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1.ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Γενική πεπιγπαθή  

 
σεηικά με ηον Πποζβάζιμο Σοςπιζμό 
 
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ν ηνπξηζκφο έρεη θαηαζηεί πξσηαξρηθή θνηλσληθή αλάγθε. Αληηπξνζσπεχεη φρη 
κφλν έλαλ νηθνλνκηθφ παξάγνληα εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, αιιά θαη έλα εξγαιείν πξνζσπηθήο γλψζεο θαη 
ρεηξαθέηεζεο. 
 
ηαλ κηιάκε γηα ηνλ Πξνζβάζηκν Σνπξηζκφ, κηιάκε πξψηα απ 'φια γηα ηνλ ηνπξηζκφ πνπ είλαη 
πξνζαξκνζκέλνο ζηηο αλάγθεο φισλ, απμάλνληαο ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθνξάο. Καη φηαλ αλαθεξφκαζηε 
ζηηο αλάγθεο φισλ, ζεκαίλεη πψο πξέπεη λα γλσξίδνπκε θαη λα ηθαλνπνηνχκε ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, ησλ 
ειηθησκέλσλ, ησλ κεηέξσλ κε θαξνηζάθηα, ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ή φζσλ έρνπλ αιιεξγίεο ή δπζθνιίεο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ηξφθηκα. 
 
Με άιια ιφγηα, ν ζηφρνο ηνπ Πξνζβάζηκνπ Σνπξηζκνχ δελ είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ μερσξηζηέο ππεξεζίεο ή 
εγθαηαζηάζεηο γηα νξηζκέλεο νκάδεο πειαηψλ, αιιά λα αξζνχλ ηα εκπφδηα πνπ θαζηζηνχλ δχζθνιε ή 
αδχλαηε ηε κεηαθίλεζε γηα νξηζκέλεο νκάδεο. Με απηή ηελ έλλνηα, π.ρ. ε δπλαηφηεηα αλαςπρήο πνπ είλαη 
πξνζπειάζηκε απφ αλαπεξηθά ακαμίδηα θαη αθνξά κφλν ηα άηνκα κε αλαπεξίεο δελ απνηειεί παξάδεηγκα 
Πξνζβάζηκνπ Σνπξηζκνχ. 
  
Η πξνζβαζηκφηεηα εθθξάδεη ηε δπλαηφηεηα φισλ ησλ επηζθεπηψλ (κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο) 
ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε θηήξηα, κεηαθνξέο, πιεξνθνξίεο, επηθνηλσλία, 
αμηνζέαηα θαη άιιεο ππεξεζίεο, λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε πξνγξάκκαηα θαη εθδειψζεηο θαη λα 
επσθεινχληαη απφ απηά. Αληηθαηνπηξίδεη επίζεο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα 
αληαπφθξηζεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Πξνσζεί ηελ έληαμε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 
ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ζηελ θνηλσλία. Δπνκέλσο, πξέπεη λα δηεηζδχζεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη 
δελ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κφλν σο έλα πεξηζσξηαθφ δήηεκα. Μφλν ηφηε κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε 
πξννξηζκνχο γηα φινπο.  
 
Μπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνζβάζηκνπ ηνπξηζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
πξναλαθεξφκελεο πηπρέο:  

 ηα παγθνζκίσο ζρεδηαζκέλα ηνπξηζηηθά πξντφληα, 

 ππεξεζίεο θαη πεξηβάιινλ, 

 δηα βίνπ πξφζβαζε ζε πειάηεο, 

 ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ πειάηε, 

 αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

 επαγγεικαηηθή επθαηξία, 

 φθεινο γηα φινπο, 

 επζχλε θαη βησζηκφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 
 

 

 

 



         
  

 

 

 

 

 

 

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ ΣΙ ΥΩΡΔ ΔΣΑΙΡΟΤ 

 

Σοςπιζμόρ ζηην Σούζα (Ιηαλία) και ηα πεπίσωπα 

 

Η επηζπκία λα αλαθαιπθζνχλ λένη ηφπνη, λα έξζνπλ ζε επαθή κε λένπο πνιηηηζκνχο, λα γλσξίζνπλ 

δηαθνξεηηθά έζηκα θαη έζηκα ή αθφκα θαη λα νξγαλψζνπλ έλα αββαηνθχξηαθν έμσ απφ ηελ πφιε, έρεη 

νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη κε απηφ ηελ αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί 

ρψξνπο ππνδνρήο ζε φινπο. 

 

Η αλάπηπμε ηνπ Πξνζβάζηκνπ Σνπξηζκνχ, απφ πνιιέο απφςεηο, αθνινχζεζε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ζε φιε 

ηελ Δπξψπε ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο. ζνλ αθνξά, εηδηθφηεξα, ηελ Ιηαιία, κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε, ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90, ζε νξηζκέλεο πφιεηο θαιά αλαπηπγκέλα 

ηνπξηζηηθά πξνγξάκκαηα. 

 

Θεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ Ιηαιία είλαη αθξηβψο ε «Δπηηξνπή γηα ηελ πξνψζεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ 

Πξνζβάζηκνπ Σνπξηζκνχ", ε νπνία ηδξχζεθε ην 2009 θαη απνηειείηαη απφ 17 θνξπθαία κέιε ηνπ ηνπίνπ ηνπ 

ηηαιηθνχ πξνζβάζηκνπ ηνπξηζκνχ. Η Δπηηξνπή πεγάδεη απφ ηελ αλάγθε λα ηνπνζεηεζεί θάζε άηνκν ζηηο 

αλάγθεο ηνπ ζην θέληξν ηνπ πξνζβάζηκνπ ηνπξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αληηπξνζσπεχεη επίζεο κηα 

αλακθηζβήηεηε έιμε - ζχγρξνλε θαη ζχγρξνλε - γηα λα επαλαθέξεη ηελ εηθφλα ηνπ ηηαιηθνχ ηνπξηζκνχ ζηνλ 

θφζκν. 

 

Οη πξσηνβνπιίεο είλαη πνιιέο, αιιά πνιχ νκαιέο, θαη φκσο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ιεθζεί ζεκαληηθά 

βήκαηα, ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ηελ νηθνλνκηθή επθνιία πνπ κπνξεί λα θάλεη ν απμαλφκελνο αξηζκφο 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Μπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη ζε νξηζκέλεο ηνπηθέο πξαγκαηηθφηεηεο γίλνληαη 

πνιιά, επηιέγνληαη δξνκνιφγηα,  κηθξέο ή κεγάιεο πεξηνρέο φπνπ αθφκε θαη έλα άηνκν κε αλαπεξίεο 

κπνξεί λα δηαζθεδάζεη θαη λα απνιαχζεη πνιηηηζηηθά αγαζά κε θάπνηα επθνιία αιιά κπνξεί επίζεο λα 

θηινμελεζεί ζε θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη πάλσ απ 'φια λα είλαη ζε ζέζε λα ηα θηάζνπλ ζηελ 

απηνλνκία, αμηνινγψληαο ηηο δηάθνξεο δπλαηφηεηεο λα θζάζνπλ εθεί κέζσ ησλ ΜΜΔ. Γηα κηα ζαθέζηεξε 

εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ Πξνζβάζηκνπ Σνπξηζκνχ ζηελ Σνχζα θαη ηνπ ηφπνπ εληνπηζκνχ ηεο, κπνξνχκε 

λα αλαθεξζνχκε ζηα παξαθάησ γξαθήκαηα έξεπλαο πνπ δηεπθξηλίδνπλ ηφζν ηελ θαηάζηαζε ησλ δνκψλ ηεο 

ηέρλεο φζν θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα απηψλ πνπ πξέπεη λα 

εθπαηδεπηνχλ (Δηθφλα 1 - 5), κε βάζε ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ Γήκν 

Σνχζαο (Ιηαιία)) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
  

 

 

 

 

 

 

Δικ. 1. Παποςζία δομήρ / εξοπλιζμού πποζβαζιμόηηηαρ Δικ. 2.: ημαζία ηηρ πποζαπμογήρ ηων ηοςπιζηικών 

ςπηπεζιών 

     

            Δικ. 3. Τπηπεζίερ δωμαηίων                                          Δικ. 4. Καηάπηιζη πποζωπικού 

    
Δικ. 5.: Σάζη πελαηών  με αναπηπίερ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

On the rise

Stable

Decreasing

A lot

enough

little

for anything

yes

no

N.r.

We have followed
training courses

Yes, through direct
experience

No, we are
interested in
attending courses
No

On the rise

Stable

Decreasing



         
  

 

 

 

 

 

 

Πποζβάζιμορ ηοςπιζμόρ ζηην Σζεσία 
 
Ο πξνζβάζηκνο ηνπξηζκφο αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ ησλ νπνίσλ ε ηθαλφηεηα λα 
κεηαθηλνχληαη, λα βιέπνπλ, λα αθνχλ, λα αληηιακβάλνληαη (λα επηθνηλσλνχλ) ή λα γεπηνχλ. 
  
Απηή ε νκάδα πεξηιακβάλεη: 

 Άηνκα κε αλαπεξία - κπνζθειεηηθέο, νπηηθέο, αθνπζηηθέο ή πλεπκαηηθέο βιάβεο ησλ εζσηεξηθψλ 
νξγάλσλ ελφο αηφκνπ κε νμεία πξφθιεζε ηξαπκαηηζκνχ (π.ρ. ζπαζκέλα άθξα), άηνκα κε νμεία ή 
ρξφληα αζζέλεηα (π.ρ. αζζέλεηα ηαμηδηνχ) 

 Ηιηθησκέλνη 

 Έγθπεο γπλαίθεο  

 Οηθνγέλεηεο κε κηθξά παηδηά, άηνκα κε παηδηθά θαξνηζάθηα 

  Άηνκα κε δηαλνεηηθή αλαπεξία 

 Άηνκα κε κηθξή ή ππεξβνιηθή αλαπεξία  

 Άηνκα κε δηαηαξαρέο επηθνηλσλίαο 

 Άηνκα κε κεγάιεο θαη βαξηέο απνζθεπέο

 
 
Σα άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα έρνπλ ηα ίδηα θίλεηξα λα ηαμηδεχνπλ κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ δε 
αληηκεησπίδνπλ  φξηα, δειαδή ηελ εμεξεχλεζε αλαςπρήο, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θνηλσληθή επαθή, ηελ 
αζπλήζηζηε εκπεηξία, ηελ αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο θιπ. Η παξνπζία ελφο πεξηνξηζκνχ αληαλαθιάηαη ζε 
ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο ή ην πεξηβάιινλ. Γηα ην ιφγν απηφ, θαινχληαη 
επίζεο πειάηεο κε εηδηθέο αλάγθεο. Έηζη, δελ είλαη κφλν ν ηνπξηζκφο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο, φπσο ζπρλά 
ζεσξείηαη ιαλζαζκέλα. Πξφθεηηαη γηα πνιχ δηαθνξεηηθή νκάδα, ζηελ νπνία νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο 
βξηζθφκαζηε ηνπιάρηζηνλ δπν θνξέο σο δσή - γηα πξψηε θνξά σο κηθξφ παηδί, γηα δεχηεξε θνξά σο 
γεξαηφηεξνη. Χζηφζν, δελ ρξεηαδφκαζηε θαλέλα κεηνλέθηεκα γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην πεξηβάιινλ θαη ηηο 
ππεξεζίεο ρσξίο θξαγκνχο. Απφ απηή ηελ άπνςε, ε πξνζβαζηκφηεηα είλαη επσθειήο γηα φινπο θαη δελ 
πξέπεη λα ζεσξείηαη σο βνεζεηηθή, ζπκπιεξσκαηηθή ή αθφκε θαη σο ππεξεζία ή ππεξεζία πςειήο 
πνηφηεηαο, ε νπνία είλαη πάλσ απ 'φια νη ππνρξεψζεηο. 

 
Πποζβάζιμορ ηοςπιζμόρ ζηο Ρέθςμνο, Κπήηη 
 

Σν Ρέζπκλν είλαη ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο δήκνο ηεο Κξήηεο κε 63.000 θαηνίθνπο. Φηινμελεί πάλσ απφ κηζφ 

εθαηνκκχξην ηνπξίζηεο θαη πξνζειθχεη πεξηζζφηεξνπο απφ 1,5 εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο ζε εκεξήζηεο 

εθδξνκέο θαη θξνπαδηέξεο εηεζίσο. Χο εθ ηνχηνπ, ν δήκνο αλαπηχζζεη κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απμαλφκελσλ πξνθιήζεσλ ηφζν ησλ αλαπηπζζφκελσλ ηνκέσλ: θηλεηηθφηεηα θαη 

ηνπξηζκφο. Σν Ρέζπκλν είλαη κέινο ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ απφ ην 2011 θαη ε βηψζηκε θηλεηηθφηεηα 

είλαη έλαο απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ππιψλεο ηνπ Γεκνηηθνχ SEAP. Σν Ρέζπκλν ζπκκεηέρεη επίζεο ζην 

επξσπατθφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηηο βηψζηκεο πφιεηο. Μέζσ ηέηνησλ πξνγξακκάησλ, ην Ρέζπκλν έρεη 

επηδείμεη βηψζηκεο, νηθνλνκηθά πξνζηηέο θαη αμηφπηζηεο ιχζεηο θηλεηηθφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 



         
  

 

 

 

 

 

 

έληνλεο επνρηαθήο ηνπξηζηηθήο δηαθχκαλζεο, ηε κείσζε ηεο ρξήζεο απηνθηλήησλ, ηε κεηαηφπηζε ηνπ 

ηξφπνπ κεηαθνξάο θαη ηελ παξνρή αλαβαζκηζκέλσλ θαη θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ θηλεηηθφηεηαο γηα ηνπο 

πνιίηεο θαη ηνπο ηνπξίζηεο. 

 

Πποζβάζιμορ ηοςπιζμόρ ζηη Βαλένθια, Ιζπανία 
 

ην ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηνλ Πξνζβάζηκν Σνπξηζκφ ηεο θπβέξλεζεο ηεο Βαιέλζηα, 2017-2020, ην εδάθην 

2.9 κηιά γηα ηελ εθπαίδεπζε εμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη απεπζχλεηαη ζε 

θνηηεηέο θαη επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ, κε έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο κέζσ ηνπ CDT. χκθσλα κε έλαλ 

ηπθιφ ζπκκεηέρνληα, "ππάξρνπλ ιίγα πξνζηηά θαηαιχκαηα ή πξνεηνηκαζία γηα ην είδνο ηεο αλαπεξίαο κνπ. 

Αλ θαη είλαη αιήζεηα φηη ηα μελνδνρεία πνπ είλαη κέιε ηνπ νκίινπ ONCE (ν εζληθφο νξγαληζκφο γηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο) καο ελζπλαηζζάλνληαη". πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηνρή ηνπ Castellón ππάξρεη έλα έξγν 

ζπειαίσλ δσγξαθηθήο πξνζαξκνζκέλν γηα ηνπο ηπθινχο. Σν έξγν απηφ ζπλίζηαηαη ζηελ αλαδεκηνπξγία 

ησλ δσγξαθηθψλ έξγσλ πνπ ζκηιεχνληαη ζηνπο ηνίρνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηξηζδηάζηαηεο κνξθέο, έηζη ψζηε 

έλα άηνκν κε νπηηθή αλαπεξία λα κπνξεί λα ηα αληηιακβάλεηαη θαζψο θαη έλα άιιν άηνκν πνπ δελ έρεη 

πξνβιήκαηα φξαζεο. 

