487 τραμ 23% 55% 90% 

Μητροπολιτι
κά τρένα 

215 σταθμοί 55% 204 τρένα 98% 55% 90% 

Επαρχιακά 
τρένα 

87 σταθμοί 55% 62 τρένα 92% 55% 90% 
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Ο Πίνακας 2 συνοψίζει την πρόοδο συγκριτικά με τα πρότυπα DSAPT, εκφρασμένο ως ποσοστό της υποδομής και του 
τροχαίου υλικού που πληρούν καθεμία από τις 30 απαιτήσεις DSAPT. Ο πίνακας αυτός θα πρέπει να ερμηνεύεται με 
προσοχή για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό αποτελεί μια ένδειξη της μερικής 
πρόσβασης σε υπηρεσίες και εγκαταστάσεις σε όλο το δίκτυο. Η πρόοδος προς την προσβασιμότητα και τη συμμόρφωση 
βάσει των προτύπων DSAPT θα είναι καλύτερα ενημερωμένη με διαδικασίες προγραμματισμένων ελέγχων σε όλο το 
δίκτυο που θα αξιολογούν πλήρως το βαθμό στον οποίο οι υπηρεσίες των τρένων, τραμ, λεωφορείων και πούλμαν είναι 
προσβάσιμες. 

 

Όσον αφορά την υποδομή των τραμ, 367 από αυτές τις στάσεις (21 τοις εκατό) είναι στάσεις με πλατφόρμα ή έχουν 
εύκολη πρόσβαση. Η πλειοψηφία των στάσεων τραμ στο δίκτυο έχουν πρόσβαση από το κράσπεδο. Θα υπάρχουν 
πολλές από αυτές τις στάσεις που καλύπτουν ένα μέρος των απαιτήσεων DSAPT αλλά όχι πρόσβαση επιβίβασης για 
άτομα που είναι σωματικά ανίκανα να ανεβούν τις σκάλες από την άκρη του δρόμου. 

 

Ενώ ο αριθμός των στάσεων με ισόπεδη διάβαση πρόσβασης έχει αυξηθεί στα τελευταία πέντε χρόνια, ένα τραμ δεν 
μπορεί απαραίτητα να προσεγγιστεί από άτομα με αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα. Όπως προαναφέρθηκε, 
υπάρχουν 100 τραμ χαμηλού δαπέδου που κυκλοφορούν σε έξι από τις 29 διαδρομές τραμ της Μελβούρνης. Οι στάσεις 
με ισόπεδη διάβαση πρόσβασης επεκτείνονται σε έναν μεγαλύτερο αριθμό διαδρομών τραμ στη Μελβούρνη. Ως 
αποτέλεσμα, άτομα που χρειάζονται μια στάση τραμ με ισόπεδη διάβαση πρόσβασης για να επιβιβαστούν στο τραμ θα 
μπορούν να το κάνουν μόνο σε ορισμένες στάσεις σε περιορισμένο αριθμό διαδρομών. Ο στόλος των 100 τραμ χαμηλού 
δαπέδου περνάει από στάσεις με ισόπεδη διάβαση πρόσβασης σε 6 διαδρομές τραμ της Μελβούρνης, για παράδειγμα: 

 Διαδρομή 96 – East Brunswick – St Kilda (μόνο τραμ χαμηλού δαπέδου) – 44 τοις εκατό στάσεις με ισόπεδη 
διάβαση πρόσβασης, και 

 Διαδρομή 109 – Box Hill – Port Melbourne (μόνο τραμ χαμηλού δαπέδου) – 34 τοις εκατό με ισόπεδη διάβαση 
πρόσβασης. 

Οι άλλες τέσσερις διαδρομές τραμ έχουν ένα συνδυασμό χαμηλού και υψηλού δαπέδου τραμ. 

 

Ένας πίνακας των ορόσημων συμμόρφωσης με τα πρότυπα DSAPT περιγράφεται στο Προσάρτημα 1. Αυτοί είναι οι 
στόχοι που ο οργανισμός PTV και οι εταιρείες συγκοινωνιών αναμένεται να πετύχουν στα τέλη του 2017. 

 

  



ACCESSIBLE PUBLIC TRANSPORT IN VICTORIA 
 

16

3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το βασικό σημείο εστίασης για το Σχέδιο Δράσης είναι να ενσωματώσει τα αποτελέσματα πρόσβασης στα συστήματα και 
στις διαδικασίες των εταιρειών συγκοινωνιών, αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε πρωτοβουλίες συμμόρφωσης που 
ισχύουν και εφαρμόζονται σε ολόκληρο το δίκτυο αντί να επικεντρώνονται σε πρωτοβουλίες που αφορούν συγκεκριμένα 
μέσα συγκοινωνιών. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση για την παροχή υπηρεσιών στοχεύει στην καλύτερη αξιοποίηση 
των υφιστάμενων πόρων στο δημόσιο δίκτυο συγκοινωνιών και να παρέχει τα βέλτιστα αποτελέσματα πρόσβασης. Οι 
τέσσερις βασικές προτεραιότητες θα θέσουν μια νέα κατεύθυνση για τον τρόπο που θα διεξάγονται οι επιχειρήσεις κατά τη 
διάρκεια της πενταετούς περιόδου του Σχεδίου Δράσης. 

3.1 Πρώτη προτεραιότητα : Εξυπηρέτηση πελατών 
Τα άτομα με αναπηρία και περιορισμούς στην κινητικότητα μπορούν να αναμένουν να λαβαίνουν ένα αντίστοιχο επίπεδο 
και ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών, πληροφορίες και υποστήριξη από τις εταιρείες των δημόσιων συγκοινωνιών. 

