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ΕΤΥΑΡΙΣΗΡΙΑ 

Θα ήζεια λα εθθξάζω ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηελ Μπέηηπ Λενηζάθνπ γηα 

ηελ πξνηξνπή ηεο ζην λα αζρνιεζώ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα απηήο ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο. Παξάιιεια, εθθξάδω ηελ κεγάιε ιύπε κνπ γηα ην 

όηη ε Μπέηηπ δελ βξίζθεηαη πιένλ ζηε δωή, γηα λα δεη ηελ νινθιήξωζε 

απηήο ηεο εξγαζίαο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζω ζεξκά ηελ θίιε κνπ Κωλζηαληίλα, γηα 

ηελ άλεπ όξωλ βνήζεηα, ζηήξημε, επηκνλή, ελζάξξπλζε θαη εκπηζηνζύλε 

πνπ κνπ έδεημε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπόλεζεο ηεο παξνύζαο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο.  
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Πεξίιεςε 

ηφρνο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, είλαη λα εμεηαζζεί ε νξγάλσζε θαη ε παξνρή 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ΑκεΑ. Καηαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ 

ηνπξηζκφ ησλ ΑκεΑ ζηελ Διιάδα, έρνληαο σο ζθνπφ: «…λα θαζηεξσζεί ζηε ζπλείδεζε 

ησλ αλζξψπσλ πσο ε πξνζβαζηκφηεηα είλαη δηθαίσκα φισλ θαη φρη κφλν ησλ ιίγσλ, κε 

ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο δσήο ρηιηάδσλ ζπκπνιηηψλ καο κε αλαπεξία» ( Prosvasis.co). 

Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, βαζίζηεθε ζηελ  θαηαγξαθή ησλ ελλνηψλ ηφζν ηνπ 

ηνπξηζκνχ φζν θαη ηεο αλαπεξίαο θαζψο θαη ησλ κνξθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπξηζκνχ, πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο αλάγθεο ησλ ΑκεΑ. ηε ζπλέρεηα, ε θαηαγξαθή 

ζπκπιεξψζεθε κε ηελ αλαθνξά ζηελ παξνρή ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ΑκεΑ ζηελ 

Διιάδα, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ΑκεΑ ηφζν ζε ππνδνκέο, φζν θαη ζε 

εμππεξέηεζε θαζψο θαη κε ηα δηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ελεκέξσζε γηα ηελ πξφζβαζε ζηνλ ηνπξηζκφ ησλ ΑκεΑ, νινθιεξψλεη απηή ηε 

θαηαγξαθή. Ζ εξγαζία θιείλεη, έρνληαο σο βαζηθφ ζπκπέξαζκα φηη νη ηνπξηζηηθέο 

ππνδνκέο ηεο Διιάδαο, πξέπεη λα απμήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζήο ηνπο απφ ηα 

άηνκα κε αλαπεξία.  
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Πεξίιεςε (ζηε μέλε γιώζζα) 

Σhe aim of this academic survey is to research the organization and the delivery of 

tourism services towards disabled people. All the records which involve disabled people 

in Greece are recorded with the aim of: «...establishing to every peoples' mind that 

accessibility is the right not only for the few but for everyone, in addition to the 

improvement of the quality of life for thousand of fellow people who have got special 

needs.» (Prosvasis.co). This  methodogical approachment, was based on the recording of 

the definitions which involve tourism, disability and different forms of tourism, which are 

attached directly with the needs of disabled people. To continue, the recording was filled 

out with a reference to the delivery of tourism services for disabled people in Greece, 

which satisfy the needs of people with special needs when it comes to infrastructure, 

services and their rights. The information about disabled people and their way through 

tourism is completed in this recording. Finally, my survey ends with the conclusion that 

the tourism infrastructure in Greece should increase the possibilities of accessibility for 

people with special needs. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Μηιψληαο κε ηελ Μπέηηπ Λενηζάθνπ, ε νπνία ήηαλ Γηνηθήηξηα θαη Πξφεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ 

(Κ.Δ.Α.Σ.)  ζηελ Καιιηζέα, κνπ έδσζε ηελ ηδέα θαη κνπ θίλεζε ηελ πεξηέξγεηα, λα 

αζρνιεζψ ζε επίπεδν πηπρηαθήο εξγαζίαο, κε ην ζέκα: «Σνπξηζκφο θαη Άηνκα κε 

Αλαπεξία». Μεηά απφ κηα πξψηε δηεξεχλεζε, ηα ζηνηρεία κνπ θάλεθαλ πνιχ 

ελδηαθέξνληα ψζηε λα πηνζεηήζσ ην ζέκα.  