 

Πποζβάζιμορ ηοςπιζμόρ ζηη Ροςμανία- Η ΑΓΝΟΗΜΔΝΗ ΔΤΚΑΙΡΙΑ 

 

Τπάξρεη κηα κεγάιε θαη θεξδνθφξα αγνξά εθεί έμσ πνπ ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία αγλνεί ζε κεγάιν βαζκφ, 

γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηή ε αγνξά είλαη ηφζν κεγάιε πνπ εθηηκάηαη φηη κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2020 ζα 

θζάζεη ζε πεξίπνπ 1,2 δηζεθαηνκκχξηα αλζξψπνπο (Darcy, 2008).  

 

Έρεη ηεξάζηην δπλακηθφ αλάπηπμεο θαη, επηπιένλ, ε έξεπλα δείρλεη φηη ηα κέιε ηεο κεηαηξέπνληαη πην εχθνια 

ζε ηαθηηθνχο πειάηεο θαη θαηά κέζν φξν μνδεχνπλ πεξηζζφηεξα αλά ηαμίδη απφ ηνλ ζπλεζηζκέλν ηνπξίζηα. 

Η χκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηε 

Ρνπκαλία ην 2010 είλαη ε πξψηε δηεζλήο επηθπξσκέλε ζπλζήθε ηεο ΔΔ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ έληαμε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηελ θνηλφηεηα πξνσζψληαο, πξνζηαηεχνληαο θαη δηαζθαιίδνληαο ηελ πιήξε άζθεζε 

θαη ζπλζήθεο ηζφηεηαο φισλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο κε 

αλαπεξίεο θαη πξναγσγή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο δηθήο ηνπο αμηνπξέπεηαο. 

 

Οη θαηεγνξίεο ρξεζηψλ πεξηιακβάλνπλ: 

 Ηιηθησκέλνπο 

 Άηνκα κε ζσκαηηθή αλαπεξία  

 Άηνκα κε κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε (θνβίεο). 

 Έγθπεο  

 Μακάδεο / παηδηά κε παηδηά θάησ ησλ 3 εηψλ. 

 

  



         
  

 

 

 

 

 

 

1.2 Πιθανή πεπιοσή σπηζηών (εκηίμηζη) 

 

Πιθανή πεπιοσή σπηζηών 

 

Η εθηίκεζε ηνπ Πξνζβάζηκνπ Σνπξηζκνχ ζηελ Δπξψπε είλαη αξθεηά πεξίπινθε. Οη πειάηεο κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ ζε 3 θαηεγνξίεο: 

 Ηιηθησκέλνη 

 Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

 Άηνκα κε πξνζσξηλνχο πεξηνξηζκνχο 

 

Ηλικιωμένοι 

 

Δλλννχκε ην ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ άλσ ησλ 65 εηψλ. Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία ζηα επφκελα ρξφληα πξννξίδεηαη λα απμεζεί εθζεηηθά ιφγσ ηεο απμαλφκελεο γήξαλζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ, ηεο αχμεζεο ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο θαη ηνπ ρακεινχ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ γελλήζεσλ ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Η θαηεγνξία απηή, πνπ ζπλήζσο έρεη αξθεηφ ειεχζεξν ρξφλν, ηαμηδεχεη ζπρλά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρακειήο πεξηφδνπ, ηφζν γηα λα επσθειεζεί απφ ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο φζν θαη γηα λα απνθχγεη 

ηε ζχγρπζε θαη ηε θξελίηηδα ησλ παξαζεξηζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πςειήο πεξηφδνπ. Σα θίλεηξα πνπ 

σζνχλ ηνπο αλζξψπνπο κε εηδηθέο αλάγθεο λα μεθηλήζνπλ έλα ηαμίδη είλαη εθείλα πνπ σζνχλ θαη ηνλ 

ππφινηπν πιεζπζκφ, δειαδή ηελ ραιάξσζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ παζψλ ηνπο. Σν γεγνλφο είλαη φηη ν 

ειηθησκέλνο πιεζπζκφο αληηπξνζσπεχεη κηα θαηεγνξία κε ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ αγνξά ηνπ 

πξνζβάζηκνπ ηνπξηζκνχ θαη κηα κεγάιε επθαηξία γηα πεξαηηέξσ πξνψζεζε ησλ επηζπκηψλ ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρακειήο πεξηφδνπ, δηαζθαιίδνληαο έηζη έλα ζπλερέο θέξδνο γηα φζνπο εξγάδνληαη ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ ηνκέα. 

 

Άηομα με αναπηπία 

 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο ην 1980 φξηζε ηελ αλαπεξία σο "νπνηνδήπνηε πεξηνξηζκφ ή απψιεηα 

(ιφγσ απνηπρίαο) ηεο ηθαλφηεηαο λα εθηειέζεη κηα δξαζηεξηφηεηα κε ηνλ ηξφπν ή ην εχξνο πνπ ζεσξείηαη 

θπζηνινγηθφ γηα έλαλ άλζξσπν". Η αλαπεξία δηαθξίλεηαη ζηα εμήο: 

 Κινηηικέρ δςζκολίερ: Απηή ε αλαπεξία ζπλεπάγεηαη πεξηνξηζκνχο ζηελ απηνλνκία θαη ηε 

κεηαθίλεζε ιφγσ πεξηνξηζκψλ ζηε ρξήζε ησλ πνδηψλ, ησλ ρεξηψλ, ησλ ρεξηψλ, ηεο πιάηεο ή ηνπ 

ιαηκνχ. Ο πεξηνξηζκφο είλαη πην πξνζσξηλφο ή κφληκνο. 

 Αιζθηηική αναπηπία: Απηή ε θαηεγνξία νκαδνπνηεί φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ κεησκέλε 

αθνή θαη νπηηθέο ηθαλφηεηεο. Οη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ απηά ηα άηνκα ζρεηίδνληαη κε ηηο 

δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο κε ηξίηνπο θαη ηελ αληίιεςε ηνπ ζνξχβνπ. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα 

αθφινπζα πξφζσπα: 

o ηπθινί ή κεξηθψο ηπθινί. Απηή ε θαηεγνξία απνηειείηαη απφ άηνκα κε ειαθξηά φξαζε, 

άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη ηπθινχο. 

o θψθσζε ή ππναθνΐα. Αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα, κπνξνχκε λα βξνχκε ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία άηνκα κε ζπλνιηθή θψθσζε, βαζηά απψιεηα αθνήο, απψιεηα αθνήο. 

 Γιανοηηικέρ αναπηπίερ: Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ 

κφληκν έιιεηκκα ζπκπεξηθνξάο. Οη ηθαλφηεηεο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη ε 



         
  

 

 

 

 

 

 

ηθαλφηεηα εθηέιεζεο γλσζηηθψλ θαζεθφλησλ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε, επηπιένλ ν ξπζκφο κάζεζεο 

είλαη αξγφο θαη δχζθνινο θαη ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θαηαλφεζε. 

Πεξηιακβάλεη επίζεο άηνκα κε απηηζκφ. 

 

Άηομα με πποζωπινούρ πεπιοπιζμούρ 

 

Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα αζζελεηψλ πνπ δελ είλαη αθξηβψο νξαηέο ή ξεηέο θαζψο νη 

αλαπεξίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ κπνξεί λα είλαη. Πεξηιακβάλνπλ άηνκα κε: 

 ρξφληεο παζήζεηο (θαξδηαθά πξνβιήκαηα, επηιεςία, δηαβήηεο, άζζκα, λεθξηθή αλεπάξθεηα θ.ιπ.)  

 αιιεξγίεο. 

 πξνβιήκαηα δηαηξνθήο (δπζαλεμίεο φπσο ε θνηιηνθάθε, γηα παξάδεηγκα). 

 

Δπηπιένλ, αθφκα θαη αλ δελ είλαη πξαγκαηηθέο αλαπεξίεο, φινη εθείλνη πνπ αθνινπζνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

δηαηξνθή εκπίπηνπλ ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία. Απηή ε δίαηηα ππαγνξεχεηαη απφ ηηο πξαθηηθέο ησλ ηξνθίκσλ 

πνπ κνηξάδνληαη ηελ εμάιεηςε νξηζκέλσλ ηξνθίκσλ, φρη ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα πξνβιήκαηα δηαηξνθήο, 

αιιά γηα κηα θηινζνθία ηεο δσήο, φπσο νη ρνξηνθάγνη ή νη βέγθαλ. 

 

Γηα θάζε αλαπεξία αληηζηνηρνχλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε ηελ ίδηα αλαπεξία κπνξεί 

λα ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, ην ζεκαληηθφ δελ είλαη λα επηζεκάλνπκε ή λα θαηαγξάςνπκε 

ηνπο αλζξψπνπο γηα απηά πνπ θαίλνληαη λα εκθαλίδνληαη. Δάλ είλαη δπλαηφλ, ζπληζηάηαη πάληα λα 

επηθνηλσλείηε κε ην άηνκν κε αλαπεξίεο θαη φρη κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ή ηνπο θξνληηζηέο πνπ κεξηθέο 

θνξέο ζα κπνξνχζαλ λα καο θάλνπλ λα αληηιακβαλφκαζηε κηα θαηάζηαζε κε ηξφπν πνπ λα ζηξεβιψλεηαη 

απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Καηαναλωηική ζςμπεπιθοπά ζηον πποζβάζιμο ηοςπιζμό 

 

Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο εθηηκνχλ ηδηαίηεξα ηα πξντφληα πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηνπο 

- ηείλνπλ λα γίλνπλ ηαθηηθνί πειάηεο κεηά ηελ εμεχξεζε ηνπξηζηηθήο εγθαηάζηαζεο πνπ ηαηξηάδεη ζηηο 

αλάγθεο ηνπο · 

- ηείλνπλ λα παίξλνπλ κεγαιχηεξα δηαιείκκαηα δηαθνπψλ ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν (4 εκέξεο ζε 

αληίζεζε κε ηε κέζε δηάξθεηα δηακνλήο ησλ 3 εκεξψλ - ζπλεπψο, μνδεχνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα 

αλά ηαμίδη (216 € ζε αληίζεζε κε 197 € ζπλνιηθά) 

- ηείλνπλ λα κελ ηαμηδεχνπλ κφλνη ηνπο, θαζψο ζπρλά ζπλνδεχνληαη απφ θξνληηζηέο, νηθνγέλεηεο θαη 

θίινπο: πάλσ απφ ην 50% ηαμηδεχεη κε ζπλνδφ, 20% κε παηδί θαη 21-25% κε ζπλνδφ. 

 

ηε Ρνπκαλία, ην φξακα ηεο ζηξαηεγηθήο «Horizon 2030» είλαη λα θαηαζηήζεη ην Baia Mare ηνλ πην ηζρπξφ 

θφκβν γηα ηηο δεκηνπξγηθέο βηνκεραλίεο, κηα πνιηηηζηηθή πιαηθφξκα plug & play, κηα αθνζησκέλε θαη 

πξννδεπηηθή, αλεθηηθή θαη επεκεξνχζα θνηλφηεηα κε πνηθίιεο θαη θαιά δηαξζξσκέλεο εθδφζεηο, έλα 

εθπαηδεπηηθφ θέληξν πνπ αμηνπνηεί ην ηαιέλην, έλαλ αγαπεκέλν πξννξηζκφ γηα ηνλ ηνπξηζκφ, κηα 

επηηπρεκέλε πεξίπησζε κε δηαζπλνξηαθή δηάζηαζε. Οη θχξηεο θαηεπζχλζεηο δξάζεο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη: 

- Αλάπηπμε ηεο θαηαλάισζεο πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ. 

- Αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο ησλ πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ. 

- Βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηεο θπζηθήο πνιηηηζηηθήο ππνδνκήο. 



         
  

 

 

 

 

 

 

- Τπνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο κέζσ δεκηνπξγηθψλ βηνκεραληψλ, ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

πιεξνθνξηθήο, εμεηδηθεπκέλνπ ζρεδηαζκνχ. 

- Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο θαη έληαμεο 

 

  



         
  

 

 

 

 

 

 

2. ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ 
 

2.1. ύνηομη επιζκόπηζη ηηρ Νομικήρ Καηάζηαζηρ όζον αθοπά ζηη 
πποζβαζιμόηηηα ζηον ηοςπιζμό 
 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

Με ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, ε Δπξσπατθή Έλσζε εηζήγαγε ην δήηεκα ηεο αλαπεξίαο γηα πξψηε θνξά 

ζε θαλνληζηηθφ επίπεδν. ν θαλφλαο πνπ επαλαιακβάλεηαη πηζηά ζηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο πνπ 

αληηθαηέζηεζε ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, αλαθέξεη φηη «θαηά ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

πνιηηηθψλ θαη ησλ δξάζεψλ ηεο, ε Έλσζε επηδηψθεη λα θαηαπνιεκήζεη ηηο δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ, 

θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ».  Σν 2007,  κε ηελ επθαηξία ηνπ «Δπξσπατθνχ Έηνπο Ίζσλ Δπθαηξηψλ γηα φινπο», 

ππνγξάθεθε ε χκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ κε ζηφρν ηελ πξναγσγή, ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαζθάιηζε 

ηεο πιήξνπο θαη ηζφηηκεο απφιαπζεο φισλ ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Χο 

εθ ηνχηνπ, γηα πξψηε θνξά, πηνζεηήζεθε έλα εξγαιείν κε δεζκεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηα θξάηε φζνλ 

αθνξά ηελ αλαπεξία. Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα, ην 2011, ε Δπξσπατθή Έλσζε επηθχξσζε ηε ζχκβαζε, 

πξνβιέπνληαο ηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο κέζσ ηεο ζχληαμεο εηήζησλ εθζέζεσλ 

απφ ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο γεληθέο ππνρξεψζεηο 

φζνλ αθνξά ηελ αλαπεξία. 

 

ΙΣΑΛΙΑ 

Σν 1998 δεκνζηεχζεθε ην δηάηαγκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ ην νπνίν πεξηείρε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Γηαθνπψλ γηα φινπο ηνπο κήλεο - 1998-

2000»: νη πεξηθέξεηεο δεζκεχηεθαλ, ζπλεπψο, λα πξνβνχλ ζε ζρεηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο ελέξγεηεο γηα 

ηελ αλάπηπμε αλνηθηφ ηνπξηζκφ γηα φινπο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ππέξ ηνπ ηνπξίζηα κε κεησκέλε θηλεηηθή θαη 

αηζζεηεξηαθή ηθαλφηεηα θαζψο θαη φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο ηνπο έρνπλ ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο. ε απηφ ην πιαίζην θαη κε απηή ηελ επαηζζεηνπνίεζε, ε ηηαιηθή θπβέξλεζε έρεη κεηαξξπζκίζεη ην 

ηηαιηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηνλ ηνπξηζκφ (ν απνθαινχκελνο «Κψδηθαο Σνπξηζκνχ»), πξνβιέπνληαο ζην 

άξζξν 3 φηη ην θξάηνο εμαζθαιίδεη φηη νη άλζξσπνη κε θηλεηηθέο, αηζζεηήξηεο θαη δηαλννχκελεο δπλάκεηο 

κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ ε ηνπξηζηηθή πξνζθνξά κε πιήξε θαη απηφλνκν ηξφπν, πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο 

παξφκνηεο κε άιινπο ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο ρσξίο αχμεζε ησλ ηηκψλ. Ο θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο ηνπ 

«Κψδηθα Σνπξηζκνχ», σζηφζν, έρεη ζηακαηήζεη απφ ην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην, ην νπνίν έρεη θεξχμεη ηελ 

αληηζπληαγκαηηθφηεηά ηνπ εμαηηίαο ηεο ππέξβαζεο ηεο εμνπζηνδφηεζεο, πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηνπξηζκνχ 

πνπ ππφθεηηαη ζε πεξηθεξεηαθή λνκνζεηηθή αξκνδηφηεηα. Πην πξφζθαηα, ν λφκνο 106 ηνπ 2014, γλσζηφο 

σο «Art Bonus», εηζήγαγε ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο φζνλ αθνξά ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηακνλήο, ελζαξξχλνληαο θαη ελζαξξχλνληαο ηελ πηνζέηεζε ηεο 

«πξνζβαζηκφηεηαο». 