Τα βασικά επιθυμητά αποτελέσματα στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας είναι: 

1. Οι πληροφορίες να είναι προσβάσιμες σε όλους τους επιβάτες για να τους βοηθούν στο σχεδιασμό και στη χρήση των 
δημόσιων συγκοινωνιών 

 πληροφορίες για ατομικό σχεδιασμό ταξιδιού συμπεριλαμβανομένων χαρτών κινητικότητας που θα περιγράφουν 
λεπτομερώς τη θέση των προσβάσιμων σημείων εισόδου, συγκεκριμένοι χώροι και καθίσματα στις δημόσιες 
συγκοινωνίες και στις εγκαταστάσεις 

 πληροφορίες για το ωράριο δρομολογίων, την έκδοση εισιτηρίων και των διαδρομών να διατίθενται σε προσιτή 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 

 έντυπες και ηλεκτρονικές πληροφορίες από τον οργανισμό PTV ή τις εταιρείες των δημοσίων συγκοινωνιών θα 
διατίθενται σε μεγάλα τυπογραφικά γράμματα, μαγνητοφωνημένες, σε απλή αγγλική γλώσσα, σε κοινοτικές 
γλώσσες και Braille (κατόπιν αιτήματος) 

 πληροφορίες για τα δρομολόγια και το ωράριο δρομολογίων θα παρέχονται με διάφορα μέσα, όπως τηλεφωνικά, 
TTY, στο διαδίκτυο, σε εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας και SMS 

 ο δικτυακός τόπος PTV έχει συμβατότητα Επιπέδου ΑΑ αναφορικά με τις Οδηγίες Προσβασιμότητας 
Διαδικτυακού Περιεχομένου. 

2. Προσβάσιμες πληροφορίες για το επόμενο δρομολόγιο σε εγκαταστάσεις δημόσιων συγκοινωνιών  

 οι σιδηροδρομικοί σταθμοί να έχουν σταδιακά μια ηλεκτρονική οθόνη με πληροφορίες για το επόμενο δρομολόγιο 
και να παρέχουν έγκαιρες πληροφορίες άφιξης και αναχώρησης με τη χρήση ηχητικών ανακοινώσεων  

 στις περιπτώσεις που υπάρχουν ακουστικά κυκλώματα στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, να βεβαιώνεται ότι 
ελέγχονται τακτικά για να διασφαλίζεται ότι λειτουργούν σωστά 

 οι καινούργιες στάσεις τραμ ή οι σημερινές στάσεις τραμ στις οποίες έχουν γίνει μεγάλες αναβαθμίσεις, να έχουν 
πληροφορίες οπτικής απεικόνισης για το επόμενο δρομολόγιο ή αναρτημένο τυπωμένο ωράριο δρομολογίων και 
κολωνάκια με ηχητικές πληροφορίες 

 οι καινούργιες στάσεις λεωφορείων και σταθμοί μετεπιβίβασης ή οι υπάρχουσες στάσεις λεωφορείων στις οποίες 
έχουν γίνει μεγάλες αναβαθμίσεις, να έχουν πληροφορίες οπτικής απεικόνισης για το επόμενο δρομολόγιο ή 
αναρτημένο τυπωμένο ωράριο δρομολογίων και κολωνάκια με ηχητικές πληροφορίες 

 οι στάσεις ‘έξυπνων’ λεωφορείων να έχουν πληροφορίες οπτικής απεικόνισης και κολωνάκια με ηχητικές 
πληροφορίες για το επόμενο δρομολόγιο  

3.  Επαρκείς και προσβάσιμες ‘ζωντανές’ πληροφορίες και ανακοινώσεις σε περίπτωση διακοπής, ακύρωσης και 
σημαντικών συμβάντων των δρομολογίων 

 εκεί που υπάρχουν οθόνες πληροφοριών για τα δρομολόγια στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στάσεις τραμ και 
στάσεις λεωφορείων, ο οργανισμός PTV και οι εταιρείες συγκοινωνιών να αναπτύξουν τεχνικές λύσεις ώστε να 
μπορούν να παρουσιάζονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τις διακοπές και τις ακυρώσεις δρομολόγιων  

 ο οργανισμός PTV και οι εταιρείες συγκοινωνιών να αναπτύξουν λύσεις στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και 
στις στάσεις τραμ και λεωφορείων/σταθμούς μετεπιβίβασης που να έχουν ηχητικές ανακοινώσεις σε πραγματικό 
χρόνο για να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις ακυρώσεις, διακοπές και σοβαρά συμβάντα να είναι 
ακριβείς και έγκαιρες 

 στις περιπτώσεις όπου οι ηχητικές ανακοινώσεις που παρέχονται στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στάσεις 
τραμ και στάσεις λεωφορείων να γίνεται τακτικός προγραμματισμένος έλεγχος για να εξασφαλίζεται ότι οι 
πληροφορίες είναι ακριβείς, έγκαιρες και συνεπείς ανά πάσα στιγμή. 
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4. Να παρέχεται εξυπηρέτηση από το προσωπικό για να βοηθάει τα άτομα με αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα 

 όπου υπάρχει προσωπικό σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και στάσεις τραμ, το προσωπικό θα προσφέρει 
προσωπική βοήθεια σε επιβάτες με αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα εφόσον ζητηθεί 

 ο οργανισμός PTV και οι εταιρείες δημόσιων συγκοινωνιών θα παρέχουν συνεχή εκπαίδευση όλου του προσωπικού 
που παρέχει άμεση εξυπηρέτηση πελατών συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών εισιτηρίων για να εξασφαλιστεί ότι 
είναι ενήμεροι για τις διαφορετικές ανάγκες πρόσβασης των επιβατών με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με αναπηρία 
και στα άτομα με περιορισμούς κινητικότητας συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων. Η κατάρτιση του 
προσωπικού του οργανισμού PTV και των εταιρειών συγκοινωνιών θα πρέπει να αναπτυχθεί σε διαβούλευση με 
άτομα με αναπηρία και τους αντιπροσωπευτικούς κοινοτικούς οργανισμούς που τους εκπροσωπούν. 