Φάρλνληαο ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ην ζέκα, ε νπνία λα αλαθέξεηαη ζηηο ηνπξηζηηθέο 

ππνδνκέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα, δηαπίζησζα φηη ηφζν νη έξεπλεο γχξσ απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, φζν θαη νη πξαγκαηηθέο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο ηεο Διιάδαο, είλαη 

αθφκα ζε πνιχ αξρηθφ ζηάδην.  

Με δεδνκέλν φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία, ηα νπνία δεηνχλ ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο ζηελ 

Διιάδα, εκθαλίδνπλ έλαλ ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ, ν ζθνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο 

είλαη ε θαηαγξαθή ησλ παξαπάλσ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ κε ζηφρν λα έρνπκε κηα πξψηε 

εηθφλα γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα δηακνξθσζνχλ πξνηάζεηο θαη 

εξσηήκαηα πνπ λα αθνξνχλ ζηε βειηίσζε απηψλ ησλ ππνδνκψλ πξνο φθεινο ησλ ΑκεΑ.  

Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, βαζίζηεθε ζηελ  θαηαγξαθή ησλ ελλνηψλ ηφζν ηνπ 

ηνπξηζκνχ φζν θαη ηεο αλαπεξίαο θαζψο θαη ησλ κνξθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπξηζκνχ, πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο αλάγθεο ησλ ΑκεΑ. ηε ζπλέρεηα, ε θαηαγξαθή 

ζπκπιεξψζεθε κε ηελ αλαθνξά ζηελ παξνρή ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ΑκεΑ ζηελ 

Διιάδα, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ΑκεΑ ηφζν ζε ππνδνκέο, φζν θαη ζε 

εμππεξέηεζε θαζψο θαη κε ηα δηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ελεκέξσζε γηα ηελ πξφζβαζε ζηνλ ηνπξηζκφ ησλ ΑκεΑ, νινθιεξψλεη απηή ηε 

θαηαγξαθή. 

ην πξψην θεθάιαην πεξηγξάθσ ηηο έλλνηεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο αλαπεξίαο. ην 

δεχηεξν θαη ηξίην θεθάιαην, γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ ππνδνκψλ πνπ κπνξνχλ λα 

εμππεξεηήζνπλ ηνπο ΑκεΑ θαζψο θαη ε αλαθνξά ζηελ πιαηθφξκα prosvasis.co θαη ζην 

πξφηππν Seatrac. ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ θαη ηέινο, 
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ζην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο 

θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα επφκελεο, πην εμεηδηθεπκέλεο έξεπλεο.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΣΟΤΡΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

1.1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

Ο ηνπξηζκφο είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ παίξλεη δηάθνξεο κνξθέο αλά θαηεγνξία. 

Πνιιέο είλαη νη πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα λα δνζεί έλαο επαθξηβήο νξηζκφο ηνπ 

ηνπξηζκνχ. ε κηα γεληθή εηθφλα κπνξνχκε λα δνχκε φηη ν ηνπξηζκφο είλαη έλαο πνιχ 

δηαδεδνκέλνο ηξφπνο ςπραγσγίαο, εηδηθά ζηνλ Γπηηθφ Κφζκν, ελψ παξάιιεια απνηειεί 

κηα πνιχ κεγάιε βηνκεραλία θαη ζεκαληηθφηαηε πεγή εζφδσλ γηα ηηο ηνπξηζηηθέο ρψξεο 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα.  

Απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζκνχ, πέληε κπνξνχλ λα εμαθξηβσζνχλ 

ελλνηνινγηθά. Καη ζπγθεθξηκέλα είλαη ηα εμήο: 

 Ο ηνπξηζκφο είλαη απνηέιεζκα κεκνλσκέλεο ή νκαδηθήο κεηαθίλεζεο αλζξψπσλ 

ζε δηάθνξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη ε δηακνλή ηνπο ζε απηνχο επί 

ηνπιάρηζηνλ έλα 24σξν, κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ςπραγσγηθψλ ηνπο 

αλαγθψλ. 

 Οη δηάθνξεο κνξθέο ηνπ ηνπξηζκνχ πεξηιακβάλνπλ απαξαίηεηα δχν βαζηθά 

ζηνηρεία: Σν ηαμίδη ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη ηε δηακνλή ζε απηφλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο δηαηξνθήο. 

 Σν ηαμίδη θαη ε δηακνλή ιακβάλνπλ ρψξα εθηφο ηνπ ηφπνπ ηεο κφληκεο δηακνλήο 

ησλ αλζξψπσλ πνπ απνθαζίδνπλ λα κεηαθηλεζνχλ γηα ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο. 

 Ζ κεηαθίλεζε αλζξψπσλ ζε δηάθνξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο είλαη 

πξνζσξηλνχ θαη βξαρπρξφληνπ ραξαθηήξα, πνπ ζεκαίλεη φηη πξφζεζή ηνπο είλαη 

λα επηζηξέςνπλ ζηνλ ηφπν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο κέζα ζε ιίγεο, κέξεο 

βδνκάδεο ή κήλεο. 
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 Οη άλζξσπνη επηζθέπηνληαη ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο γηα ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο, 

δειαδή γηα ιφγνπο άιινπο απφ εθείλνπο ηεο κφληκεο δηακνλήο ηνπο ή ηεο 

επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζήο ηνπο. 

Δζωηεπικόρ ηοςπιζμόρ 

Καλέλαο απφ απηνχο ηνπο νξηζκνχο φκσο, δελ ιακβάλεη ππφςε ηνλ εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ. 

Σειεπηαία θνξά, ην ζέκα ηεο πηνζέηεζεο ελφο νξηζκνχ γηα ηνλ εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ 

ηέζεθε ζηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηνλ Σνπξηζκφ πνπ ζπγθιήζεθε ην 1980 ζηελ 

Μαλίια ησλ Φηιηππηλψλ απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, ρσξίο φκσο ζεηηθφ 

απνηέιεζκα. ήκεξα, θάπνηεο ρψξεο έρνπλ δψζεη έλαλ νξηζκφ γηα ηνλ ληφπην ηνπξίζηα. 

Οη ΖΠΑ π.ρ. νξίδνπλ ζαλ ηνπξίζηα πνπ θάλεη εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ, νπνηνδήπνηε άηνκν 

θεχγεη απφ ην ζπίηη ηνπ κε ζθνπφ λα επηζθεθηεί θάπνην κέξνο πνπ απέρεη ηνπιάρηζηνλ 50 

κίιηα (80,48 ρηιηφκεηξα) απφ απηφ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν εθηφο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ 

κεηάβαζεο ζηελ εξγαζία.(WIKIPEDIA, 2017) 

 

1.2 ΜΟΡΦΔ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

Ο ηνπξηζκφο, φπσο αλαθέξεηαη θαη πην πάλσ, πνηθίιεη ζηηο κνξθέο θαη δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπ αλά θαηεγνξία. Οη θαηεγνξίεο απηέο, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθηπαθή εγθπθινπαίδεηα 

Wikipedia,2017, δηαθξίλνληαη ζε 6 θαηεγνξίεο ηνπξηζκνχ, πνπ δίλνπλ ηελ γεληθφηεξε 

εηθφλα ηνπ ηνπξηζκνχ, θαη απηέο είλαη 

1. Δγρψξηνο ηνπξηζκφο (domestic tourism): ν ηνπξηζκφο ησλ θαηνίθσλ κίαο ρψξαο φηαλ 