 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 

Η Δζληθή Τπεξεζία Πιεξσκψλ θαη Κνηλσληθήο Δπηζεψξεζεο, ε νπνία ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, 

Οηθνγέλεηαο, Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Ηιηθησκέλσλ, έρεη σο θαζήθνλ ηελ παξαθνινχζεζε, επαιήζεπζε 

θαη επηβνιή θπξψζεσλ ζε δεκφζηνπο θνξείο θαη αθφκε θαη ζε ηδησηηθνχο θνξείο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 



         
  

 

 

 

 

 

 

Νφκν αξηζ. 448/2006 σο ππεχζπλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ειάρηζησλ φξσλ πξφζβαζεο ζην θπζηθφ θαη 

επηθνηλσληαθφ ρψξν γηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Σν Δζληθφ πκβνχιην γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ησλ Γηαθξίζεσλ, 

σο αξκφδηα γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο κε 

δηάθξηζεο (Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ - Δζληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ)  

 

ΣΔΥΙΑ 
Τπάξρεη κηα λνκηθή δνκή γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνζβάζηκνπ ηνπξηζκνχ. Γελ είλαη λφκνο φηη νη ηνπξηζηηθνί 

ρψξνη πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκνη. κσο, φια ηα λέα θαη αλαθαηαζθεπαζκέλα θηίξηα πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην θνηλφ (μελνδνρεία, εζηηαηφξηα θ.ιπ.) πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηνλ λφκν πεξί 

θαηαζθεπήο, ν νπνίνο ξπζκίδεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γίλεη πξφζβαζε ζε έλα κέξνο 

θπζηθά πξνζβάζηκν.  Η εθπιήξσζε απηψλ ησλ θαλφλσλ ειέγρεηαη απφ ην Γξαθείν Καηαζθεπψλ ζην ηέινο 

ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο θαη κφλν κε ηε ζθξαγίδα ηνπο είλαη δπλαηφ λα αλνίμεη ν ηφπνο επίζεκα. Δθηφο 

απηνχ, ν πξνζβάζηκνο ηνπξηζκφο απνηειεί κέξνο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, νη νπνίεο ζπρλά 

απνηεινχλ πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηα εζληθά πξνγξάκκαηα. 

 
ΙΠΑΝΙΑ 

Η ζπκπεξίιεςε θαη ε κε δηάθξηζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη άιισλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ απνηειεί 

ππνρξέσζε πνπ θαηνρπξψλεηαη ζηελ ηζπαληθή λνκνζεζία. Πξέπεη επίζεο λα εμεηαζηεί ν ηνπξηζκφο 

δεδνκέλνπ φηη απηή ε νκάδα αλζξψπσλ έρεη ην δηθαίσκα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ηεο απφιαπζεο ηνπ 

ρξφλνπ δηαθνπψλ ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο κε ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 30 ηεο 

«χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία», ε νπνία ππεγξάθε ζηε Νέα Τφξθε ζηηο 13 

Γεθεκβξίνπ 2006 απφ ηα Ηλσκέλα Έζλε θαη επηθπξψζεθε απφ ηελ Ιζπαλία ην 2007 θαη ηζρχεη απφ ηηο 3 

Μαΐνπ 2008. Η έιιεηςε πξνζβαζηκφηεηαο ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πφξνπο είλαη κηα έκκεζε αιιά ιεπηή κνξθή 

δηαθξίζεσλ. 

 

 

2.2. ηοισεία δομών και ςποδομών 

 

Η εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ θαηαιπκάησλ, ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο, ηεο εζηίαζεο θαη 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ κεηαθξάδεηαη ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ πξαγκαηηθά ρξήζηκα, πξνζθέξνληαο ζηνπο αλζξψπνπο κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ζηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο επξεία απηνλνκία ζηελ ηνπξηζηηθή ρξήζε. Πξνζνρή, λα κελ ζπγρένπκε ηελ πξνζβαζηκφηεηα κε 

ηε ρξεζηηθφηεηα. πλήζσο νξηζκέλα κνπζεία παξέρνπλ πξνζσπηθφ ηθαλφ λα θαζνδεγήζεη ην έξγν ηέρλεο θαη λα 

παξέρεη ηηο θαηάιιειεο πεξηγξαθέο θαη εμεγήζεηο ζην άηνκν κε αλαπεξίεο: αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα 

κηιήζνπκε γηα ρξεζηηθφηεηα θαη φρη γηα πξνζβαζηκφηεηα. Η πξνζβαζηκφηεηα κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζε: 

 

Πποζβαζιμόηηηα ζε ζσέζη με ηην αναπηπία 

 

Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα πξνζθέξνπκε έλα ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ 

ηχπσλ πειαηψλ, δηφηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε αλαπεξηψλ θαη επηπιένλ ηα άηνκα κε ην ίδην είδνο αλαπεξίαο 

κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο αλάινγα κε ην βαζκφ πξνζαξκνγήο ηνπο ζηελ αλαπεξία. Γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψζνπλ ηηο δηάθνξεο ιχζεηο απφ 

δνκηθή, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή άπνςε, πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ ρξήζηε φζν ην δπλαηφλ επξχηεξα. 



         
  

 

 

 

 

 

 

Γηα φια απηά, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε δηαθνπέο, πξέπεη λα ζθεθηείηε πξψηα πνην είλαη ην 

άηνκν πνπ ζα ην θάλεη θαη πψο ζα θηάζεηε ζην ζέξεηξν δηαθνπψλ, αλ ζα έρεη πξφζβαζε ζην μελνδνρείν, πσο ζα 

απνιαχζεηε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη θαη πνηα ζα είλαη ε θαζεκεξηλφηεηα.  

 

Φςζική πποζβαζιμόηηηα εγκαηαζηάζεων και εξοπλιζμού 

 

Σα αξρηηεθηνληθά εκπφδηα απνηεινχλ εκπφδηα γηα ηελ πιήξε πξφζβαζε απφ ηελ άπνςε ηεο αζθάιεηαο. Μπνξεί 

λα είλαη: 

1. Δκπφδηα ή θπζηθά εκπφδηα (ζηελέο δηαδξνκέο πεδψλ, ππεξβνιηθφ χςνο αληηθεηκέλσλ, ζθαιηά). 

2. Αληηιεπηηθά εκπφδηα (απνπζία ζεκείσλ αλαθνξάο, αδπλακία αληηθεηκέλσλ, εζθαικέλνο θσηηζκφο ησλ 

ρψξσλ). 

3. Πεγέο δπζθνξίαο (αθαηάιιειεο ξάκπεο ζχλδεζεο, αθάιππηεο δηαδξνκέο) 

4. Πεγέο θηλδχλνπ (νιηζζεξφ δάπεδν, παινπίλαθεο πνπ δελ έρνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε) 

5. Αηηίεο θφπσζεο (πνιχ κεγάιεο ξάκπεο, αλεπαξθείο ρεηξνιηζζήξεο, παξνπζία ραιηψλ θ.ιπ.) 

 

Η πποζβαζιμόηηηα ηων πληποθοπιών 

 

Η πξνζβαζηκφηεηα πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο δνκέο θαη ηηο δηαδξνκέο 

γηα ηελ εμαζθάιηζε αμηφπηζησλ θαη απνηειεζκαηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ επηηξέπνπλ ζε θάζε άηνκν λα αμηνινγήζεη 

αλεμάξηεηα ην επίπεδν ηεο δνκήο ζηηο αλάγθεο ηνπ. Ο πειάηεο κε εηδηθέο αλάγθεο ζα πξέπεη λα έρεη φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κε αζθάιεηα ηνπο ρψξνπο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ζηηο ηνπξηζηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη απαξαίηεην λα θαζνξηζηνχλ θξηηήξηα πνπ θαζηζηνχλ ηε γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη φζν ην δπλαηφλ πην θαηαλνεηή. Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη: 

 

 Λεπηνκεξείο, δειαδή, λα αλαθέξνπλ κε αθξίβεηα πεξηγξαθέο ησλ γχξσ δνκψλ θαη πεξηβαιιφλησλ. 

 Δπαιεζεχζηκεο θαη αμηφπηζηεο, πξέπεη λα έρνπλ κηα πεγή αλαγλσξηζκέλε σο αμηφπηζηε θαη 

θσδηθνπνηήζηκε. Αθξηβψο γηα ην ιφγν απηφ, πνιιέο ηζηνζειίδεο γηα ηνπξηζηηθέο θξάηεζεηο, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, έρνπλ ζπκπεξηιάβεη κηα κέζνδν αμηνιφγεζεο απφ ηνπο πειάηεο.  

 Πξνζβάζηκεο ή πην πξνζηηέο. θέθηείηε έλα άηνκν κε αηζζεηεξηαθή αλαπεξία θαη ηε δπζθνιία πνπ 

κπνξεί λα αληηκεησπίζεη θαηά ηελ πξφζβαζε ζε κεξηθνχο ηζηφηνπνπο. ηαλ κηιάκε γηα «πξνζβάζηκν 

ηζηφηνπν» αλαθεξφκαζηε ζε κηα δηθηπαθή πχιε πνπ πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζηνηρεία φπσο γξαθηθά, 

ζπλδέζκνπο, ήρν, νζφλεο, πιεξνθνξίεο θ.ιπ. 

 

Η πποζβαζιμόηηηα ηηρ επικοινωνίαρ 

 

Χο πξψην βήκα ζα ρξεηαζηεί λα θαηαξγήζνπκε νξηζκέλνπο «πλεπκαηηθνχο ηνίρνπο» πνπ ζπλδένληαη κε έλα 

παξακνξθσκέλν ζηεξεφηππν απηψλ ησλ αλζξψπσλ. ην επξχ θνηλφ, ην άηνκν κε αλαπεξία είλαη έλαο αηπρήο 

άλζξσπνο, ν νπνίνο ρξεηάδεηαη πξνζηαζία, θησρφο, άξξσζηνο, κε ςπρηθέο θαζπζηεξήζεηο, ζε κηα "δηαθνξεηηθή" 

ιέμε. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα απειεπζεξψζεηε ην κπαιφ απφ ιαλζαζκέλεο πξνθαηαιήςεηο θαη 

ζηεξεφηππα, πξνζπαζψληαο λα αμηνινγείηε ηηο θαηαζηάζεηο ρσξίο λα εμαξηάηαη απφ ηελ εζηίαζε ζην άηνκν θαη 

φρη ζηελ αλαπεξία. Δίλαη απαξαίηεην λα ζπκπεξηθέξεζηε θπζηθά, λα αμηνινγήζεηε ηελ θαηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο 

πνπ αληηκεησπίδεηε θαη λα ζπκπεξηθέξεζηε αλάινγα, απνθεχγνληαο ηηο πξνζβιεηηθέο εθθξάζεηο ή ηηο 

ππεξβνιηθέο αλεζπρίεο. Μεηαμχ ησλ πην γλσζηψλ βνεζεηηθψλ εξγαιείσλ, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε: 



         
  

 

 

 

 

 

 

 

Για αναπηρίες ζτεηιζόμενες με ηην όραζη 

 αλαγλψζηεο νζφλεο - κεηαηξέπεη ην θείκελν ζε ερεηηθά κελχκαηα 

 Μεγέζπλζε νζφλεο - απμάλεη ην θείκελν 

 πζθεπέο θψδηθα Braille - Αλαπαξάγεηε ηελ απηηθή κνξθή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο 

ζπλζέηεο θσλήο ηνπ ππνινγηζηή ζαο – Text to Speech. Σν άηνκν πιεθηξνινγεί, ην ζχζηεκα αλαπαξάγεη 

ηα γξάκκαηα, ηνπο αξηζκνχο θαη ηα ζεκεία ζηίμεο αθνπζηηθά.  

 Δλαιιαθηηθά πιεθηξνιφγηα - παξέρνπλ ραξαθηήξεο κεγαιχηεξνπο ή κηθξφηεξνπο απφ ηα ηππηθά 

πιεθηξνιφγηα 

Για αναπηρίες ζτεηιζόμενες με ηην ομιλία 

 θωηεηλά ζήκαηα 

Για ζωμαηικές αναπηρίες 

 Joysticks - Χξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ δξνκέα ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ζαο 

 νζόλε αθήο ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή - θάλεη εύθνιε ηελ επηινγή ηωλ επηζπκεηώλ πξνγξακκάηωλ απιά 

αγγίδνληαο ηελ νζόλε (κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ νζόλε ή λα ζπλδεζεί κε απηήλ) 

 ζπζηήκαηα αλαγλώξηζεο θωλήο 

Για μαθηζιακές δσζκολίες 

 δηαηζζεηηθά πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο - ν ρξήζηεο πιεθηξνινγεί ηα πξώηα 2 γξάκκαηα θαη ην 

πξόγξακκα εκθαλίδεη κηα ιίζηα όιωλ ηωλ ιέμεωλ πνπ ζπλζέηνπλ ηα γξάκκαηα απηά 

 αλάγλωζε πξνγξακκάηωλ θαηαλόεζεο - βνεζά ζηελ αλαγλώξηζε ηωλ ήρωλ πξνζζέηνληαο γξαθηθά, 

ήρνπο, εθέ θίλεζεο. 

 

ΓΙΑΡΘΡΩΣΙΚΔ ΤΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΙ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

Θέκαηα πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ζε έλα γξαθείν ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ: Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία 

πιεξνθνξηψλ είλαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο ηνπξίζηεο θαη ηνπο επηζθέπηεο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ 

αλαθάιπςε ελφο λένπ πξννξηζκνχ. Πνιινί ηνπξίζηεο γίλνληαη ε πξψηε εηθφλα ηνπ πξννξηζκνχ κέζσ ησλ 

γξαθείσλ. ηνλ ηνκέα ηνπ πξνζβάζηκνπ ηνπξηζκνχ, ηα γξαθεία ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηηο αθφινπζεο βαζηθέο πηπρέο: 

 

 Να έρνπλ πξφζβαζε ζηηο δηθέο ηνπο εγθαηαζηάζεηο. 

 Σν πξνζσπηθφ λα είλαη ζηνρεπκέλν ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. Γηα 

παξάδεηγκα, λα επηθνηλσλείηε κε έλαλ θσθφ ή λα είζηε ζε ζέζε λα ελεκεξψλεηε θαηάιιεια έλαλ ηπθιφ. 

 Να δηαζέηνπλ ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο ζε πξνζηηέο κνξθέο γηα άηνκα κε νπηηθέο, αθνπζηηθέο θαη 

πλεπκαηηθέο αλαπεξίεο. 

 Να έρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ 

πφξσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξννξηζκνχ. 

 ην πιαίζην ησλ πεξηεγήζεσλ κε μελαγφ, ππάξρνπλ πεξηεγήζεηο νη νπνίεο είλαη πξνζβάζηκεο ζε άηνκα 
κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα θαη πξνζαξκνζκέλεο γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο, πξνβιήκαηα αθνήο 
αιιά θαη δηαλνεηηθή αλαπεξία. 