5. Ο οργανισμός PTV και οι εταιρείες δημόσιων συγκοινωνιών να δημοσιεύσουν έναν Καταστατικό Χάρτη Εξυπηρέτησης 
Πελατών και να ελέγχουν την απόδοση του προσωπικού συγκριτικά τον Καταστατικό Χάρτη  

 ο Καταστατικός Χάρτης Εξυπηρέτησης Πελατών να συμπεριλαβαίνει ένα κεφάλαιο για την πρόσβαση στις δημόσιες 
συγκοινωνίες των πελατών με ειδικές ανάγκες ή περιορισμούς στην κινητικότητα και την εξυπηρέτηση πελατών 

 να γίνεται ένας έλεγχος της απόδοσης της εξυπηρέτησης πελατών σε ετήσια βάση. 
6.  Η έκδοση εισιτηρίων να είναι προσιτή και εύκολη στη χρήση για όλους τους χρήστες δημόσιων συγκοινωνιών  

 η εφαρμογή του συστήματος εισιτηρίων myki λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ανάγκες πρόσβασης των ατόμων με 
αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε κάρτες ειδικού σκοπού 

 οι μηχανές έκδοσης εισιτηρίων να έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι προσβάσιμες σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων στην 
κοινότητα που χρησιμοποιούν τη δημόσια συγκοινωνία 

 πληροφορίες για την έκδοση εισιτηρίων στις μηχανές, στα καταστήματα πώλησης και στις εγκαταστάσεις των 
δημόσιων συγκοινωνιών να είναι προσβάσιμες, ευρέως διαθέσιμες και ευκολοκατανόητες. 

7.  Να παρέχεται βοήθεια στους επιβάτες σε περίπτωση μιας έκτακτης ανάγκης ιδίως όταν έχουν κάποια αναπηρία ή 
περιορισμούς στην κινητικότητα 

 να παρέχεται προσβάσιμη βοήθεια σε έκτακτες ανάγκες (κόκκινο κουμπί για ενδοεπικοινωνία) στους 
σιδηροδρομικούς σταθμούς κατά τις ώρες που γίνονται δρομολόγια για χρήση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

 να παρέχεται προσβάσιμη επικοινωνία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στα τρένα και στα τραμ χαμηλού δαπέδου 

 να εξασφαλίζεται ότι οι εταιρείες δημόσιων συγκοινωνιών έχουν διαδικασίες εκκένωσης σε έκτακτη ανάγκη για άτομα 
με αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και πάνω στα τρένα, τραμ και 
λεωφορεία 

 οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης να αναπτύσσονται σε συνεργασία με άτομα με αναπηρία ή περιορισμούς στην 
κινητικότητα. 

8.  Ο οργανισμός PTV και οι εταιρείες δημόσιων συγκοινωνιών να έχουν έναν κανονισμό χειρισμού παραπόνων που είναι 
προσβάσιμος σε όλους τους επιβάτες 

 οι κανονισμοί χειρισμού παραπόνων του οργανισμού PTV και των εταιρειών δημόσιων συγκοινωνιών πρέπει να 
συμμορφώνονται με το Αυστραλιανό Πρότυπο Διαχείρισης Παραπόνων 4 

 οι κανονισμοί χειρισμού παραπόνων του οργανισμού PTV και των εταιρειών δημόσιων συγκοινωνιών να είναι 
προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρία. 

3.2 Δεύτερη προτεραιότητα: Διαβούλευση και κοινοτική συμμετοχή 
Ενεργός διαβούλευση από τις εταιρείες συγκοινωνιών με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων 
ατόμων με αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα και ηλικιωμένων, ώστε να διασφαλιστεί ότι γίνεται επαρκής 
διαβούλευση μαζί τους σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης της πρόσβασης στο δίκτυο και τυχόν αλλαγές στην υποδομή ή 
στις υπηρεσίες των δημόσιων συγκοινωνιών. 
Τα βασικά επιθυμητά αποτελέσματα για τη διαβούλευση και την κοινοτική συμμετοχή είναι: 
1.  Τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι να έχουν αρκετές ευκαιρίες για να συμμετέχουν σε τακτικές διαδικασίες 

διαβούλευσης με τον οργανισμό PTV 

 Επιτροπή Πρόσβασης στη Δημόσια Συγκοινωνία - να συνεχίσει να έχει τακτικές συναντήσεις με άτομα με αναπηρία 
ή τους εκπροσώπους τους 

 Επιτροπή Εταιρειών Δημοσίων Συγκοινωνιών - να συνεχίσει τη δέσμευση για συνεχή συνεργασία με τις εταιρείες 
δημόσιων συγκοινωνιών μέσω μηνιαίων συναντήσεων για να συζητούν και να επιλύουν ζητήματα πρόσβασης, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την πρόσβαση και τις υπηρεσίες υποστήριξης προσωπικού. 

  

																																																								
4 AS ISO 10002-2006 – Ικανοποίηση Πελατών – Οδηγίες για τον χειρισμό παραπόνων σε οργανισμούς 
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2.  Άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι να έχουν την ευκαιρία να παρέχουν τις απόψεις τους σχετικά με την παροχή των 
υπηρεσιών 

 διεξαγωγή διαβουλεύσεων και πειραματικών δοκιμών χρηστών για τους επιβάτες με αναπηρία όταν αγοράζονται 
καινούργια τρένα, τραμ και λεωφορεία (π.χ. δοκιμές στα τραμ κατηγορίας E-Class) 

 διεξαγωγή διαβουλεύσεων και πειραματικών δοκιμών χρηστών για καινούργιες και αναβαθμισμένες 
εγκαταστάσεις τραμ, τρένων και λεωφορείων και για άλλα ειδικά θέματα πρόσβασης που ανακύπτουν (π.χ. 
δοκιμές επιβίβασης σε τραμ) 

 παροχή εκθέσεων στο κοινό των αποτελεσμάτων από τις δοκιμές των χρηστών. 