ηαμηδεχνπλ κφλν εληφο απηήο (πρ. έλαο Αζελαίνο πεγαίλεη ζηελ Καιακάηα) 

2. Δμεξρφκελνο ηνπξηζκφο (outbound tourism): αθνξά ζηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο κίαο 

ρψξαο νη νπνίνη ηαμηδεχνπλ ζε κίαλ άιιε ρψξα (πρ. έλαο Έιιελαο πνπ ηαμηδεχεη ζηελ 

Ηηαιία) 

3. Δηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο (inbound tourism): ν ηνπξηζκφο ησλ αιινδαπψλ νη νπνίνη 

ηαμηδεχνπλ ζε δεδνκέλε ρψξα (πρ. έλαο Ηηαιφο πνπ ηαμηδεχεη ζηελ Διιάδα) 
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4. Γηεζλήο ηνπξηζκφο (international tourism): ην ζχλνιν ηνπ εηζεξρφκελνπ θαη ηνπ 

εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ. 

5. Δζσηεξηθφο ηνπξηζκφο (internal tourism): ην ζχλνιν ηνπ εγρψξηνπ θαη ηνπ 

εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ 

6. Δζληθφο ηνπξηζκφο: (national tourism): ην ζχλνιν ηνπ εγρψξηνπ θαη ηνπ εμεξρφκελνπ 

ηνπξηζκνχ. 

ε απηέο ηηο θαηεγνξίεο πξνζδηνξίδνληαη κνξθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπξηζκνχ, πνπ 

αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα πνπ έρεη ν θάζε ηνπξίζηαο, θαηεγνξηνπνηείηαη θαη ην είδνο 

ηνπξηζκνχ πνπ πξαγκαηνπνηεί ζην ηαμίδη ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα είδε ηνπξηζκνχ είλαη 

ηα εμήο: 

 Αγξνηνπξηζκφο – Σνπξηζκφο Τπαίζξνπ (αλαπηχζζεηαη, φπσο ππνδειψλεη ην 

φλνκα ηνπ θπξίσο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη ζρεηίδεηαη κε θνηλσληθέο, 

πεξηβαιινληηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αμίεο ηεο πεξηνρήο) (WIKIPEDIA, 2017) 

 Αζιεηηθφο Σνπξηζκφο Αλαςπρήο (ζπλδέεηαη κε φιεο ηηο κνξθέο ελεξγεηηθήο θαη 

παζεηηθήο ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο εθδειψζεηο. Ζ ζπκκεηνρή κπνξεί λα είλαη 

ηπραία ή θαη νξγαλσκέλε, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα επηρεηξεκαηηθνχο 

ζθνπνχο ή θαη γηα άιινπο ιφγνπο. Υσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

o ελεξγή ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο εθδειψζεηο ή δηαγσληζκνχο, φπσο ην 

γθνιθ, ηέληο, πνδφζθαηξν, κπάζθεη, θσπειαζία θιπ. 

o παξαθνινχζεζε ησλ επξσπατθψλ θαη παγθνζκίσλ θππέιισλ θαη 

πξσηαζιεκάησλ, Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη ηα κεγάια δηεζλή ηνπξλνπά) 

(WIKIPEDIA, 2017) 

 Αξραηνινγηθφο Σνπξηζκφο (σο ππνθαηεγνξία ηνπ πνιηηηζηηθνχ έρεη σο θχξην 

αληηθείκελν ηελ επίζθεςε ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κλεκεία, κνπζεία θιπ) 

(Alter Tourism, 2011) 

 Αξρηηεθηνληθφο Σνπξηζκφο (ζθνπφο ησλ ηαμηδηψλ απηψλ είλαη ε αλάγλσζε ησλ 

ηφπσλ κέζα απφ ηα θηίξηα θαη ηελ Αξρηηεθηνληθή ηνπο βηψλνληαο ηελ πφιε 

αιεζηλά θαη φρη απιά κέζα απφ ηηο ζπκβνπιέο ησλ ηαμηδησηηθψλ νδεγψλ) 