 
 

 

 



         
  

 

 

 

 

 

 

 

1. Ππόζβαζη 

Καηά πξνηίκεζε θαη φπνπ είλαη δπλαηφλ, ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην ηζφγεην, ζην ίδην 

επίπεδν κε ηνλ δεκφζην δξφκν. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε δηαθνξά ζηάζκεο ζα απνθεπρζεί κε ξάκπεο ή 

αλειθπζηήξεο 

 

2. Πόπηερ ειζόδος 

Διεχζεξν πιάηνο δηέιεπζεο> 85 cm. Σν ζχζηεκα αλνίγκαηνο ζα είλαη θαηά πξνηίκεζε απηφκαην, κε ζπξφκελεο ή 

πηπζζφκελεο πφξηεο. Αλ νη πφξηεο αλνίμνπλ κε ην ρέξη, δελ ζα είλαη πνιχ βαξχ γηα εχθνιν άλνηγκα. Ο ρψξνο 

πξηλ θαη κεηά ηελ πφξηα πξέπεη λα είλαη νξηδφληηα, λα κελ έρεη θιίζε θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ λα επηηξέπνπλ 

πεξηθέξεηα δηακέηξνπ 1,50 m.  

 

3. Υώποι κςκλοθοπίαρ 

Πξέπεη πάληα λα ππάξρνπλ ρψξνη πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ λα κεηαθηλνχληαη 

κεηαμχ επίπισλ. Σξαπέδηα, θαξέθιεο, παγθάθηα θαη έπηπια γεληθά είλαη λα έρνπλ ειάρηζηε απφζηαζε κεηαμχ 

επίπισλ ηνπιάρηζηνλ 1,20 m (θαηά πξνηίκεζε 1,50 m). 

 

4. Γπαθείο εξςπηπέηηζηρ πελαηών 

Οη άλζξσπνη ζε αλαπεξηθά ακαμίδηα ρξεηάδνληαη ν πάγθνο λα έρεη ρακειφηεξν χςνο. Χο εθ ηνχηνπ, ν κεηξεηήο 

ζα πξέπεη πάληα λα έρεη δχν χςε. Σν ρακειφ ηκήκα ζα έρεη πιάηνο> 80 cm θαη χςνο κεηαμχ 80 θαη 85 cm. Κάησ 

απφ ην ηξαπέδη ζα ππάξρεη έλαο ρψξνο ρσξίο εκπφδηα χςνπο κεηαμχ 80 θαη 70 cm θαη βάζνπο 60 cm 

 

5. Δπίπλωζη δωμαηίος 

Η επίπισζε ηνπ δσκαηίνπ απαηηεί πξνζνρή ζε φια ηα είδε επίπισλ πνπ ππάξρνπλ ζην δσκάηην, φπσο 

ληνπιάπα, θξεβάηη, ληνπο, θιπ. θαζψο θαη ηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ θαη ην ρψξν πνπ απαηηείηαη γηα άλεηε 

θίλεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παπαδείγμαηα πποζβάζιμος 

ζσεδιαζμού 

Απεικόνιζη 

Έλα πξνζαξκνζκέλν γξαθείν 

 
Μνληέια ηπθνεηδνχο γηα ηελ νξγάλσζε 

μελαγήζεσλ γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο 

 
Πξνζβάζηκα ζπζηήκαηα ληνπιάπαο: Ράθη 

ξπζκηδφκελνπ χςνπο ή χςνπο, θξεκάζηξεο 

κε καθξηά ιαβή θαη επεθηάζηκε βάζε 

 



         
  

 

 

 

 

 

 

Κξεβάηη (πάληα δηπιφ θξεβάηη, ζηξψκα 

χςνπο 46-50cm) 

 
Καηαλνκή επίπισλ ζην πξνζαξκνζκέλν 

δσκάηην 

 
σζηή πξνζέγγηζε γηα ηελ κπαληέξα 

 
Πξνζαξκνζκέλν ληνπο 

 
 



         
  

 

 

 

 

 

 

 

2.3. ςμθωνίερ μεηαθοπών και εθοδιαζμού 

Γςναηόηηηα ζςμθωνίαρ για ηοπικέρ μεηαθοπέρ (ηαξί, βαν, λεωθοπεία) - ΠΡΟΒΑΙΜΑ ΣΑΞΙ, 

ΑΣΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

 

Οη ζπζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ βαζίδνληαη ζε δηεζλείο νξζέο πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ δηαηάγκαηνο 1544/2007 (γηα ηελ Ιζπαλία), ηεο 23εο Ννεκβξίνπ, ην 

νπνίν ξπζκίδεη ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο θαη κε δηάθξηζεο φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε θαη ηε ρξήζε 

ησλ κέζσλ κεηαθνξάο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 

1. Eurotaxis (Δςπωηαξί) 

 

Σα πξνζαξκνζκέλα ηαμί απνηεινχλ νπζηαζηηθφ θξίθν ζηελ αιπζίδα αζηηθψλ κεηαθνξψλ γηα άηνκα κε κεησκέλε 

θηλεηηθφηεηα. Γελ ππάξρεη εληαία ιχζε γηα ηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο ελφο πξνζβάζηκνπ ηαμί. Χζηφζν, ηα νρήκαηα 

πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ηαμί θαη πνπ επηζπκνχλ λα ζεσξεζνχλ πξνζβάζηκα γηα λα κεηαθέξνπλ άηνκα κε 

αλαπεξίεο, πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ UNE 26.494 θαη ησλ κεηαγελέζηεξσλ 

ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ. Μεηαμχ ησλ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ αλαθέξνληαη ηα βαζηθά κέηξα: 

 

 Πφξηεο πνπ επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε αλαπεξηθήο πνιπζξφλαο χςνπο 1,6 m θαη πιάηνπο 85 cm. 

 Όςνο δαπέδνπ νρήκαηνο 10 cm. 

 Ράκπεο κε κήθνο 1m θαη θιίζε 7% θαη, αλ είλαη δπλαηφλ, 5%. 

 ην εζσηεξηθφ, έλαο ειεχζεξνο ρψξνο γηα επηβάηεο κε αλαπεξηθή θαξέθια πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 1,3 κ. 

θαη κήθνπο 1,34 κ. 

 Δζσηεξηθφ ειεχζεξν χςνο ηνπ νρήκαηνο ηνπιάρηζηνλ 1,63 κ. 

 Ο επηβάηεο ηεο αλαπεξηθήο πνιπζξφλαο πξέπεη λα ηαμηδεχεη πξνο ηα εκπξφο ή κε ηελ πιάηε ηνπ πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ηαμηδηνχ, πνηέ εγθάξζηα. πξέπεη λα θέξεη πιάηε κε ζηαζεξφ πξνζθέθαιν (κφληκα 

πξνζαξκνζκέλν ζηε δνκή ηνπ νρήκαηνο). Πξέπεη λα έρεη αγθχξσζε αλαπεξηθήο πνιπζξφλαο θαη δψλε 

αζθαιείαο κε ηνπιάρηζηνλ ηξία ζεκεία αγθχξσζεο γηα ηνλ επηβάηε. Ο νδεγφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ηνπνζεηήζεη απηέο ηηο δχν ηειεπηαίεο ζπζθεπέο, εθφζνλ ην επηζπκεί ν ρξήζηεο. 

 πληζηάηαη ηα πξνζαξκνζκέλα ηαμί λα έρνπλ κεραλνθίλεηα πεξηζηξεθφκελα θαζίζκαηα, ηα νπνία είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα άηνκα κε αξζξίηηδα ή άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

θάζνληαη θαη λα ζηέθνληαη. Σν χςνο απηψλ ησλ θαζηζκάησλ ζα είλαη κεηαμχ 43 θαη 46 cm πάλσ απφ ην 

δάπεδν ηνπ νρήκαηνο.  

 

2. ηέγαζηπα και αζηικά λεωθοπεία 

 

Αναγνώπιζη ηηρ ζηάζηρ 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν εληνπηζκφο θαη ν εληνπηζκφο ηνπ ζηακαηήκαηνο απφ άηνκα κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο, ζα ηνπνζεηεζεί κηα ισξίδα δηακήθσλ ισξίδσλ έγρξσκνπ ρξψκαηνο ζην πεδνδξφκην ζε ζρέζε κε ηηο 

παξαθείκελεο πεξηνρέο πεδνδξνκίσλ. Θα έρεη πιάηνο 1,20 κ. Καη ζα εθηείλεηαη ζε εγθάξζηα θαηεχζπλζε ζηε 

γξακκή πνξείαο ζε φιν ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, απφ ηελ πξφζνςε, ηελ δηακνξθσκέλε πεξηνρή ή ην εμψηαην 

ηκήκα ηεο δηαδξνκήο ησλ πεδψλ έσο ηελ πεξηνρή ηνπ πεδνδξνκίνπ. 



         
  

 

 

 

 

 

 

ηέγαζηπα 
Η ηέληα παξέρεη πξφζβαζε ζε ρξήζηε αλαπεξηθήο πνιπζξφλαο είηε πιεπξηθά είηε θεληξηθά, κε ειάρηζην ειεχζεξν 

πιάηνο δηέιεπζεο 90εθ. Δπίζεο, ν εζσηεξηθφο ηνπ ρψξνο ζα επηηξέςεη ηελ επηγξαθή ελφο θχθινπ δηακέηξνπ 1,50 

εθ, ψζηε ην άηνκν ζηελ αλαπεξηθή θαξέθια λα θάλεη κηα ζηξνθή 360°. Δάλ νπνηνδήπνηε απφ ηα θαηαθφξπθα 

πεξηβιήκαηα είλαη δηαθαλέο ή εκηδηαθαλέο, πξέπεη λα ζεκεηψλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηνπ κε δχν αληίζεηεο 

νξηδφληηεο ισξίδεο πιάηνπο κεηαμχ 5εθ θαη 10εθ. Σν πξψην ζα έρεη χςνο κεηαμχ 70 θαη 80 εθ θαη ην δεχηεξν χςνο 

κεηαμχ 1,40 θαη 1,70 κ. Πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα ηζρηαθφ ζηήξηγκα ή θάζηζκα. Σα νκαδηθά ή 

κεκνλσκέλα θαζίζκαηα πξέπεη λα έρνπλ ππνβξαρηφληα ηνπιάρηζηνλ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο πιεπξά θαη ην χςνο ηνπ 

θαζίζκαηνο πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 45 εθ.   

 

Αζθάλεια 
Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε ηαπηνπνίεζε ηεο ζηάζεο απφ άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο, ζα ηνπνζεηεζεί ζε 

φιν ην κήθνο κηα ισξίδα πεδνδξνκίνπ κε θνχθια πιάηνπο 40 cm. ην νδφζηξσκα, ν ρψξνο κπξνζηά απφ ηε 

ζηάζε πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε άθακπηα θαη ζηαζεξά ζηνηρεία πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εηζβνιή νρεκάησλ, ηα 

νπνία αδηθαηνιφγεηα εκπνδίδνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ιεσθνξείνπ πξνο ην πεξίπηεξν ηεο ζηάζεο. Απηή ε 

πξνζέγγηζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε κεραλνθίλεηε ξάκπα πνπ απαηηείηαη γηα ηνπο ρξήζηεο αλαπεξηθψλ 

πνιπζξφλσλ λα θζάζνπλ ζην ζσζηφ ζεκείν επηβίβαζεο. 

  

Λεωθοπεία σαμηλού δαπέδος 

 

- Σνπιάρηζηνλ ην 35% ηεο επηθάλεηαο γηα φξζηνπο επηβάηεο (ή ην εκπξφζζην ηκήκα ηνπ ζηελ πεξίπησζε 

αξζξσηψλ νρεκάησλ) πξέπεη λα είλαη επίπεδε επηθάλεηα ρσξίο ζθαινπάηηα, κε πξφζβαζε απφ 

ηνπιάρηζηνλ κία ζχξα επηβαηψλ.  

- Σν χςνο απφ ην νδφζηξσκα πξνο ην δάπεδν ηνπ ιεσθνξείνπ απφ ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο ζχξεο 

επηβαηψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 25εθ. Σν χςνο απηφ κπνξεί λα κεηξεζεί κε ελεξγνπνηεκέλν ην 

ζχζηεκα επηγνλάηηζεο.  

- Σνπιάρηζηνλ ηέζζεξα θαζίζκαηα θνληά ζηελ ζχξα πξφζβαζεο πξέπεη λα είλαη απνθιεηζηηθά, φρη ρξήζηεο 

αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ, κε εηηθέηεο κε πξφηππα εηθνλνγξάκκαηα. Θα ηνπνζεηεζνχλ ρεηξνιαβέο γηα λα 

βνεζήζεηε ηηο εξγαζίεο θαζηζκάησλ (αλχςσζε θαη ζπγθξάηεζε), θαζψο θαη έλα θνπκπί απαίηεζεο 

δηαθνπήο κε εχθνιε πξφζβαζε. Σα ππνβξαρηφληα, αλ ππάξρνπλ, κπνξνχλ εχθνια λα αθαηξεζνχλ.  

- Σν θάζηζκα πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά απφ ηα θαζίζκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα άηνκα κε κεησκέλε 

θηλεηηθφηεηα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 65 cm ψζηε ηα άηνκα λα κπνξνχλ λα θαζίζνπλ θαη λα 

ζεθσζνχλ εάλ πξνθχςνπλ δπζθνιίεο.  

- ην ρψξν θαζηζκάησλ πνπ πξννξίδεηαη γηα άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα, ηνπιάρηζηνλ έλα θάζηζκα 

πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή ρψξν γηα ηπθιφ άηνκν θαη ηνλ ζθχιν-νδεγφ ηνπ.  

- Απνδνρή φηη νη ηπθινί κπνξνχλ λα ηαμηδέςνπλ ζπλνδεπφκελνη απφ ηνλ ζθχιν-νδεγφ ηνπο. Πξέπεη λα 

θέξεη ζήκαλζε κε εηθνλνγξάθεκα, ζε ζέζε νξαηή απφ φινπο ηνπο επηβάηεο θαη δίπια απφ ηα θαζίζκαηα 

πνπ πξννξίδνληαη γηα άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα.  

- Πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα αθνπζηηθψλ αλαθνηλψζεσλ πνπ λα δείρλεη ηε γξακκή, ηε δηεχζπλζε, ηνλ 

επφκελν ζηαζκφ θαη ηηο ζπλδέζεηο κε άιιεο γξακκέο ή ηξφπνπο κεηαθνξάο.  

- Θα ππάξρεη κηα ζπζθεπή πνπ ζα ελεκεξψλεη νπηηθά γηα ηελ απαηηνχκελε ζηάζε θαη κηα άιιε γηα ηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ ιεσθνξείνπ, ηελ επφκελε ζηάζε θαη ηηο ζπλδέζεηο κε άιιεο γξακκέο ή ηξφπνπο 



         
  

 

 

 

 

 

 

κεηαθνξάο.  

- Σν ιεσθνξείν ζα δηαζέηεη ρψξν πνπ πξννξίδεηαη γηα επηβάηεο κε αλαπεξηθή πνιπζξφλα, κε ζαθή 

ζήκαλζε κε ην ζχκβνιν ηεο δηεζλνχο πξνζβαζηκφηεηαο. Γελ ζα ππάξρνπλ ζθαιηά ή άιια εκπφδηα ζηελ 

επηθάλεηα. 