3.  Να διασφαλίζεται ότι δίνονται ανάλογες ευκαιρίες σε άτομα με αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα και 
ηλικιωμένους για να παρέχουν τις απόψεις τους στον οργανισμό PTV για ευρύτερα προβλήματα πρόσβασης στις 
συγκοινωνίες που αφορούν τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές 

 εκτός της επίσημης και τακτικής διαβούλευσης, να ζητείται η γνώμη από άτομα με αναπηρία ή περιορισμούς στην 
κινητικότητα και από ηλικιωμένους για συγκεκριμένα θέματα πρόσβασης στις συγκοινωνίες για παράδειγμα, οι 
προσβάσιμες τουαλέτες του PTV στο Φόρουμ των Μητροπολιτικών Σταθμών Τρένων και ένας έλεγχος της 
προσβασιμότητας στο σιδηροδρομικό σταθμό Southern Cross για τους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα 
όρασης 

 να γίνεται διαβούλευση με άλλους οργανισμούς που έχουν ιδρύσει συμβουλευτικούς μηχανισμούς για να 
διασφαλίζεται η ευρύτερη ενημέρωση σχετικά με θέματα προσβασιμότητας για παράδειγμα, η Ομάδα Αναφοράς 
Αναπηρίας του VEOHRC 

 στις περιπτώσεις που ο οργανισμός PTV και οι εταιρείες δημόσιων συγκοινωνιών διανέμουν γραπτό υλικό για 
σχολιασμό, θα πρέπει να μεταφράζεται στη γλώσσα Auslan όπου είναι εφικτό, για να διασφαλίζεται ότι τα κωφά 
άτομα έχουν αρκετές ευκαιρίες για να παρέχουν τις απόψεις τους 

 ο οργανισμός PTV να συγκροτεί ομάδες ή πάνελ εργασίας όπως το Πάνελ Χρηστών Σταθμών για να βοηθούν 
στην ανάπτυξη κανονισμών και διαδικασιών για παράδειγμα, οι Αρχές Ευχρηστίας Σιδηροδρομικών Σταθμών. 
Αυτές οι αρχές έχουν αναπτυχθεί για την ενημέρωση της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με τη λειτουργία και την 
ανάπτυξη των σιδηροδρομικών σταθμών. 

4.  Να εξασφαλίζεται η πλήρης συμμετοχή της κοινότητας σχετικά με τις βελτιώσεις και την επέκταση του δικτύου 
δημόσιων συγκοινωνιών συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης θεμάτων πρόσβασης 

 ο επιχειρηματικός σχεδιασμός του PTV για οποιεσδήποτε νέες ή υφιστάμενες εγκαταστάσεις στο δίκτυο δημόσιων 
συγκοινωνιών να περιλαμβάνει υποχρεωτική διαβούλευση με άτομα με αναπηρία ή περιορισμούς στην 
κινητικότητα και με ηλικιωμένους για να καθοριστεί ένα βέλτιστο αποτέλεσμα πρόσβασης 

 πληροφορίες και δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του σχεδιασμού νέων ή αναβαθμισμένων 
υποδομών πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα και πληροφορίες που προκύπτουν από διαβουλεύσεις με άτομα 
με αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα και ηλικιωμένους. 

3.3 Τρίτη προτεραιότητα: Πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες 

Η μετακίνηση στα τρένα, τραμ, λεωφορεία και πούλμαν σταδιακά θα πρέπει να γίνει πιο προσβάσιμη στα άτομα με 
αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα και στους ηλικιωμένους, με τον εντοπισμό εμποδίων στην πρόσβαση και την 
εκτέλεση βελτιώσεων στις δημόσιες συγκοινωνίες. 

Για να είναι προσβάσιμες οι δημόσιες συγκοινωνίες, τα άτομα με αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα θα πρέπει 
να μπορούν: 

 να πηγαίνουν και να φεύγουν από τους σταθμούς, στάσεις και τερματικούς σταθμούς συμπεριλαμβανομένου να 
μπορούν να τα βρίσκουν αρκετά εύκολα, 

 να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται από τα τρένα, τραμ, λεωφορεία και πούλμαν και να μην έχουν δυσκολίες 
στο οποιοδήποτε κενό επιβίβασης μεταξύ του βαγονιού και της πλατφόρμας (συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
βοήθειας όπου απαιτείται),  

 να μπορούν να έχουν πρόσβαση στον καταμερισμένο χώρο μέσα στο τρένο, τραμ, λεωφορείο ή πούλμαν, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βοηθημάτων κινητικότητας ή ζώων συνοδείας, 

 να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και ανακοινώσεις μέσα στο μεταφορικό μέσο σε αποδεκτή μορφή 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σε οθόνες και ακουστικές πληροφορίες, και 
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 να παίρνουν πληροφορίες ή βοήθεια από το προσωπικό ή τους οδηγούς όταν απαιτείται βοήθεια επιβίβασης ή 
άλλη βοήθεια. 

Τα βασικά επιθυμητά αποτελέσματα που θα παρέχουν καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες είναι: 

1. Τα καινούργια τραμ, τρένα, λεωφορεία, πούλμαν και ταξί θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμα 

 οποιαδήποτε αγορά νέων τρένων, τραμ, λεωφορείων και πούλμαν πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές 
των προτύπων DSAPT και όλες τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για όλους τους χρήστες των δημόσιων 
συγκοινωνιών 

 να διασφαλίζεται ότι οι προδιαγραφές σχεδιασμού συμμορφώνονται με τα πρότυπα DSAPT και επίσης να 
παρέχουν προσβάσιμα αποτελέσματα για όλους τους επιβάτες 

 για αγορές καινούργιων τραμ, τρένων, λεωφορείων και πούλμαν, οι προδιαγραφές τροχαίου υλικού πρέπει να 
βελτιώνουν την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα 

 να συνεχιστεί η παρακολούθηση και η βελτίωση των υπηρεσιών και των χρόνων άφιξης των ταξί WAT. 

 

2. Να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση και οι πληροφορίες πάνω στα συγκοινωνιακά μέσα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας 
και της εμπειρίας εξυπηρέτησης πελατών 

 τα καινούργια μητροπολιτικά τρένα ή τα σημερινά τρένα τα οποία έχουν ανακαινιστεί σε μεγάλο βαθμό πρέπει να 
έχουν ηλεκτρονικές οθόνες που θα λειτουργούν και θα παρουσιάζουν έγκαιρα την επόμενη στάση και τις 
καθυστερήσεις των δρομολογίων 

 τα καινούργια επαρχιακά τρένα ή τα σημερινά τρένα τα οποία έχουν ανακαινιστεί σε μεγάλο βαθμό πρέπει να 
έχουν ηλεκτρονικές οθόνες που θα λειτουργούν και θα παρουσιάζουν έγκαιρα την επόμενη στάση και τις 
καθυστερήσεις των δρομολογίων 

 τα μητροπολιτικά και τα επαρχιακά τρένα να εγκαταστήσουν σταδιακά ένα ηχητικό σύστημα ενδοεπικοινωνίας 
που θα λειτουργεί για τις ανακοινώσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, για την άφιξη στο σταθμό και για τις 
καθυστερήσεις στα δρομολόγια   