(GreekArchitects Athens, 2011) 
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 Γαζηξνλνκηθφο Σνπξηζκφο (πξνζειθχεη ηνπξίζηεο νη νπνίνη επηδηψθνπλ λα 

ζπλδπάζνπλ ηελ ηαμηδησηηθή εκπεηξία, κε ηελ αλαδήηεζε παξαδνζηαθψλ 

εδεζκάησλ θαη ηνπηθψλ πξντφλησλ) (Κηνπκνπξηδή, 2010:20) 

 Δθπαηδεπηηθφο Σνπξηζκφο (βαζηθφο ζθνπφο είλαη ε εθκάζεζε θαη γη’ απηφ 

απεπζχλεηαη θπξίσο ζηνπο λένπο (επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ ηαμηδηψηε, 

απφθηεζε εηδηθψλ γλψζεσλ, απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ)) (WIKIPEDIA, 2017) 

 Θαιάζζηνο Σνπξηζκφο (πεξηιακβάλεη έλα εχξνο δξαζηεξηνηήησλ κε επίθεληξν ηε 

ζάιαζζα (λαχισζε ζθαθψλ, δεκνθηιή ηαμίδηα κε θξνπαδηέξεο θηι)) 

(WIKIPEDIA, 2017) 

 Θξεζθεπηηθφο Σνπξηζκφο (ζπλδέεηαη κε ηελ επίζθεςε ζηα βπδαληηλά κλεκεία, 

κλεκεία εθθιεζηαζηηθήο αξρηηεθηνληθήο, εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα) 

(WIKIPEDIA, 2017) 

 Ηακαηηθφο Σνπξηζκφο (ζπλδέεηαη κε επηζθέςεηο ζε ηνπξηζηηθνχο ρψξνπο γηα ηε 

ζεξαπεία δηαθφξσλ αζζελεηψλ (π.ρ. ηε ζεξαπεία άγρνπο, ηε ςπρνζεξαπεία, ηε 

θπζηνζεξαπεία, ηε ραιάξσζε, ηε δηαηξνθή, ηελ νκνξθηά, θιπ.), θαζψο θαη γηα 

μεθνχξαζε θαη αλαδσνγφλεζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ςπρήο) (WIKIPEDIA, 2017) 

 Ηαηξηθφο Σνπξηζκφο (κηα θαηεχζπλζε ηνπ ηνπξηζκνχ, ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη ε 

νξγάλσζε κίαο νηθνλνκηθά αληαγσληζηηθήο ηαηξηθήο θξνληίδαο ηνπ αζζελνχο ζην 

εμσηεξηθφ) (WIKIPEDIA, 2017) 

 Οηθνηνπξηζκφο (κηα κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ έρεη αλαπηπρζεί ρξεζηκνπνηψληαο 

ηνπο πφξνπο ηνπ πεξηβάιινληνο: βνπλά, ιίκλεο, ιηκλνζάιαζζεο, θνηιάδεο, 

ζπειηέο, πινχζηα ρισξίδα θαη παλίδα. πλνπηηθά είλαη πεξηνρέο πνπ πξνθαινχλ 

πςειφ γεσινγηθφ ελδηαθέξνλ) (WIKIPEDIA,2017) 

 Οηλνηνπξηζκφο (ην είδνο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ ν ζθνπφο ηνπ πεξηιακβάλεη ηε 

γεχζε, ηελ θαηαλάισζε ή ηελ αγνξά ηνπ θξαζηνχ απφ ην κέξνο παξαγσγήο ηνπ ή 

θνληά ζε θείλν ην κέξνο. Απνηειείηαη απφ επηζθέςεηο ζε ακπειψλεο, νηλνπνηίεο, 

φπνπ ν ηνπξίζηαο κπνξεί λα γεπζεί θξαζηά, ή θαη αθφκε λα πάξεη κέξνο ζηε 

ζπγθνκηδή ησλ ζηαθπιηψλ) (WIKIPEDIA, 2017) 