 

 

2.4 Πποζαναηολιζμένα ηοςπιζηικά πποϊόνηα - Tourism Oriented Products (TOP) 

Ο πξνζβάζηκνο ηνπξηζκφο ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζε κηα πνηθηιία πξνζαλαηνιηζκέλσλ ηνπξηζηηθψλ 

πξντφλησλ: 

- Δγθαηαζηάζεηο ζπλεδξίσλ / νπηηθναθνπζηηθψλ παξνπζηάζεσλ 

- Πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (κνπζεία, ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη θ.ιπ. 

- Καηαζηήκαηα 

- Γηαδξνκέο 

- Πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (κνπζεία, ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη θ.ιπ.) 

- Μνπζεία θαη άιια θηίξηα ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο 

- Θέαηξα θαη θηλεκαηνγξάθνπο 

- Άιιεο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο 

- Αζιήκαηα (πξνζβάζηκα γήπεδα, πίζηεο αγψλσλ θ.ιπ.) 

- Πξάζηλνη ρψξνη θαη θπζηθά πεξηβάιινληα 

- πξνγξάκκαηα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ζπλνδνχο 

- Πεξίζαιςε γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ειηθησκέλνπο 

- Ήζπρα δσκάηηα θαη μελνδνρεία γηα ειηθησκέλνπο 

- Σζνπιήζξεο, θπθιηθφο θφκβνο ζε μελνδνρεία γηα παηδηά 

- Γηακνλή κε θαηνηθίδην δψν, αιιά θαη κε ζπλνδφ. 

 

Δηδηθφηεξα, ζηελ Ιζπαλία, ην PREDIF θαη ην Fundación Vodafone δεκηνχξγεζαλ ην 2012 ηελ πξψηε έθδνζε ηνπ 

TUR4all, ζηφρνο ηνπ νπνίνπ ήηαλ λα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο αθξηβείο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ειεγρζεί απφ 

εκπεηξνγλψκνλεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα ζε νιφθιεξε ηελ Ιζπαλία. Σν 

TUR4all, «Πξνζβάζηκνο Σνπξηζκφο γηα ινπο», είλαη κηα ζπλεξγαηηθή πιαηθφξκα (Mobile App θαη Web Page), 

φπνπ φινη κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζρφιηα ζρεηηθά κε ηα ηνπξηζηηθά ηδξχκαηα, ηνπο πφξνπο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ πξνζβαζηκφηεηα γηα φινπο.  

 

ηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη δηαθνπέο, έλα απφ ηα επαλαιακβαλφκελα αηηήκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ή 

γεληθφηεξα ησλ αλαγθψλ πξνζβαζηκφηεηαο πξέπεη λα παξέρνληαη αληηθεηκεληθέο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ελφο πξννξηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνπηθψλ κεηαθνξψλ, ησλ 

ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ησλ ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Σν TUR4all πεξηέρεη κηα ζπιινγή ηνπξηζηηθψλ πφξσλ πνπ έρνπλ αλαζεσξεζεί απφ εκπεηξνγλψκνλεο 

πξνζβαζηκφηεηαο, εθηφο απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ πξνζηεζεί απφ ρξήζηεο ρξεζηκνπνηψληαο έλα εξσηεκαηνιφγην 

αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ, νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, κεηαμχ άιισλ, λα πξνζζέζνπλ παξαηεξήζεηο ζρεηηθά 

κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο πφξνπο θαη λα δψζνπλ κηα βαζκνινγία πξνζβαζηκφηεηαο θαζψο θαη βαζκνινγία γηα ηε 

θξνληίδα πνπ παξέρεηαη ζε άηνκα κε αλάγθεο πξνζβαζηκφηεηαο. 



         
  

 

 

 

 

 

 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ 
 

3.1 αθή ζήμανζη για ηην ανηικειμενική επιλογή ηων καλύηεπων σώπων ςποδοσήρ 

ανάλογα με ηιρ ειδικέρ ανάγκερ. 

 

Πνιιά άηνκα κε αλαπεξίεο ζα ήζειαλ λα επηζθεθζνχλ κέξε ή πξννξηζκνχο κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο: 

πνιινί ην θάλνπλ, αιιά κεηά απνγνεηεχνληαη απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, ηελ εκπεηξία ρακειήο 

πξνζβαζηκφηεηαο θαη ρξεζηηθφηεηαο, ελψ άιινη, ελεκεξσκέλνη θαη ηεθκεξησκέλνη, παξαηηνχληαη θαη 

αιιάδνπλ ηνλ πξννξηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο άιινπο πξννξηζκνχο. 

 

ηαλ κηιάκε γηα δηακνλή ζε πξνζβάζηκα δσκάηηα θαη ρψξνπο, δελ έρνπκε κφλν μελνδνρεία κε ιίγα 

δσκάηηα, αιιά θαη ρψξνπο φπνπ φια είλαη πξνζβάζηκα (κπάλην, αλειθπζηήξεο, αίζνπζα πξσηλνχ, ρψξνο 

ραιάξσζεο θιπ.), εζηηαηφξηα κέζα ζην μελνδνρείν ή ζε άκεζε γεηηλίαζε πνπ είλαη πξνζβάζηκα, 

δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδξνκέο ζηε γχξσ πεξηνρή.  

 

Η ηδέα κηαο πξνζβάζηκεο δηακνλήο δελ πξέπεη λα είλαη κηα δνκή φπνπ ηα πάληα κέζα είλαη πξνζβάζηκα, 

αιιά φηαλ γχξσ δελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ νη επηζθέπηεο εθηφο απφ ην λα 

παξαθνινπζνχλ ηειεφξαζε, λα παίδνπλ ραξηηά ή λα θάλνπλ άιιεο «παζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» πξέπεη λα 

είλαη ειεχζεξνη λα απνιακβάλνπλ ην πεξηβάιινλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ θάλνπλ φινη νη επηζθέπηεο. 

 

Δκπαιδεςμένο και ενημεπωμένο πποζωπικό ζε κάθε ηοποθεζία, θαζψο ηα άηνκα κε αλαπεξίεο 

ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζνρή. Γηα λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο απαηηήζεηο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο 

ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή πξνζπάζεηα, αιιά αλ ζπγθξίλνπκε ην θφζηνο ζπκκφξθσζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα 

θξηηήξηα ηνπ πξνζβάζηκνπ ηνπξηζκνχ, ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη είλαη κηθξά ζε ζρέζε κε ηα πηζαλά θαη 

αμηνζεκείσηα νθέιε πνπ έρνπλ απνθηεζεί. Γηα λα έρνπκε κηα ζαθή εηθφλα ησλ θαιχηεξσλ ρψξσλ 

ππνδνρήο αλάινγα κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο είλαη πξσηαξρηθήο ζπνπδαηφηεηαο ε θαηαλφεζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ ηνπξηζηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, ε αληηζηνίρηζε απηψλ ηφζν απφ 

δηαξζξσηηθή άπνςε φζν θαη απφ πιεπξάο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ηνπξηζηψλ θαη ησλ ρεηξηζηψλ, ζην βαζκφ 

πνπ ε αλεμάξηεηε πξνζβαζηκφηεηα, είηε θπζηθή, αληηιεπηηθή θαη δηαλνεηηθή, είλαη πάληα ν ζηφρνο. Με ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο ζην θέληξν, αθνινπζεί ινγηθά έλα checklist απφ ηελ 

πιεπξά ηεο δήηεζεο, κε κηα αληίζηνηρε ιίζηα ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηίζεληαη ζηελ 

πξνζθνξά. 

 

Δλψ ε Ιηαιία, γηα παξάδεηγκα, παξνπζηάδεη πνιιέο πξνθιήζεηο πξνζβαζηκφηεηαο, ππάξρεη ζρεδφλ πάληα 

θάηη πνπ κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα ιεηηνπξγήζεη. Μεξηθά παξαδείγκαηα: πνιιέο ηηαιηθέο εθθιεζίεο θαη 

κνπζεία θαη εθθιεζίεο έρνπλ εθπηψζεηο γηα επηζθέπηεο κε αλαπεξίεο. ηελ Δπξψπε, ε έθηαζε ηεο 

αλαπεξίαο ελφο αηφκνπ γίλεηαη επί ηε εκθαλίζεη ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο. Οη επηζθέπηεο απφ άιια κέξε ηνπ 

θφζκνπ ζπλήζσο δελ ζα πξέπεη λα ππνδεηθλχνπλ ηελ ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία ηνπο εάλ 

ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθή θαξέθια ή ακαμίδην. 

 

Γηα παξάδεηγκα, ζηε Ρψκε, ε γεηηνληά ηνπ μελνδνρείνπ πξέπεη λα εμαξηάηαη απφ ηελ αλαπεξία ζαο - ε 

Ρψκε έρεη ιηζφζηξσηεο ζην θέληξν ηεο πφιεο θνληά ζην Πάλζενλ, ην Campo de Fiori, ηε Φνληάλα ληη Σξέβη 



         
  

 

 

 

 

 

 

θαη ηα Ιζπαληθά θαινπάηηα θαη νη ρξήζηεο ρεηξνθίλεησλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ κπνξεί λα ζέινπλ λα 

παξακείλνπλ εθηφο απηήο ηεο πεξηνρήο, εθεί πνπ ππάξρνπλ ιηγφηεξα ιηζφζηξσηα.  

 

Η θαηάζηαζε είλαη δηαθνξεηηθή γηα ηνπο ρξήζηεο ειεθηξηθψλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ, πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπίζνπλ δηαθνξεηηθέο πξνθιήζεηο. Τπάξρνπλ ιίγεο επηινγέο δεκφζηαο ζπγθνηλσλίαο θαη νη 

πξνζβάζηκεο ηδησηηθέο ζπγθνηλσλίεο είλαη αθξηβέο. Οη ηνπξίζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθφ θαξνηζάθη 

πξέπεη λα παξακείλνπλ ζην θέληξν ηεο Ρψκεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα κεηαβνχλ ζην Βαηηθαλφ, ζηε Φνληάλα 

ληη Σξέβη θαη ζην Κνινζζαίν.  

 

Έλα άιιν δήηεκα είλαη φηη κε κεγάιεο πφιεηο (π.ρ. Ρψκε, Βελεηία, Νάπνιε, Παιέξκν θ.ιπ.) έρνπλ κεξηθά 

κεγάια αμηνζέαηα, αιιά είλαη επίζεο γεκάηα κε ηνπξίζηεο. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη κηα επίζθεςε ζε κεξηθέο 

απφ ηηο κηθξφηεξεο πην γνεηεπηηθέο πφιεηο φπσο ε ηέλα, ε Βεξφλα θαη ε Αζίδε. 

 

Καηάζηαζη ζηον πποζβάζιμο ηοςπιζμό: 

ζνλ αθνξά ηελ ηνπηθή θαηάζηαζε ζηελ Ιηαιία, ε ηθειία είλαη έλα ηνπξηζηηθφ ζεκείν εζηίαζεο ζε εζληθφ θαη 

επξσπατθφ επίπεδν. Δθηηκάηαη φηη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 3 εθαηνκκχξηα ηνπξηζηψλ κε αλαπεξία πνπ 

ζα ήζειαλ λα επηζθεθζνχλ ηε ηθειία, αιιά ζπλήζσο νη ηνπηθέο δνκέο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπο (Ίδξπκα Giovanni Amato, 2016). Αο πάξνπκε έλα παξάδεηγκα, απφ φινπο ηνπο ηζηνηφπνπο 

ηνπξηζκνχ ηνπ Γήκνπ ηθειίαο (shorturl.at/uxEX8), κπνξεί θαλείο λα αληηιεθζεί ακέζσο φηη:  

- ππάξρεη έιιεηςε πιεξνθνξηψλ γηα ηνπξίζηεο κε εηδηθέο αλάγθεο, θαζψο ιίγεο επαξρηαθέο 

ηνπξηζηηθέο πχιεο πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα πξνζβάζηκεο δηαδξνκέο θαη ηνπξηζηηθέο 

πξνζθνξέο θαζψο θαη  

- ε αληθαλφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ φηαλ αζρνιείηαη κε πειάηεο κε εηδηθέο αλάγθεο. Δλ νιίγνηο, ν 

πξνζβάζηκνο ηνπξηζκφο ζηε ηθειία απηή ηε ζηηγκή θαίλεηαη λα πεγάδεη απφ αηνκηθέο ή ηδησηηθέο 

πξνζπάζεηεο θαη φρη απφ ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλν ζρεδηαζκφ. 

 

Παξφια απηά, ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζην www.sicilyforall.com έλα Webportal πνπ 

πεξηέρεη κηα ιίζηα κε ρψξνπο ππνδνρήο θαη θηινμελίαο πνπ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ εηδηθέο αλάγθεο, 

κέζσ ελεκεξσηηθψλ εγγξάθσλ ζρεηηθά κε ηελ ηππηθή πξνζβαζηκφηεηα ηνπ θαηαιχκαηνο. Ο ηζηφηνπνο 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Errequadro srl, εηαηξεία ζπκβνχισλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο θηινμελίαο, 

ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ "M.U.S.T.: MOBILITY UNESCO SUSTAINABLE TOURISM". 

 

3.2 Γιάδοζη μέζω ηων καναλιών πληποθοπιών για ηον ηοςπιζμό 
 

Ιηαλία 

Οη δηαθνξεηηθέο ιχζεηο αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηνλ νδεγφ ήρνπ, ηελ πεξηγξαθή ήρνπ, ηνλ ήρν θαη ηε 

ζήκαλζε θαη επίζεο εθαξκνγέο. Υάξε ζε κηα ζεηξά θηλεηψλ εθαξκνγψλ πνπ αλαπηχζζνληαη εηδηθά γηα 

ηπθινχο θαη άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο, πεξηζζφηεξνη απφ πνηέ κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ ηηο δηαθνπέο 

ηνπο. 

 

Υάπηερ αθήρ 

Γηα παξάδεηγκα, νη ράξηεο πνπ βξίζθνληαη ζηα αεξνδξφκηα ηεο ηθειίαο (Παιέξκν, Καηάληα θιπ.) κπνξνχλ 



         
  

 

 

 

 

 

 

αζθαιψο λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ρξήζηκα βνεζήκαηα. Σν πξφβιεκα φκσο είλαη φηη νη ράξηεο αθήο 

βξίζθνληαη κέζα ζηελ πεξηνρή αλαρψξεζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη έλαο ηπθιφο δελ ζα είρε κεγάιε επηηπρία 

ζηελ εχξεζε ηνπο. Η ηνπνζέηεζε ελφο ηέηνηνπ ράξηε αθξηβψο κέζα ή έμσ απφ κηα είζνδν (ζην πιάη) ζα ην 

έθαλε πνιχ πην εχθνιν θαη πην απνηειεζκαηηθφ. 

 

Οπηικοί δείκηερ επιθανείαρ εδάθοςρ (TGSI) 

Οη δείθηεο επηθαλείαο εδάθνπο απνηεινχλ ρξήζηκν βνήζεκα γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη ηέηνηα 

βνεζήκαηα είλαη ζρεηηθά απνδνηηθά. 

 

Γιαδικηςακή βοήθεια 

Οξηζκέλνη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο δείρλνπλ φηη νη εηαηξείεο απηέο αξρίδνπλ ηνπιάρηζηνλ λα πξνζπαζνχλ λα 

παξέρνπλ θαιχηεξεο πιεξνθνξίεο. 

 

Υπήζιμερ ιζηοζελίδερ: 

- www.sagetraveling.com ρξήζηκεο ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηε δηακνλή θαη άιιεο ππεξεζίεο. 