 τα καινούργια τραμ ή τα σημερινά τραμ τα οποία έχουν ανακαινιστεί σε μεγάλο βαθμό πρέπει να έχουν 
ηλεκτρονικές οθόνες με ενδείξεις για τις στάσεις, για τα επόμενα δρομολόγια και πληροφορίες για τις 
καθυστερήσεις 

 σταδιακά τα τραμ να έχουν ηχητικές ανακοινώσεις μέσω ενός λειτουργικού αυτοματοποιημένου συστήματος 
ενδοεπικοινωνίας ή από τους οδηγούς των τραμ για την επόμενη στάση, για τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια 
και για διακοπές λειτουργίας του τραμ 

 οι ανακοινώσεις πάνω στα συγκοινωνιακά μέσα να ελέγχονται σε τακτική και προγραμματισμένη βάση για να 
διασφαλίζεται η ποιότητα και η συνέπεια των ανακοινώσεων. 

3. Βελτίωση της διασύνδεσης και της ανταπόκρισης μεταξύ των διαφόρων συγκοινωνιακών μέσων για να ενισχυθεί η 
ευρύτερη πρόσβαση 

 να τροποποιείται το ωράριο δρομολογίων και να μειωθεί ο χρόνος αναμονής στις περιπτώσεις που τα λεωφορεία 
διασυνδέονται με δρομολόγια τρένων ή τραμ  

 τυχόν αλλαγές στην προσβασιμότητα στα τραμ, τρένα και λεωφορεία να γίνεται με τρόπο που να λαμβάνεται 
υπόψη το τρέχον επίπεδο πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και οποιεσδήποτε τρέχουσες ή προγραμματισμένες 
βελτιώσεις ή αναβαθμίσεις στις εγκαταστάσεις 

 να βελτιωθούν οι διασυνδέσεις και η πρόσβαση μεταξύ σιδηροδρομικών σταθμών και σταθμών/στάσεων 
μετεπιβίβασης λεωφορείων ή τραμ 

 στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται καινούργια δρομολόγια, πρωταρχικό μέλημα πρέπει να είναι οι διασυνδέσεις 
με άλλα συγκοινωνιακά μέσα  

 οδηγίες κατευθύνσεων και πινακίδες σήμανσης στους σταθμούς, στάσεις και σταθμούς μετεπιβίβασης να 
συμπεριλαμβάνουν την απόσταση που απομένει καθώς και την κατεύθυνση. 

4. Οι αλλαγές στο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών συμπεριλαμβανομένων των σημερινών διαδρομών θα γίνονται με 
στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης για τους χρήστες των δημόσιων συγκοινωνιών 

 καινούργια δρομολόγια δημόσιων συγκοινωνιών θα εφαρμόζονται με βάση τη βελτιωμένη πρόσβαση σε 
υπηρεσίες 
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 μεταβολές στις σημερινές διαδρομές και δρομολόγια να γίνονται κατά τέτοιο τρόπο που να υπάρχει μια σαφής 
βελτίωση στην πρόσβαση για όλους τους χρήστες. 

3.4 Τέταρτη προτεραιότητα: Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 

Η πρόσβαση σε κτίρια και σε υποδομές δημόσιων συγκοινωνιών θα πρέπει να βασίζεται στις καθολικές αρχές σχεδιασμού, 
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου το δίκτυο επεκτείνεται ή αναβαθμίζεται5. 

 

Τα βασικά επιθυμητά αποτελέσματα που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε κτίρια και σε υποδομές 
δημόσιων συγκοινωνιών είναι: 

1. Οι εγκαταστάσεις να τίθενται σε σειρά προτεραιότητας για αναβάθμιση και ανακατασκευή σε όλο το δίκτυο των 
δημόσιων συγκοινωνιών και να συμπεριλαμβάνουν αποτελέσματα προσβασιμότητας 

 να συσταθεί ένα πλαίσιο ελέγχου και παρακολούθησης για τις εγκαταστάσεις δημόσιων συγκοινωνιών στη 
Βικτώρια 

 να χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα του ελέγχου για να τίθενται προτεραιότητες για αναβαθμίσεις ή 
ανακατασκευές  

 να χρησιμοποιηθούν τα ευρήματα του Πάνελ Χρηστών Σταθμών6 για να βοηθήσει να τεθούν σε σειρά 
προτεραιότητας οι ανάγκες για αναβαθμίσεις στους σιδηροδρομικούς σταθμούς 

 να συμπεριλαμβάνεται η προσβασιμότητα στο σχεδιασμό και στην παράδοση των έργων που θα είναι συνεπής 
με τις πολιτικές PTV και τις Σημειώσεις για την Πρακτική Προσβασιμότητας PTV. 

2. Να βελτιωθεί η πρόσβαση στους σιδηροδρομικούς σταθμούς σε ολόκληρη τη Βικτώρια  

 να εντοπιστούν τα εμπόδια πρόσβασης στα σημερινά κτίρια και εγκαταστάσεις και να γίνει μια λίστα 
προτεραιότητας για την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων 
προσβασιμότητας 

 οι προδιαγραφές σχεδιασμού νέων σιδηροδρομικών σταθμών και μεγάλων αναβαθμίσεων στους σημερινούς 
σιδηροδρομικούς σταθμούς πρέπει να ακολουθήσουν μια ανεπτυγμένη Πολιτική Σταθμών του οργανισμού PTV 
και τον κανονισμό για τους ανελκυστήρες, ράμπες, κυλιόμενες σκάλες σε συνδυασμό με τις Αρχές Ευχρηστίας 
Σιδηροδρομικών Σταθμών του Πάνελ Χρηστών Σταθμών για να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα προσβασιμότητας 

 νέοι σταθμοί και μεγάλες αναβαθμίσεις σε σημερινούς σιδηροδρομικούς σταθμούς να έχουν ηλεκτρονική οθόνη με 
πληροφορίες για το επόμενο δρομολόγιο και πληροφορίες για ακυρώσεις και διακοπές 

 σε σταθμούς με υψηλή χρήση, να εφαρμοστούν σταδιακά λύσεις πρόσβασης για την αντιμετώπιση του κενού 
επιβίβασης μεταξύ βαγονιού και πλατφόρμας για τα άτομα με αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα (π.χ. 
Υπερυψωμένες ράμπες πλατφόρμας για να επιτρέπεται η ισόπεδη πρόσβαση επιβίβασης στο μπροστινό βαγόνι 
του τρένου) 

 να αυξηθεί η διαθεσιμότητα προσβάσιμων τουαλετών για τους επιβάτες εκεί που υπάρχουν σήμερα 
εγκαταστάσεις τουαλετών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς ή όταν γίνονται μεγάλες αναβαθμίσεις του σταθμού7 

 εκεί που παρέχεται στάθμευση σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, να υπάρχει ειδικός χώρος στάθμευσης αναπήρων. 