- www.disabledaccessholidays.com πιεξνθνξίεο θαη άκεζε ειεθηξνληθή ππνζηήξημε 

- www.accessibleitalianholiday.com κεραλή αλαδήηεζεο γηα πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηνλ 

ηαρπδξνκηθφ θψδηθα θαη ηε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθήο ζπλνκηιίαο 

- www.europewithoutbarriers.eu έλα έξγν πνπ απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ νξγαληζκψλ 

ηθαλψλ λα ζρεδηάδνπλ, λα πινπνηνχλ θαη λα πξνσζνχλ πξνζβάζηκα δξνκνιφγηα 

- www.accessibleitaly.com 

- www.progettomust.it/it/ 

- www.bookingbility.com κηα ηζηνζειίδα πνπ αμηνινγεί ηα μελνδνρεία θαη ηα B&B κε βάζε ηελ 

πξνζβαζηκφηεηά ηνπο. 

- www.siciliaccessibile.it/ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ γηα άηνκα κε αλαπεξία ζηε ηθειία, 
ρσξηζκέλα ζε ηζηνξηθά, αξραηνινγηθά ζέκαηα. 

 

Ροςμανία 

Ο λένο δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ λνκνχ, ιεηηνπξγηθφο απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2014, έρεη έλα ζεκαληηθφ ηκήκα 

αθηεξσκέλν ζηελ πξνψζεζε ηνπ λνκνχ. Σν Maramureş παξνπζηάδεηαη απφ πνιηηηζηηθή, ηζηνξηθή, 

νηθνλνκηθή, ηνπξηζηηθή, παξαδνζηαθή, δεκνγξαθηθή πξννπηηθή. Η παξνπζίαζε ησλ κλεκείσλ ηεο UNESCO 

ζην λνκφ, πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, δεκνθηιή αμηνζέαηα θιπ. Άιιεο ηζηνζειίδεο αθηεξσκέλεο ζηελ 

πξνψζεζε ηνπ λνκνχ είλαη ηα VISITMARAMURES.RO θαη TURISMMARAMURES.RO. 

 

Ιζπανία 

Οη ζπζηάζεηο βαζίδνληαη ζηηο δηεζλείο νξζέο πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ βαζηιηθνχ δηαηάγκαηνο 1544/2007, ηεο 23εο Ννεκβξίνπ, ην νπνίν ξπζκίδεη ηηο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο θαη κε δηάθξηζεο φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε θαη ηε ρξήζε ησλ κέζσλ 

κεηαθνξάο γηα ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξίεο. 

 

Δλλάδα 

- Οδεγφο Πξφζβαζεο απφ ηελ Διιεληθή Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία: ν ηζηφηνπνο 

παξέρεη πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαη δξαζηεξηφηεηεο 



         
  

 

 

 

 

 

 

αλαςπρήο ζηνπο λνκνχο ηεο Διιάδαο, φπσο: μελνδνρεία, fast food, εζηηαηφξηα, θιακπ, θαθέ, 

θιακπ, θέληξα δηαζθέδαζεο, ζέαηξα , θηλεκαηνγξάθνπο, ζνχπεξ κάξθεη, εκπνξηθά θέληξα, 

παξαιίεο θαη νξγαλσκέλα θνιχκβεζε, κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, εθθιεζίεο, 

κνλαζηήξηα, άιιεο ζέζεηο ιαηξείαο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αεξνδξφκηα θαη άιιεο ππνδνκέο, 

θεζηηβάι θαη εθδειψζεηο, νξγαλψζεηο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, λνζνθνκεία, ππεξεζίεο πγείαο.  

- Η Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο ζπλέηαμε έλαλ νδεγφ πξνζβαζηκφηεηαο ην 

2008, θαηαινγνγξάθνληαο φια ηα ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο πνπ είλαη 

πξνζβάζηκα ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζε 52 πφιεηο ηεο Διιάδαο. 

- ENAT (Δπξσπατθφ Γίθηπν Πξνζβάζηκνπ Σνπξηζκνχ) - Διιεληθφ Γξαθείν, έλαο νξγαληζκφο πνπ 

έρεη σο θχξην ζηφρν λα είλαη πξσηνπφξνο ζηε κειέηε, πξνψζεζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή ζεκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνζβάζηκν ηνπξηζκφ 

- Διιεληθφ Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο 

- Διιεληθφ Γξαθείν Σνπξηζκνχ 

 

Σζεσία 

Σα ζσζηά θαλάιηα ελεκέξσζεο γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αηφκσλ κε αλάγθεο πξφζβαζεο; (π.ρ. έλαο 

ηζηφηνπνο πνπ δελ είλαη ρξήζηκνο γηα ηπθινχο, αιιά έλαο ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο ζα ήηαλ πην ρξήζηκνο) 

- Η άκεζε εκπεηξία (ε εκπεηξία ή ε εκπεηξία ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, θαιψλ θίισλ)  

- Γηαδίθηπν θαη θνηλσληθά κέζα γηα ηηο έγθπεο γπλαίθεο θαη ηηο κακάδεο κε κηθξά παηδηά απνηεινχλ  

ηελ θαιχηεξε πεγή πιεξνθφξεζεο (πεξίπνπ 36% ησλ αηφκσλ κε ζσκαηηθή αλαπεξία 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν σο πεγή πιεξνθνξηψλ, πεξίπνπ ην 47% ησλ αηφκσλ κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν σο πεγή πιεξνθφξεζεο θαη πεξίπνπ ην 43% 

ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα αθνήο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν σο πεγή πιεξνθνξηψλ)  

- Καηάινγνη, έληππα  

- Ηιηθησκέλνη 

- Γελ είλαη ηφζν ζπρλή ε επίζθεςε ηνπ θέληξνπ πιεξνθνξηψλ, νη πξνκεζεπηέο πιηθνηερληθήο 

ππνζηήξημεο - αθφκε θαη γηα ηελ νκάδα αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο - κφλν ην 20% ησλ 

αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ρξεζηκνπνηνχλ απηήλ ηελ αιπζίδα γηα λα απνθηήζνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο. 

 

  



         
  

 

 

 

 

 

 

4 ΚΑΣΑΡΣΙΗ 
 
4.1 Δνθάππςνζη ηηρ καηάπηιζηρ και ηην ανάπηςξη δεξιοηήηων 

 
ε πνιιά θξάηε κέιε ηεο ΔΔ απμάλεηαη ε επαηζζεηνπνίεζε κεηαμχ ησλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ 

ηνπξηζκνχ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο πξνζβάζηκεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο. ηαλ νη ηνπξηζηηθέο αξρέο θαη νη 

πξννξηζκνί δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζβάζηκνπ ηνπξηζκνχ, ππάξρνπλ νξηζκέλεο 

ελδείμεηο φηη ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη νη πξσηνβνπιίεο κάζεζεο είλαη πηζαλφ λα αθνινπζήζνπλ. 

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε "σξηκφηεηα" ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ δελ εγγπάηαη ηε 

δηαζεζηκφηεηα καζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα. Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ζηελ Ιηαιία έρνπλ 

αλαπηπρζεί πνιιά καζήκαηα θαηάξηηζεο θαη επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ζηνλ ηνπξηζκφ, αιιά έρνπλ αγσληζηεί λα παξακείλνπλ βηψζηκεο καθξνπξφζεζκα. 

 

Η απνηειεζκαηηθή θαηάξηηζε ηνπ δηεπζπληή θαη ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηνλ ηνπξηζκφ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ επηηπρή δηάζεζε ηνπ πξνζβάζηκνπ ηνπξηζκνχ γηα φινπο. Δπηπιένλ, ε παξνρή θαηάξηηζεο πξέπεη λα 

ελζσκαησζεί πιήξσο ζηελ δήηεζε ηεο αγνξάο θαη ζηελ παξνρή πξνζβάζηκσλ ππεξεζηψλ. 

 

Πξέπεη ινηπφλ λα θαιχςεη νιφθιεξε ηελ αιπζίδα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ ηερληθψλ επαγγεικαηηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη επνκέλσο λα δηαζέηεη ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα δηαθφξσλ 

επηπέδσλ θαηάξηηζεο θαη εηδίθεπζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνζδηνξίζηεθαλ ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα αλαθνξάο 

(βξαρππξφζεζκα, κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα), ηνκείο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ζέκαηα θαη 

κεζνδνινγίεο, κε πξνγξακκαηηζκέλε έξεπλα / αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηα πθηζηάκελα εθπαηδεπηηθά πξντφληα 

θαη γεληθφηεξα κηα ζεηηθή πξσηνβνπιία επηθνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηελ ίδηα ηελ θαηάξηηζε. 

 

ε ζχγθξηζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε, ε Ιηαιία θαη ε ηθειία απέρνπλ πνιχ απφ ηελ παξνρή επθαηξηψλ ζε 

άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα γηα λα απνιαχζνπλ δηαθνπέο ρσξίο εκπφδηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

σζηφζν, ππάξρεη έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο εθαξκνγψλ θαη λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηζπκνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ απηέο ηηο αλάγθεο γηα κηα αγνξά πνπ ζπλερψο απμάλεηαη. Αμίεο πνπ θαζνδεγνχλ ηνλ 

ηνπξηζκφ ζηελ Κνηλφηεηα ηεο Βαιέλζηα θαη απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

παξαγφλησλ. 

 

ηελ Ιζπαλία, ν ηνπξηζκφο ηεο Βαιέλζηα θαη νη πξάθηνξέο ηνπ θαηαλννχλ ηε βησζηκφηεηα, ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ επζχλε ηεο θαζεκεξηλήο ηνπξηζηηθήο πξαθηηθήο απφ ηε θηινμελία σο βαζηθή αξρή 

θαη πιαίζην αλαθνξάο γηα φιεο ηηο δξάζεηο καο. Μηα αξρή δξάζεο πνπ ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη ηελ 

εππξφζδεθηε θαη νπνηαδήπνηε ζρέζε καο κε ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο θαηνίθνπο καο θαη βαζίδεηαη ζηηο 

αθφινπζεο αμίεο, πνπ αληαλαθινχλ ηνλ ηνπηθφ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηαπηφηεηα. 

 

ηε Σζερία, έρεη αλαιεθζεί θάπνηα πξσηνβνπιία θαηάξηηζεο, γηα παξάδεηγκα κέζσ ηνπ έξγνπ ELEVATOR 

(Project N ° 2015-1-CZ01-KA204-014014), πνπ νδήγεζε ζε πνιιά ππνζρφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

κε βειηησκέλεο γλψζεηο θαη πξαθηηθή γηα ην πξνζσπηθφ ππνδνρήο, Γηεπζπληήο Γηνξγάλσζεο, Τπνδνρείο 

θαη ππάιιεινη, Τπεχζπλνο Σνπξηζκνχ, Γηεπζπληήο Δγθαηαζηάζεσλ, Σερληθνί Πξάθηνξεο, Σνπξηζηηθνί 

Πξάθηνξεο, Τπεχζπλνο Σερλνινγίαο, Μεηαθνξηθφ Πξνζσπηθφ θιπ.) 

 



         
  

 

 

 

 

 

 

4.2 ςμμεηοσή όλων ηων επαγγελμαηιών ηος ηοςπιζμού (διεςθςνηήρ, ςπάλληλοι, 

επισειπήζειρ, δημόζιερ και ιδιωηικέρ επισειπήζειρ) 

 
Σα άηνκα κε αλαπεξίεο αληηπξνζσπεχνπλ κηα ππνηηκεκέλε ζέζε ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο ηφζν ζε 

αξηζκεηηθφ φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν. χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ην 2016, πεξίπνπ ην 15% 

ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ έρεη ηνπιάρηζηνλ κία αλαπεξία. ηελ Δπξψπε ππάξρνπλ 80 εθαηνκκχξηα 

άηνκα κε ηνπιάρηζηνλ κία αλαπεξία (1 άηνκν αλά 6) θαη ζηελ Ιηαιία ην θαηλφκελν εθηείλεηαη ζην 6,7% ηνπ 

πιεζπζκνχ (WHO, 2016). Σα ζηνηρεία απηά αλακέλεηαη λα απμεζνχλ κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ιφγσ ηεο 

δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο ιφγσ ηεο ζπζρέηηζεο κε ηελ ειηθία (ΠΟΤ, 2011). Σν πνζνζηφ απηήο ηεο νκάδαο, 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Ιηαιίαο, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο FCS-Censis (2012), ζα απμεζεί απφ 6,7% ην 

2010 ζε 10,7% ην 2040. 

 

Οη θαηάινγνη πνπ αθνινπζνχλ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πηζαλέο δξαζηεξηφηεηεο: 

 

1. Πανεπιζηήμια και ζσολεία 

- Δπαγγεικαηηθά ηδξχκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα ηξνθίκσλ, θξαζηνχ, θηινμελίαο, εκπνξίνπ, 

γεσξγίαο θαη αγξνηηθήο αλάπηπμεο) 

- Σερληθά ηλζηηηνχηα πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ ηερλνινγία (γξαθηθή επηθνηλσλία, ζχζηεκα κφδαο, 

γεσξγία θαη θαηαζθεπή) θαη νηθνλνκηθά (πνξεία ηνπξηζκνχ) 

- Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

- Παλεπηζηήκηα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζπλαθείο ηνκείο 

- Σξηηνβάζκηα Σερληθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θηινμελίαο 

- Μαζήκαηα θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ 

 

Μεζνπξφζεζκα, ε πξφηαζε είλαη λα θαζνξηζηεί έλα ζπγθεθξηκέλν πξνθίι δαζθάινπ γηα φινπο θαη λα 

ελζσκαησζεί ε εκπεηξνγλσκνζχλε ηνπ δαζθάινπ ζηα δηάθνξα καζήκαηα πνπ αλαθέξνληαη. 

 

2. Δπαγγελμαηίερ 

- Να ζπκπεξηιεθζνχλ δηάθνξα ηκήκαηα (ζηέγαζε, εζηίαζε, κεηαθνξέο, δηακεζνιάβεζε, 

πιεξνθφξεζε, πνιηηηζκφο, νδεγνί θαη θξνληηζηέο) θαη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο. 

 

Οη επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ ιακβάλνπλ εθπαίδεπζε πξέπεη λα θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα 

πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γηεπζπληψλ / ηδηνθηεηψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ππνδνρήο, ησλ 

θξνληηζηψλ, ησλ ζεξβηηφξσλ θαη νχησ θαζεμήο. 

 

 

4.3. Τπάπσοςν σπημαηοδοηικά κονδύλια για ηην ςποζηήπιξη ηος Πποζβάζιμος Σοςπιζμού 

ζε εθνικό / πεπιθεπειακό επίπεδο; 

 

ζνλ αθνξά ηα άιια δηαζέζηκα θνλδχιηα γηα ηε ζηήξημε ηνπ Πξνζβάζηκνπ Σνπξηζκνχ ζε επίπεδν ΔΔ, 

κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηελ αθφινπζε πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηεο ΔΔ, φπσο ν Πξνζβάζηκνο 

Σνπξηζκφο θαη ην Πξφγξακκα COSME. Ο θχξηνο ζηφρνο απηψλ ησλ πξνζθιήζεσλ είλαη λα εληζρπζεί ε 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε βησζηκφηεηα ηνπ επξσπατθνχ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα, ελζαξξχλνληαο ηελ επέθηαζε ηεο 



         
  

 

 

 

 

 

 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, δηαθνξνπνηψληαο ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο ΔΔ θαη εληζρχνληαο ηελ πξνζβαζηκφηεηά 

ηνπ. ε εζληθφ επίπεδν: 

 

Ιηαλία 

 

Η ηηαιηθή θπβέξλεζε ππνζηεξίδεη νηθνλνκηθά νξηζκέλν αξηζκφ επηιεγκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξσηνβνπιηψλ κε 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα γεληθφηεξα. Απηά είλαη ηα θνλδχιηα πνπ νξίδνληαη ζην 

λνκνζρέδην γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ (Legge di Bilancio) θαη επεθηάζεθαλ γηα ην 2018, γηα ηνλ ηνκέα ησλ 

μελνδνρείσλ πνπ δείρλεη ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηελ θαηεδάθηζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ εκπνδίσλ. 