 

 

																																																								
5 Ο καθολικός σχεδιασμός αναφέρεται σε προϊόντα και στο οικοδομημένο περιβάλλον που είναι αναπόσπαστα 

προσβάσιμα τόσο στους αρτιμελείς όσο και στα άτομα με αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα 
6 Πάνελ Χρηστών Σταθμών, 2011, Αρχές Ευχρηστίας Σιδηροδρομικών Σταθμών 

 
7 Σημείωση: αυτή η ενέργεια ισχύει μόνο για σταθμούς που συνήθως σήμερα στελεχώνονται, σε κεντρικούς σταθμούς και 

σταθμούς υποδοχής στην μητροπολιτική περιοχή και στους περισσότερους επαρχιακούς σταθμούς. Μερικοί μη 
επανδρωμένοι σταθμοί στη μητροπολιτική περιοχή έχουν τουαλέτες, αλλά δεν είναι ανοικτές στο κοινό. Ο νόμος DDA και 
τα πρότυπα DSAPT απαιτούν ισοδύναμη πρόσβαση σε τουαλέτες, εκεί όπου διατίθενται στο κοινό κάθε είδους τουαλέτας. 
Ο στόχος DSAPT για προσβάσιμες τουαλέτες στους σιδηροδρομικούς σταθμούς είναι 55 τοις εκατό μέχρι το 2012. 
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3. Βελτίωση της πρόσβασης στις στάσεις τραμ σε ολόκληρο το μητροπολιτικό δίκτυο 

 αύξηση του αριθμού των στάσεων τραμ με ισόπεδη πρόσβαση στις διαδρομές τραμ όπου κυκλοφορούν ή 
πρόκειται να κυκλοφορήσουν τραμ χαμηλού δαπέδου  

 περαιτέρω ανάπτυξη λύσεων για να αντιμετωπιστεί το κενό επιβίβασης στις στάσεις τραμ με ισόπεδη πρόσβαση 

 να διασφαλιστεί ότι οι στάσεις τραμ με ισόπεδη διάβαση πρόσβασης έχουν σχεδιαστεί για να λαμβάνεται 
επαρκώς υπόψη η από κοινού πρόσβαση για τους επιβάτες του τραμ, τους πεζούς και τους ποδηλάτες που να 
είναι συνεπής με το Σχέδιο Δράσης Οδικής Ασφάλειας Βικτώριας 2013-16 

 οι στάσεις με ισόπεδη διάβαση πρόσβασης θα κατασκευάζονται έτσι ώστε να επιτρέπουν την ασφαλή πρόσβαση 
από και προς το τραμ για τυφλούς ή άτομα με προβλήματα όρασης. 

4. Βελτίωση της πρόσβασης στις στάσεις λεωφορείων και πούλμαν σε ολόκληρη τη Βικτώρια 

 οι καινούργιες στάσεις λεωφορείων και οι σημερινές στάσεις λεωφορείων με σημαντικές αναβαθμίσεις και σταθμοί 
μετεπιβίβασης πρέπει να σχεδιαστούν για την επίτευξη αποτελεσμάτων προσβασιμότητας 

 να εντοπιστούν τα εμπόδια στην πρόσβαση στις σημερινές στάσεις λεωφορείων και στους σταθμούς 
μετεπιβίβασης και να εξαλειφθούν σταδιακά και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα προσβασιμότητας 

 να διασφαλιστεί ότι οι πινακίδες προσανατολισμού και οι λωρίδες διασύνδεσης μεταξύ των κόμβων μετεπιβίβασης 
των λεωφορείων και των σιδηροδρομικών σταθμών να είναι άμεσες και εύκολα προσβάσιμες. 
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4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

4.1 Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης 

Η κυβέρνηση μέσω του οργανισμού PTV και των εταιρειών συγκοινωνιών θα αναπτύξει ένα σχέδιο εφαρμογής που θα 
περιγράφει τον τρόπο που οι προτεραιότητες και τα αποτελέσματα από το Σχέδιο Δράσης θα πραγματοποιηθούν και θα 
χρηματοδοτηθούν. 

Το σχέδιο εφαρμογής θα καλύψει το πρώτο έως το δεύτερο χρόνο του πενταετούς Σχεδίου Δράσης και θα είναι διαθέσιμο 
στο κοινό στις ιστοσελίδες PTV και DTPLI. Ο οργανισμός PTV θα ενημερώνει το σχέδιο εφαρμογής στα πέντε χρόνια της 
διάρκειας του Σχεδίου Δράσης. 

Ο οργανισμός PTV και οι εταιρείες συγκοινωνιών θα συνεργαστούν για να βελτιωθεί η προσβασιμότητα στις δημόσιες 
συγκοινωνίες με την ανάπτυξη έργων που θα πετύχουν αποτελέσματα του Σχεδίου Δράσης εντός του πλαισίου του 
σχεδίου εφαρμογής. 

Ο μακροπρόθεσμος στόχος της κυβέρνησης είναι η άρση των εμποδίων και η δυνατότητα καθολικής πρόσβασης στις 
δημόσιες συγκοινωνίες ειδικά για άτομα με αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα. 