 

Δπιηποπή Πποώθηζηρ και. Τποζηήπιξη ηος Πποζιηού Σοςπιζμού 

Η επηηξνπή έρεη ηα αθφινπζα θαζήθνληα: ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ πξνψζεζε πνιηηηθψλ, ζηξαηεγηθψλ θαη 

ζρεδίσλ ζρεηηθά κε ηνλ πξνζβάζηκν ηνπξηζκφ, κε βάζε ηηο αξρέο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν. 30 ηεο 

χκβαζεο ηνπ ΟΗΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2006, πνπ εγθξίζεθε 

επίζεκα απφ ηελ Ιηαιία ζηηο 3 Μαξηίνπ 2009 (λφκνο 18/2009). 

 

Cassa Depositi e Prestiti: Η Cassa Depoziti e Prestiti (www.cdp.it) παξέρεη πφξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

Πξνζβάζηκνπ Σνπξηζκνχ θαη εξγάδεηαη ζην ζχλνιφ ηεο γηα λα αλαπηχμεη ηελ ηηαιηθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, 

βειηηζηνπνηψληαο ηηο εγθαηαζηάζεηο δηακνλήο θαη ζέηνληαο ηα ζεκέιηα έηζη ψζηε νη ηηαιηθνί ρεηξηζηέο 

θηινμελίαο λα αλαπηπρζνχλ. πγθεθξηκέλα, κέζσ ηνπ Σακείνπ Δπελδχζεσλ Σνπξηζκνχ ("FIT"), κηα 

καθξνπξφζεζκε επέλδπζε ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ μελνδνρείνπ, ε νπνία έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα 

πξνζειθχεη ζεζκηθνχο επελδπηέο απφ ηελ Ιηαιία θαη ην εμσηεξηθφ. Σν FIT πξνσζείηαη απφ ην CDP κε 

νηθνλνκηθή δέζκεπζε χςνπο 250 εθαη. Δπξψ θαη δηαρεηξίδεηαη ε CDP Investimenti Sgr. 

 

ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, νη ηηαιηθέο πεξηθέξεηεο πξνβαίλνπλ ζε πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα Σακεία ΔΣΠΑ (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο) πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, δηφηη δηνξζψλνπλ ηηο αληζνξξνπίεο κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο. 

 

Ιζπανία 

 

Δηήζηα πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ ηεο Βαιέλζηα γηα ην 2011 ζην 

πιαίζην ηνπ ρεδίνπ Αληαγσληζηηθφηεηαο 2009-2011 θαη ηνπ Παγθφζκηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηνλ 

Σνπξηζκφ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Βαιέλζηα 2010-2020. Η πξφζθιεζε πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά δεθανθηψ 

πξνγξάκκαηα, ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηνπο πέληε βαζηθνχο άμνλεο ηεο ζπκκεηνρηθήο 

δηαρείξηζεο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηζηνχ, ηελ πξνψζεζε, ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά. πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο Δ & Α θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

αξηζηείαο. Σα απνηειέζκαηα θαη ε εκπεηξία απφ πξνεγνχκελεο πξνζθιήζεηο έρνπλ ιεθζεί ππφςε γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ, έηζη ψζηε λα δηαηεξεζνχλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνγξάκκαηα ηεο πξφζθιεζεο, 

εηζάγνληαο δηάθνξεο βειηηψζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο. 

 

 

 



         
  

 

 

 

 

 

 

Ροςμανία 

Οη ρξεκαηνδνηήζεηο ππάξρνπλ κε ηε κνξθή ηνπηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Πεξηθεξεηαθή ρξεκαηνδφηεζε. 

Δζληθή ρξεκαηνδφηεζε θαη επξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε. Γηα ηα πξναλαθεξζέληα έξγα θαη γηα φια απηά πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνιηηηζηηθή ζηξαηεγηθή, είλαη απαξαίηεην λα δηαηεζεί πεξίπνπ ην 4,5% ηνπ εηήζηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ κέρξη ηνλ νξίδνληα ηνπ 2021 ζε ζχγθξηζε κε 2,7% ην 2015. πλνιηθά, πάλσ 

απφ 25 εθαη. λα επελδπζνχλ ζην ζρέδην «Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο» κφλν απφ ηνλ ηνπηθφ 

πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ πεξίνδν 2016-2023, ελψ ν πνιηηηζκφο ζην ζχλνιφ ηνπ ζα επσθειεζεί απφ εηήζηα 

πνζά κεηαμχ 2,5 εθαη. επξψ (2016) θαη 7,4 εθαη. επξψ (2023). 

 

Σζεσία  

Δθνικά: Τπνπξγείν πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ππνζηεξίδεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ ηνπξηζηηθψλ 

ηνπνζεζηψλ θαη, ζε κηθξφ πνζνζηφ, θαη ησλ ηδησηηθψλ. 

Πεπιθεπειακά: ππνζηεξίδεη ηνλ ηνπξηζκφ σο νιφθιεξν ηνλ ηνκέα 

 

Δλλάδα 

- Η δξάζε «Δλζσκαησκέλνη Σνπξηζηηθνί Θαιάζζηνη Πξννξηζκνί» απνηειεί κέξνο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο EPAnEK 2014-2020 (ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε - Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο), ζηνρεχεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο 

ηνπξηζηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, βειηηψλνληαο ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηηο παξαιίεο ηεο ρψξαο. 

Γηθαηνχρνη ηεο δξάζεο είλαη νη ειιεληθέο δεκνηηθέο αξρέο θαη ε Δηαηξεία Γεκφζησλ Ιδηνθηεηψλ θαη νη 

επηρνξεγήζεηο απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε κε κφληκεο ππνδνκήο ζηηο παξαιίεο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Η δξάζε εθπνλήζεθε απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Διιάδαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ. 

- Έξγν «Πξνζβαζηκφηεηα γηα φινπο» - ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο 

πλεξγαζίαο «Διιάδα-Βνπιγαξία 2007-2013», ην Τπνθαηάζηεκα Βνξείνπ Διιάδνο (Δπηθεθαιήο 

Δηαίξνο) ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ πκβνχιην Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ζηε Βνπιγαξία. All 

"(αθξσλχκην A.4.All) θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε πξνψζεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο Ο φξνο" πξνζβαζηκφηεηα "ζεκαίλεη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ελφο πεξηβάιινληνο πνπ επηηξέπεη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ρσξίο δηάθξηζε ιφγσ 

θχινπ, ειηθίαο θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ζρήκα ζψκαηνο, δχλακε, αληίιεςε θ.ιπ.) ε αζθαιήο 

θαη αλεμάξηεηε ρξήζε θαη πξνζπέιαζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ 

(ζπκβαηηθέο θαη ειεθηξνληθέο 

 

  



         
  

 

 

 

 

 

 

5. ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ ΣΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
 

5.1. Ομαδα εζηίαζηρ ζσεηικά με άηομα με ειδικέρ ανάγκερ 

 

Μηα ελδηαθέξνπζα εζηίαζε ζην πξνζσπηθφ κε αλαπεξίεο παξαθνινπζήζεθε ηφζν απφ άηνκα κε αηζζεηεξηαθέο 

θαη θηλεηηθέο δπζθνιίεο. Πνιιά ζεκεία επηζεκάλζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ έδεημαλ πξνθαηαξθηηθφ 

ελδηαθέξνλ θαη, ηαπηφρξνλα, ελζνπζηαζκφ γηα ηελ ηδέα ηνπ έξγνπ γηα έλαλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ γηα φινπο.  

 

ινη νη ζπκκεηέρνληεο ηφληζαλ φηη ε πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα δελ πξέπεη λα είλαη ζπλψλπκε κε πεξηνξηζκέλεο 

δηαθνπέο, αιιά είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ ιχζεηο ζρεδηαζκνχ πνπ ζεσξνχλ φηη αθφκε θαη νη ηαμηδηψηεο 

κε εηδηθέο αλάγθεο κε θηλεηηθέο ή αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα νξγαλψζνπλ ηηο δηαθνπέο 

ηνπο κε ηε δηαβεβαίσζε φηη πιεξνχληαη νη πξσηαξρηθέο πξνζδνθίεο ηνπο. Σφληζαλ επίζεο φηη ζπρλά ηφζν νη ίδηνη 

φζν θαη νη νηθνγέλεηεο ηαμηδεχνπλ ιίγν απφ ην θφβν κήπσο βξνπλ επαξθείο εγθαηαζηάζεηο γηα λα ηνπο 

θηινμελήζνπλ, ίζσο επεηδή έρνπλ ζηελά ππλνδσκάηηα, απξφζηηεο ζθάιεο, κε ζπκβαηά κελνχ.  

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ηφληζαλ φηη ν πξνζβάζηκνο ηνπξηζκφο ή ν ηνπξηζκφο γηα φινπο δελ ζπλεπάγεηαη ηε δεκηνπξγία 

ιχζεσλ θαη εηδηθψλ πξντφλησλ ζρεδηαζκέλσλ κφλν γηα άηνκα κε θάπνηα αλαπεξία, αιιά κάιινλ ηε δεκηνπξγία 

θαη κειέηε ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη πεξηβάιινληνο. λα είλαη θαηάιιεια γηα ηνλ επξχηεξν δπλαηφ 

αξηζκφ πειαηψλ, κε ζεβαζκφ ζην γεγνλφο φηη θάζε πειάηεο είλαη κνλαδηθφο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, έρεη ηνληζηεί φηη 

θάζε αλαπεξία έρεη ραξαθηεξηζηηθά θαη, εηδηθφηεξα, έρεη αλάγθεο πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο. Απηφ πνπ 

ππνγξακκίζηεθε απφ φινπο είλαη φηη δελ ππάξρεη έιιεηςε θαηάξηηζεο απφ ηνπο ηνπξηζηηθνχο θαη εκπνξηθνχο 

θνξείο ηφζν απφ ηελ άπνςε ηεο πξνζέγγηζεο κε ηνλ πειάηε φζν θαη απφ ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ δνκψλ γηα 

λα θαισζνξηζηνχλ φινη. 

 

πγθεθξηκέλα, έλαο ηπθιφο ζπκκεηέρσλ θαηέζηεζε ζαθέο φηη θάζε ηνπξηζηηθή ή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

πξέπεη αλακθηζβήηεηα λα εθαξκφδεη ηελ έλλνηα ηεο ρξεζηηθφηεηαο γηα φινπο, δηφηη ε επηρείξεζε γεληθά αθνξά 

ηελ επίηεπμε ηνπ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ πειαηψλ. Η επηρείξεζε βαζίδεη ζπγθεθξηκέλα ηελ επηηπρία ηεο ζηελ 

ηθαλφηεηά ηεο λα επηηχρεη ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. ινη έρνπλ επηζεκάλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

πξνζβάζηκνο ηνπξηζκφο έρεη γίλεη έλα ηκήκα ηεο αγνξάο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε. Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ 

πξνέθπςε απφ ην επίθεληξν, αιιά θαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ δηεμήρζεζαλ κε ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη 

φηη ε αλάπηπμε ηνπ πξνζβάζηκνπ ηνπξηζκνχ πξέπεη λα μεθηλά απφ δχν δηαθνξεηηθά ζεκεία: κηα θνηλσλία 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζην ζχλνιφ ηεο θαη κηα εκπνξηθή πξννπηηθή. Απηέο νη δχν πξννπηηθέο είλαη αιιειέλδεηεο.  

 

Απφ θνηλσληθή άπνςε, ιηγφηεξα εκπφδηα ζην πεξηβάιινλ θαζηζηνχλ ηνπο πνιίηεο πην αλεμάξηεηνπο απφ ηηο 

ππεξεζίεο πεξίζαιςεο θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ αθφκε θαη ζε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο, φηαλ ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ, λα κειεηήζνπλ θαη λα είλαη ελεξγνί θαηαλαισηέο. Η θαιή πξνζβαζηκφηεηα 

είλαη επίζεο κηα θαιή ζπκθσλία, θαζψο κπνξεί λα απνηειέζεη πξαγκαηηθή πεγή εηζνδήκαηνο εάλ ε ππνδνρή 

είλαη εγγπεκέλε ζε φινπο. 

 

Απφ εκπνξηθή άπνςε, είλαη πιένλ γλσζηφ φηη ε πξνζβαζηκφηεηα είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε κειινληηθή ηνπξηζηηθή αγνξά. Δίλαη αλακθηζβήηεην φηη ε 

χπαξμε λέσλ πειαηψλ, κεγαιχηεξεο ζεδφλ θαη ηζρπξφηεξε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία είλαη ην πξνθαλέο απνηέιεζκα 



         
  

 

 

 

 

 

 

θαιήο ππνδνκήο φζνλ αθνξά ηνλ πξνζβάζηκν ηνπξηζκφ. Απφ ηηο δχν δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο, θνηλσληθέο θαη 

εκπνξηθέο, νη πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο πεγαίλνπλ ρέξη-ρέξη. Ο δεκφζηνο ηνκέαο 

βειηηψλεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζην δεκφζην πεξηβάιινλ, ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ζηελ ελεκέξσζε ησλ 

πνιηηψλ θ.ιπ. ελψ ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα, ε πξνζβαζηκφηεηα βειηηψλεη ην εκπνξηθφ δπλακηθφ ησλ πξντφλησλ θαη 

ησλ πξνζθνξψλ. Οη ηνπξίζηεο εμαξηψληαη απφ έλα πςειφ επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη 

ζην ηδησηηθφ πεξηβάιινλ. Γηα λα είλαη επηηπρήο σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, πξέπεη λα ππάξρεη πξφζβαζε ζε 

νιφθιεξε ηελ αιπζίδα ησλ ππεξεζηψλ: μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, δξφκνη θαη πεδνδξφκηα, δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο, 

θέληξα ππνζηήξημεο.  

 

Χο εθ ηνχηνπ, είλαη απαξαίηεηε ε ζηελή θαη επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ δεκφζησλ θαη εκπνξηθψλ θνξέσλ. 

Σνπξηζκφο γηα φια ηα κέζα επξείαο ππνδνρήο: έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ππεξεζηψλ πνπ επηηξέπεη ζε θάζε 

ηνπξίζηα, αλεμάξηεηα απφ ηηο δηθέο ηνπ ζπλζήθεο πγείαο θαη ηηο πξνζσξηλέο ή κφληκεο δπζθνιίεο ηνπ, ηε 

δπλαηφηεηα εχθνιεο θαη πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο κηαο πεξηνρήο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ 

ηεο. πλεπψο, ν ηνπξηζκφο κε φια ηα κέζα ζπλεπάγεηαη κεγάιν αξηζκφ παξαγφλησλ ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ 

ηνπξηζκνχ: πέξα απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο δηακνλήο, ην πξψην ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηαλ 

εμεηάδεηαη εηδηθφηεξα ν ηνπξηζκφο θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ζηνλ ηνπξηζκφ, πξσηαξρηθφ ξφιν απνδίδεηαη ζηηο 

εθδξνκέο δξαζηεξηνηήησλ, κνπζεία, θαιιηηερληθά θαη πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα, εθδειψζεηο, θ.α. 