Ο οργανισμός PTV θα αναπτύξει πολιτικές, διαδικασίες και μηχανισμούς για τη στήριξη των προτεραιοτήτων και των 
αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης. Μέρος του σχεδίου εφαρμογής θα είναι η ενσωμάτωση αυτών των πολιτικών και 
των διαδικασιών στις εργασιακές πρακτικές του PTV. Αυτές οι πολιτικές και οι διαδικασίες θα στηρίζουν έργα που 
αναπτύσσονται εντός του PTV για την επίτευξη των αποτελεσμάτων. Τα έργα θα αναπτυχθούν εντός ενός πλαισίου που 
θα διασφαλίζει ότι υπάρχουν κοινά αποτελέσματα και ενέργειες βάσει του Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας στις δημόσιες συγκοινωνίες. 

Η χρηματοδότηση των έργων για την πραγματοποίηση των αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης θα αποφασίζεται από 
την κυβέρνηση σε ετήσια βάση κατά την πενταετή διάρκεια του σχεδίου. Ο οργανισμός PTV θα λάβει όλα τα πρακτικά 
μέτρα για να διασφαλίσει ότι το Σχέδιο Δράσης υλοποιείται και γίνεται μέρος της επιχειρηματικής πρακτικής. 

4.2 Η ευθύνη για τη διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής 

Η προσβασιμότητα θα ενσωματωθεί στις λειτουργίες των προγραμμάτων εργασίας του οργανισμού PTV ως ένας τρόπος 
εξασφάλισης καλύτερων αποτελεσμάτων. 

Για να βοηθήσει στη διαδικασία ενσωμάτωσης και την ανάληψη ευθύνης για τα αποτελέσματα και τις προτεραιότητες του 
Σχεδίου Δράσης, αρχικά θα απασχοληθούν τέσσερις ειδικοί υπάλληλοι στη νέα οργανωτική δομή του PTV εντός του 
Τμήματος του Δικτύου Επιχειρήσεων για τη διαχείριση αυτών των λειτουργιών. Ο αρχικός ρόλος των υπαλλήλων που 
εργάζονται για το θέμα της προσβασιμότητας θα είναι η ολοκλήρωση του σχεδίου εφαρμογής και η στήριξη άλλων 
τμημάτων στο PTV για την ανάπτυξη συναφών πολιτικών και διαδικασιών εντός του οργανισμού PTV για να υλοποιηθούν 
τα αποτελέσματα του Σχεδίου Δράσης. 

4.3 Διαβούλευση για το σχέδιο εφαρμογής 

Το σχέδιο εφαρμογής θα αναπτυχθεί σε διαβούλευση με PTAC και PTOC πριν δημοσιευθεί για το κοινό από τον 
οργανισμό PTV. 

Όπως και το Σχέδιο Δράσης, θα είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες PTV και DTPLI σε διάφορες μορφές 
συμπεριλαμβανομένων MS Word, RTF και σε μεγάλα τυπογραφικά γράμματα. 

4.4 Προώθηση του Σχεδίου Δράσης στο προσωπικό 

Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της προσβασιμότητας εντός του PTV, όλα τα νέα μέλη του προσωπικού θα λάβουν 
πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις του PTV στο πλαίσιο του νόμου DDA, των προτύπων DSAPT και της 
νομοθεσίας ίσων ευκαιριών σε κοινοπολιτειακό και πολιτειακό επίπεδο. Το σημερινό προσωπικό θα ενημερωθεί σε 
γενικές γραμμές για τα θέματα προσβασιμότητας μέσω του υπηρεσιακού διαδικτύου του PTV. 

Ο οργανισμός PTV θα διασφαλίσει ότι παρέχεται σε όλο το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών κατάλληλη κατάρτιση και 
δεξιότητες για να παρέχει πληροφορίες, υποστήριξη και βοήθεια σε όλους τους επιβάτες συμπεριλαμβανομένων και 
αυτών με αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα και των ηλικιωμένων. 
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4.5 Ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών και της κοινότητας για το Σχέδιο Δράσης 

Ένα αντίγραφο του Σχεδίου Δράσης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που είναι καταχωρημένα 
στη βάση δεδομένων επικοινωνίας του οργανισμού PTV και συμμετέχουν σε θέματα προσβασιμότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αυστραλίας (AHRC) και το VEOHRC. Ένα αντίγραφο 
του Σχεδίου Δράσης θα διατίθεται στην ιστοσελίδα του PTV. Ο οργανισμός PTV θα διαθέσει επίσης το Σχέδιο Δράσης στις 
παρακάτω μορφές: 

 σε ηλεκτρονική μορφή, 

 σε έντυπη μορφή με κανονικά και μεγάλα τυπογραφικά γράμματα, 

 σε ακουστική μορφή, 

 περίληψη σε απλή αγγλική γλώσσα, 

 βίντεο στη γλώσσα Auslan 

 κοινοτικές γλώσσες, και 

 σε μορφή Braille κατόπιν αιτήματος  

Ένα αντίγραφο του Σχεδίου Δράσης θα υποβληθεί στην επιτροπή AHRC για να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της.  

4.6 Επανεξέταση και αξιολόγηση 

Οι προτεραιότητες και τα αποτελέσματα του Σχεδίου Δράσης θα αναθεωρούνται σε ετήσια βάση μετά την έναρξη του 
σχεδίου για να διασφαλιστεί ότι ο οργανισμός PTV και οι εταιρείες συγκοινωνιών υλοποιούν προσβάσιμα αποτελέσματα 
για τις δημόσιες συγκοινωνίες διασφαλίζοντας ότι ο κύριος σκοπός παραμένει προσηλωμένος στον τομέα παροχής 
εξυπηρέτησης πελατών. Εάν το Σχέδιο Δράσης τροποποιηθεί, το αναθεωρημένο αντίγραφο θα υποβληθεί στην επιτροπή 
AHRC και θα δημοσιευθεί για το κοινό. 

Η διαδικασία αναθεώρησης και αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης θα εξετάσει: 

 την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων πρόσβασης στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του Σχεδίου Δράσης, 

 τη συμμόρφωση με τις πολιτικές και διαδικασίες του οργανισμού PTV σχετικά με την πρόσβαση 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναπτύχθηκαν ειδικά βάσει του Σχεδίου Δράσης, 

 τη συμμόρφωση με τα ορόσημα των προτύπων DSAPT, 

 μια αναθεώρηση των πρακτικών PTV που αποσκοπούν στον εντοπισμό τυχόν πρακτικών που προκαλούν 
διακρίσεις, 

 τους ελέγχους πρόσβασης στα τρένα, τραμ και λεωφορεία στη Βικτώρια 

 τα παράπονα από χρήστες των δημόσιων συγκοινωνιών σχετικά με την πρόσβαση στο δίκτυο, και 

 τις απόψεις από ενδιαφερόμενα μέρη και χρήστες των δημόσιων συγκοινωνιών και ειδικά ατόμων με αναπηρία ή 
περιορισμούς στην κινητικότητα σχετικά με την πρόσβαση στο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών. 

Τα κύρια μέτρα υπολογισμού της επιτυχίας για τα πέντε χρόνια του Σχεδίου Δράσης θα είναι: 

 βελτίωση της προσβασιμότητας στις δημόσιες συγκοινωνίες συγκριτικά με τα ορόσημα DSAPT, 

 το ποσοστό ατόμων με αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα που χρησιμοποιούν τις δημόσιες 
συγκοινωνίες, 

 το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα που έχουν βιώσει δυσκολίες στη χρήση 
των δημόσιων συγκοινωνιών, και 

 το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία ή περιορισμούς στην κινητικότητα που χρησιμοποίησαν τις δημόσιες 
συγκοινωνίες για την πιο πρόσφατη μετακίνησή τους. 
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4.7 Αναφορές για την απόδοση 

Ο οργανισμός PTV θα δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης σε ετήσια βάση μετά τη 
διαδικασία αναθεώρησης και αξιολόγησης συμπεριλαμβανομένων: 

 της προόδου προς την επίτευξη των αποτελεσμάτων που αναφέρονται σε κάθε προτεραιότητα του Σχεδίου 
Δράσης, 

 της προόδου προς την επίτευξη των ορόσημων DSAPT, 

 της προόδου των εταιρειών συγκοινωνιών και των εργοληπτών σχετικά με την εκπλήρωση των τεσσάρων 
προτεραιοτήτων και των σχετικών αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης, και 

 της εφαρμογής των πολιτικών και των διαδικασιών που εξασφαλίζουν ότι τα έργα για τις δημόσιες συγκοινωνίες 
συμπεριλαμβάνουν αποτελέσματα πρόσβασης βάσει του Σχεδίου Δράσης  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 –ΟΡΟΣΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Τομέας DSAPT  Τομέας εφαρμογής % προόδου που απαιτείται μέχρι: 

2007 2012 2017 2022 

2 Λωρίδες 
πρόσβασης  

Στα οχήματα και στις υποδομές  25 55 90 100 

3 Χώροι ελιγμών  25 55 90 100 

4 Χώροι 
προσπέλασης 

Στις υποδομές και στα τρένα 25 55 90 100 

5 Σημεία ξεκούρασης Μόνο στις υποδομές 25 55 90 100 

6 Ράμπες Στις υποδομές και στις ράμπες 
επιβίβασης στα οχήματα  

25 55 90 100 

7 Χώροι αναμονής Στις γενικές υποδομές  100    

Στις στάσεις λεωφορείων και τραμ 25 55 90 100 

8 Επιβίβαση Στα οχήματα και υποδομές στα 
σημεία επιβίβασης  

25 55 90 100 

9 Καταμερισμένοι 
χώροι  

Κυρίως στα οχήματα 25 55 90 100 

10 Επιφάνειες Δεν ισχύει  100   

11 Κιγκλιδώματα/χειρολαβές Δεν ισχύει 100   

12 Πόρτες και κασώματα πορτών  25 55 90 100 

13 Ανελκυστήρες  Μόνο στις υποδομές 25 55 90 100 

14 Σκάλες Υποδομές και σκαλοπάτια προς τα 
οχήματα 

25 55 90 100 

15 Τουαλέτες 25 55 90 100 
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Τομέας DSAPT  Τομέας εφαρμογής % προόδου που απαιτείται μέχρι: 

2007 2012 2017 2022 

16 Σύμβολα Γενικά στις υποδομές και στα 
οχήματα 

100    

Στις στάσεις λεωφορείων και τραμ 25 55 90 100 

 

17 

 

Πινακίδες  

 

Γενικά στις υποδομές και στα 
οχήματα 

 

100 

   

Στις στάσεις λεωφορείων και τραμ 25 55 90 100 

18 Τάπητες αφής εδάφους  25 55 90 100 

19 Συναγερμοί  100    

20 Φωτισμός Γενικά στις υποδομές και στα 
κτίρια 

100    

Στις στάσεις λεωφορείων και τραμ 25 55 90 100 

21 Κουμπιά  Κουμπιά για προειδοποίηση 
στάσης και κουμπιά στις πόρτες 
κλπ 

25 55 90 100 

22 Έπιπλα και 
εξαρτήματα 
προσαρμογής  

Τραπέζια, παγκάκια κλπ. μέσα 
στις υποδομές 

100    

23 Καθίσματα κλπ στους δρόμους 25 55 90 100 

24 Είσοδοι Εμπόδια εισιτηρίων κλπ. Δεν ισχύει 100   

25 Πληρωμή 
εισιτηρίων  

Περιλαμβάνονται μηχανές 
αυτόματης πώλησης  

Δεν ισχύει 100   

26 Βελτίωση της ακοής - συστήματα ακρόασης 100    

27 Πληροφορίες  Γενικά στις υποδομές και στα 
οχήματα 

100    

Στις στάσεις λεωφορείων και τραμ 25 55 90 100 

28 Υπηρεσίες με 
προκράτηση  

Μόνο στα τρένα και πούλμαν  100    



ACCESSIBLE PUBLIC TRANSPORT IN VICTORIA 
 

27

Τομέας DSAPT  Τομέας εφαρμογής % προόδου που απαιτείται μέχρι: 

2007 2012 2017 2022 

29 Υπηρεσίες 
τροφίμων και 
ροφημάτων  

Στις υποδομές και στα επαρχιακά 
τρένα  

100    

30 Προσωπικά 
αντικείμενα  

Μεταφορά βοηθημάτων 
αναπηρίας σε οχήματα 

100    

31 Καθίσματα 
προτεραιότητας  

Στα οχήματα  100    

 