 

Ομάδερ εζηίαζηρ 

 

Η εζηίαζε κε ηνπο θνξείο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ήηαλ επίζεο ελδηαθέξνπζα. πκκεηέρνπλ επίζεο νη θνξείο 

εθκεηάιιεπζεο ζηελ πεξηνρή. πγθεθξηκέλα, ν θαζεγεηήο. Fiasconara, ν νπνίνο ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία ηεο 

ζηνρνζεηεκέλεο θαηάξηηζεο ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο ήδε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ ηαμηδηνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ θαιχηεξα ηερληθά θαη γισζζηθά πξνζφληα θαη λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.  

 

ινη νη παξφληεο επηρεηξεκαηίεο παξαδέρνληαη ηελ έιιεηςε θαηάξηηζεο φζνλ αθνξά ηελ απφθηεζε εηδηθψλ 

δεμηνηήησλ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Πξνθαλψο, δελ είλαη εχθνιν λα 

δεκηνπξγεζνχλ γεληθεπκέλα αιιά εηδηθά καζήκαηα θαηάξηηζεο γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη δηάθνξεο αλάγθεο 

(θηλεηηθέο, αηζζεηεξηαθέο, ηξνθηθέο θαη πξνζσξηλέο αλαπεξίεο). πλεπψο, φινη νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο 

ζπκθσλνχλ φηη πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα εκπνξηθφ θαη εδαθηθφ δίθηπν. Απηφ ζεκαίλεη ηε δεκηνπξγία ελφο 

δηθηχνπ αλά ηχπν αλαπεξίαο (κηα δνκή αζρνιείηαη κε άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο, έλα άιιν κε αξρηηεθηνληθφ 

θξάγκα θιπ.). Έλαο άιινο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζβάζηκνπ ηνπξηζκνχ είλαη ε 

δεκηνπξγία εθδειψζεσλ φπσο θεζηηβάι θαη ε κέγηζηε δηάρπζή ηνπο κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ εξγαιείσλ δηθηχνπ. 

  



         
  

 

 

 

 

 

 

5.2. Υαπηογπάθηζη δεξιοηήηων ζηοςρ επαγγελμαηίερ ηος ηοςπιζμού 

 

2 νκάδεο εζηίαζεο νξγαλψζεθαλ ζε θάζε ρψξα ηνπ έξγνπ θαη 4 ζπλεληεχμεηο κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ νη επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη 

ρξήζηκεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνζβάζηκνπ Σνπξηζκνχ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο Οκάδεο Δζηίαζεο θαη ζηηο 

πλεληεχμεηο πεξηιακβάλνπλ: (Ομάδα 1) Γηεπζπληέο ηνπξηζκνχ θαη επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ππεξεζηψλ 

(πξνζσπηθφ κπξνζηά, εξγαδφκελνη ζε κπαξ θαη εζηηαηφξηα θ.ιπ.) θαη  (Ομάδα 2) Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη 

νξγαλψζεηο ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ επηθξάηεηα. 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain 

Italy 

Greece 

Romania 

Czech 

Republic 



         
  

 

 

 

 

 

 

Μεηά ηηο παξαηεξήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο εξψηεζεο, νη εξσηεζέληεο ζπκθψλεζαλ φηη πξέπεη λα γίλνπλ πνιιά 

γηα λα ζεσξεζεί ην Ρέζπκλν κηα πιήξσο ιεηηνπξγηθή πξνζηηή πφιε. Χζηφζν, επηζεκάλζεθε φηη βξηζθφκαζηε ζε 

θαιφ δξφκν θαη φηη ην αλαβαζκηζκέλν ρέδην Αεηθφξνπ Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο (SUMP) γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηνπ Ρεζχκλνπ ζα ελζσκαηψζεη ηφζν ηηο ηνπξηζηηθέο αλάγθεο φζν θαη ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ κέζσ 

ζπκκεηνρηθήο ιήςεο απνθάζεσλ. Θα ιάβεη ππφςε ηηο επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο ησλ ηνπξηζηψλ, ηνλ αληίθηππφ 

ηνπο ζηελ ππνδνκή κεηαθνξψλ, ηε δηαπεξηθεξεηαθή θηλεηηθφηεηα θαη ηηο ππεξεζίεο δεκφζησλ κεηαθνξψλ εληφο 

ηνπ λνκνχ θαη ζα ζέζεη ηε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε γηα ηα κέηξα επίδεημεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θαη ηελ πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο έρνπλ σο ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ησλ ρξήζηκσλ δεμηνηήησλ γηα ηνλ Πξνζβάζηκν Σνπξηζκφ 

πνπ έρνπλ ή έρνπλ έιιεηςε επαγγεικαηηψλ. θαζψο θαη ηηο πηζαλέο επηινγέο ζηαδηνδξνκίαο πνπ κπνξεί λα έρνπλ 

ράξε ζε απηέο ηηο δεμηφηεηεο.  

 

Σα επξήκαηα ζα δεκηνπξγήζνπλ ηε βάζε εξγαζίαο γηα ην Πλεπκαηηθφ Πξντφλ 2 θαη 4. Μεηά ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

νκάδσλ εζηίαζεο θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ, ε νκάδα ηνπ έξγνπ ήηαλ ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη πάλσ απφ 20 

δεμηφηεηεο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη λα ηηο θηιηξάξεη ζε δχν νκάδεο: Δγθάξζηεο δεμηφηεηεο θαη 

Σερληθέο δεμηφηεηεο φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 

Οη δεμηφηεηεο ςεθίζηεθαλ ζηε ζπλέρεηα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ νκάδσλ εζηίαζεο θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνχλ νη 8 δεμηφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη πην θαηάιιειεο θαη επηζπκεηέο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

ηνπ Accessible Tourism, νη νπνίεο είλαη: 

 

 

ΣΔΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΒΑΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟ  

1. Αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα 

2. Δίδε αλαπεξίαο 

3. Πξνζδηνξηζκφο αλαγθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο 

4. Παξνρή πξνζαξκνζκέλσλ ππεξεζηψλ 

5. Δπηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο 

6. Δπαγγεικαηηθέο αξρέο θαη αμίεο 

7. Παξνρή βνήζεηαο ζε πειάηεο κε αλαπεξία 

8. Αλαγλσξίδνληαο ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

 

Απηέο νη δεμηφηεηεο ζα δνθηκαζηνχλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

πηζηνπνηνχληαη κέζσ ελφο εξγαιείνπ ειεθηξνληθήο έγθξηζεο (ΠΠ2 - Endorsing Tool). 

 

  



         
  

 

 

 

 

 

 

6. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΚΑΡΙΔΡΑ 
 

Αθνχ εληνπίζακε ην ζχλνιν ησλ 8 δεμηνηήησλ πνπ είλαη πην ζπλαθείο κε ηνλ Πξνζβάζηκν Σνπξηζκφ, ε νκάδα ηνπ 

έξγνπ ζπλέρηζε ηε ζπλέληεπμε θαη δηαβνχιεπζε κε ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ην 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζηαδηνδξνκίαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνηείλεη ηηο ζρεηηθέο 24 πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηέηνηεο δεμηφηεηεο. Δπηπιένλ, γηα λα δηεπθνιπλζεί ν εληνπηζκφο ησλ επηινγψλ 

ζηαδηνδξνκίαο, ε δηαδηθαζία επηινγήο παξαθνινχζεζε εθ λένπ ζηελά ηηο αλαιχζεηο θαη ηηο ππνςεθηφηεηεο πνπ 

έγηλαλ ζηελ πχιε ESCO. Χο εθ ηνχηνπ, νη πξνηεηλφκελεο ζηαδηνδξνκίεο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε εθείλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, αιιά επηδηψθνπλ λα επεθηαζνχλ θαη ζε άιινπο ηνκείο εξγαζίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο εξγαζίαο θαη πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Σαπηφρξνλα, πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν λέεο ζέζεηο εηζφδνπ, αιιά θαη ζέζεηο κεζαίνπ θαη πςειφηεξνπ επηπέδνπ, 

γηα ηελ θαιχηεξε θηλεηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ θαζψο θαη γηα ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελφο ζρεδίνπ 

γηα ηελ ζηνρεπκέλε ζηαδηνδξνκία. 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαθέξεη ηηο 24 πην ζεκαληηθέο πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 8 

αλαγλσξηζκέλεο δεμηφηεηεο γηα ηνλ πξνζβάζηκν ηνπξηζκφ. Απηέο νη 24 θαξηέξεο ζα απνηειέζνπλ ην Δξγαιείν 

Καζνδήγεζεο Καξηέξαο ΠΠ4, πνπ ζα αλαπηπρζεί ζηα ηέιε ηνπ 2020. 

 
α/α Καπιέπα σεηική δεξιόηηηα 

1 Γηεπζπληήο δηαρείξηζεο πειαηεηαθήο εκπεηξίαο 

1. Αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα 2 Γηεπζπληήο θέληξνπ ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

3 Τπεχζπλνο δηαρείξηζεο πξννξηζκψλ 

4 Δθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο 

2. Δίδε αλαπεξίαο 5 
Κνηλσληθφο ιεηηνπξγφο κε εηδίθεπζε ζηελ αλάπηπμε 
θνηλνηήησλ 

6 Φπρνθηλεηηθφο ζεξαπεπηήο 

7 Τπάιιεινο νίθνπ επγεξίαο 
3. Πξνζδηνξηζκφο αλαγθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ηξφπσλ 
αληηκεηψπηζεο 

8 Τπεχζπλνο εκεξήζηαο θξνληίδαο παηδηψλ 

9 Δηδηθφο ζηήξημεο αηφκσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο 

10 Γηεπζπληήο πξαθηνξείνπ νξγάλσζεο ηαμηδίσλ 4. Παξνρή πξνζαξκνζκέλσλ ππεξεζηψλ 
 11 Σαμηδησηηθφο πξάθηνξαο 

12 χκβνπινο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο 

5. Δπηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο 

13 Τπάιιεινο γξαθείνπ εμππεξέηεζεο γηα ηηο ΣΠΔ 

14 Σερληθφο πσιήζεσλ 

15 Γηνξγαλσηήο γάκνπ 

16 Τπάιιεινο γξαθείνπ ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

17 Γηεπζπληήο Κέληξνπ Νέσλ 

6. Δπαγγεικαηηθέο αξρέο θαη αμίεο 18 Δπαγγεικαηίαο ζηήξημεο ζεηψλ νηθνγελεηψλ 

19 Τπεχζπλνο θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

20 Θπξσξφο  

7. Παξνρή βνήζεηαο ζε πειάηεο κε αλαπεξία 21 Τπάιιεινο πψιεζεο εηζηηεξίσλ 

22 Αξρηζεξβηηφξνο 

23 Τπάιιεινο ρψξνπ θαηαζθήλσζεο 
8. Αλαγλσξίδνληαο ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

24 Αξρεγφο εθδξνκήο 
 

 

  



         
  

 

 

 

 

 

 

7. ΤΜΠΔΡΑΜΑ 
 

 
Οη πξσηνβνπιίεο πνπ πξνσζήζεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα ήηαλ πνιπάξηζκεο, αιιά 
απηφ πνπ ίζσο ιείπεη, πξψηα απ 'φια, είλαη ε αλάγθε λα αιιάμνπκε ην φξακα πνπ έρνπκε γηα απηνχο ηνπο 
αλζξψπνπο. Πξέπεη λα εξγαζηνχκε γηα ηελ αληίιεςε ηεο αλαπεξίαο. 
 
Δπνκέλσο, ην πξφβιεκα δελ είλαη κφλν αξρηηεθηνληθφ, αιιά θαη πξσηίζησο πνιηηηζηηθφ. Ο πξνζβάζηκνο 
ηνπξηζκφο, θαζψο θαη έλα ζαθέο κήλπκα ηνπ πνιηηηζκνχ ελφο πιεζπζκνχ, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 
έλαλ ελδηαθέξσλ επηρεηξεκαηηθφ κνριφ πνπ ζα κπνξνχζε λα επηηξέςεη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εζφδσλ 
απφ ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα άηνκα κε αλαπεξία δελ ηαμηδεχνπλ πνηέ κφλα ηνπο θαη 
έηζη κηιάκε γηα έλα κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ πνπ ζα θηινμελνχληαη εάλ κηα πφιε πξαγκαηνπνηήζεη ππεξεζίεο 
θαη δξαζηεξηφηεηεο δηαζέζηκεο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Αζθαιψο, ε πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ ή ρψξσλ 
πξνζβάζηκσλ ζε φινπο είλαη δαπαλεξή, επίζεο επεηδή ε πξνζβάζηκε ηνπξηζηηθή αγνξά ζπλεπάγεηαη 
δηαθνξεηηθέο αλαπεξίεο θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. πρλά ηα θνλδχιηα ιείπνπλ γηα νξηζκέλα είδε 
πινπνηήζεσλ, αιιά κεξηθέο θνξέο ζα αξθνχζε λα μεθηλήζνπκε απφ απηφ πνπ ππάξρεη ήδε θαη λα ην 
πξνζαξκφζνπκε απιά θξνληίδνληαο λα ην θάλνπκε πξνζηηφ ζε φινπο. 
 
Γηα παξάδεηγκα, αλ κηιάκε γηα θηινμελία θαη πξνζσπηθφ, δελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε κεγάιεο επελδχζεηο ζε 
καζήκαηα πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ θηινμελία, αλαιχνληαο φιεο ηηο πηζαλέο θαη θαληαζηηθέο πεξηπηψζεηο, 
αξθεί λα δεκηνπξγεζνχλ «δηδάγκαηα» γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ, λα ηνπ 
εμεγήζεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ έρεη ε ππνδνρή θαη ε ζεκαζία ηνπ γεγνλφηνο, γηα απηνχο ηνπο 
αλζξψπνπο, ηεο «ηθαλφηεηαο λα αηζζάλνληαη ζαλ ζην ζπίηη ηνπο» αθφκε θαη φηαλ είλαη δηαθνπέο. 
 
πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, απηφ είλαη επίζεο έλα δήηεκα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο επαηζζεζίαο ησλ 
αλζξψπσλ γηα απηά ηα δεηήκαηα. ηαλ πινπνηείηαη έλα λέν έξγν, ζα ήηαλ απαξαίηεην λα αξρίζνπκε 
ακέζσο λα ζθεθηφκαζηε ηε δεκηνπξγία κηαο δνκήο κε «ζρέδην γηα φινπο», αλ απηφ ζπλέβαηλε, ζίγνπξα ζα 
είρε απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία αηζζεηηθά φκνξθσλ θαηαζθεπψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
απφ ιίγνπο.  
 
Η πξφζβαζε ζηνπο δξφκνπο θαη ηηο κεηαθνξέο, ρσξίο λα εμεηάδεηαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ ρψξσλ γηα 
επίζθεςε αθφκε θαη απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, είλαη ζαλ λα θάλνπκε έλα δσγξαθηθφ έξγν κηζφ. Η 
θνπιηνχξα ηνπ πξνζβάζηκνπ ηνπξηζκνχ, αλ ην κπνξνχκε λα ηνλ θαζνξίζνπκε, ξηδψλεη αξγά ηφζν ζε εζληθφ 
φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, αιιά απφ ηα βήκαηα πξνο ηα εκπξφο θαη ππάξρνπλ αθφκα πνιιά λα θάλνπκε. 
 

 
 

 

 