 Πνιηηηζηηθφο Σνπξηζκφο (ηδαληθή κνξθή ηνπξηζκνχ γηα φζνπο επηζπκνχλ λα 

αλαθαιχςνπλ θαη λα κάζνπλ γηα ηελ θνπιηνχξα θαη ηνλ πνιηηηζκφ δηαθφξσλ 

πεξηνρψλ, λα ιακβάλνπλ ελεξγά κέξνο ζε ζεκηλάξηα θαη εξγαζηήξηα, θαζψο θαη 
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γλψζε ηεο παξαδνζηαθήο ηέρλεο - βπδαληηλή δσγξαθηθή, θσηνγξαθία, θεξακηθή, 

γιππηά, ηνηρνγξαθίεο, κνπζηθά φξγαλα, θιπ) (WIKIPEDIA, 2017) 

 πλεδξηαθφο Σνπξηζκφο (ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ 

νξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα θαη εθζέζεηο) (WIKIPEDIA, 

2017) 

ε θάζε κία απφ απηέο ηηο κνξθέο ηνπξηζκνχ, πνηθίινπλ θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ νη ηνπξίζηεο ζηα ηαμίδηα ή ηηο εθδξνκέο ηνπο. Πην αλαιπηηθά 

 Canyoning 

 Caving (εμεξεχλεζε ζπειαίσλ) 

 Kayak 

 Parapente (αιεμίπησην πιαγηάο) 

 Rafting 

 River Trekking 

 Wind Surfing 

 Αλαξξίρεζε 

 Θαιάζζην θη 

 Θαιαζζνζεξαπεία 

 Ηππαζία 

 Ηζηηνπινΐα 

 Καηαδχζεηο 

 Κξνπαδηέξεο 

 Οξεηλφ Σξέμηκν 

 Παξαηήξεζε Οηθνζπζηήκαηνο 

 Πεδνπνξία – Οξεηβαζία 

 Πνδειαζία Βνπλνχ (Mountain Bike) 

 Τπνβξχρην Φάξεκα                                            

  (Alter Tourism, 2011)  
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1.3 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

Αλαπεξία είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο θνηλήο δξαζηεξηφηεηαο ιφγνπ, έξγνπ ή άκεζεο 

αληίιεςεο ιφγσ ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο βιάβεο ελφο αλζξψπνπ. (WIKIPEDIA, 2017). 

Ο φξνο «Αλάπεξνο» ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Ο.Ζ.Δ. (1975), είλαη νπνηνδήπνηε 

άηνκν πνπ δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη κφλν ηνπ φιεο ή έλα κέξνο απφ ηηο αλάγθεο κηαο 

θπζηνινγηθήο, αηνκηθήο ή θαη θνηλσληθήο δσήο ιφγσ θάπνηνπ εθ γελεηήο ή επίθηεηνπ 

ζσκαηηθνχ ή δηαλνεηηθνχ κεηνλεθηήκαηνο. (Ννκαξρηαθφο χιινγνο ΑκεΑ Ν. Φιψξηλαο) 

Άηνκα κε αλαπεξίεο ζεσξνχληαη απηά πνπ έρνπλ   

1. λνεηηθή θαζπζηέξεζε/ αλαπεξία 

2. αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο αθνήο (θσθνί θαη βαξήθννη) θαη φξαζεο (ηπθινί, 

ακβιχσπεο) 

3. θηλεηηθέο αλαπεξίεο 

4. κε ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο 

5. κε δηαηαξαρέο ιφγνπ θαη νκηιίαο 

6. κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (δπζιεμία, δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλσζία, 

δπζνξζνγξαθία, δπζγξαθεία) 

7. κε δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο κε ή ρσξίο ππεξθηλεηηθφηεηα, κε δηάρπηεο 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (απηηζηηθφ θάζκα) 

8. κε ςπρηθέο θαη λεπξνςπρηθέο δηαηαξαρέο, κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο 

9. κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο ζηελ 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά 

10. κε ηδηαίηεξεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηαιέληα, πνπ γηα νιφθιεξε ή γηα νξηζκέλε 

πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ ηνπο 

δπζθνιεχνπλ επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε γεληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

θαη θαηάξηηζε θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε. (Δξγαζία ζηελ Αλαπεξία, PowerPoint) 
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1.4 ΔΗΓΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

Οη αλαπεξίεο ηαμηλνκνχληαη σο πξνο ην ρξφλν εθδήισζεο ζε εθείλεο κε ηηο νπνίεο 

γελληέηαη ην βξέθνο θαη ζε αλαπεξίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ ζε θάπνηα 

ρξνληθή ζηηγκή απφ θιεξνλνκηθή αηηία, αζζέλεηεο, εξγαηηθφ - ηξνραίν ή άιιν αηχρεκα. 

πλεπψο ε κεηνλεμία ηνπ αλαπήξνπ, άζρεηα απφ ηελ κνξθή θαη ηνλ ρξφλν πνπ 

εθδειψλεηαη, πξνθαιεί κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ λα θαιχπηεη 

ηηο αλάγθεο ηνπ. (Ννκαξρηαθφο χιινγνο ΑκεΑ Ν. Φιψξηλαο)  

Ολική αναπηπία: 

1. Ζ παληειήο απψιεηα ηεο φξαζεο θαη ζηα δχν κάηηα 

2. Ζ νινθιεξσηηθή γεληθή κεηαηξαπκαηηθή παξάιπζε 

3. Ζ απψιεηα ησλ άλσ άθξσλ, ησλ ρεξηψλ 

4. Ο αθξσηεξηαζκφο θαη ησλ δχν κεξψλ ή θλεκψλ 

5. Ζ αθαζία* 

6. Ζ παξαπιεγία 

7. Ζ ςπρνπάζεηα, πξνεξρφκελε απφ ηξαχκα ζην θεθάιη 

8. Ζ «πξντνχζα θηλεηηθή αηαμία», χζηεξα απφ ηξαχκα 

9. Ζ απψιεηα ελφο άθξνπ θαη ε αρξήζηεπζε ηνπ άιινπ 

10. Ο αθξσηεξηαζκφο ή ε πιήξεο αρξήζηεπζε ηνπ ελφο ηνπιάρηζηνλ πνδηνχ 

* αλαθέξεηαη ζε θάζε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ ζε ελήιηθεο θαη 

παηδηά θαη γεληθφηεξε αληθαλφηεηα ιφγνπ. Μπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηαηαξαρέο ησλ 

εγθεθαιηθψλ αγγείσλ ή ζε εγθεθαιηθέο βιάβεο.(WIKIPEDIA, 2015) 

Μεπική αναπηπία: 

Ζ κεξηθή αλαπεξία έρεη ειαθξφηεξν ραξαθηήξα θαη θπκαίλεηαη ζε πνζνζηά αλαπεξίαο. 

(WIKIPEDIA, 2017)  
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http://www.greekarchitects.gr/gr/architraveling/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-id4287
http://www.greekarchitects.gr/gr/architraveling/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-id4287
http://www.greekarchitects.gr/gr/architraveling/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-id4287
http://www.greekarchitects.gr/gr/architraveling/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-id4287
http://www.greekarchitects.gr/gr/architraveling/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-id4287
http://www.greekarchitects.gr/gr/architraveling/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-id4287
http://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/20/025/1399.pdf
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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http://altertourism.gr/morfes-tourismou/lista-thematikon-morfon-tourismou-kai-

drastiriotitwn  

 

o «Αλαπεξία» (2017). ΒΙΚΙΠΑΙΓΔΙΑ,7 Απξηιίνπ, Αλαθηήζεθε ηελ 14 Ηνπλίνπ 2017, 

απφ https://el.wikipedia.org/wiki/Αλαπεξία  

 

 

o «Οξηζκφο – Δίδε Αλαπεξίεο». Νομαπσιακόρ ύλλογορ ΑμεΑ Ν. Φλώπιναρ, 

Αλαθηήζεθε ηελ 14 Ηνπλίνπ 2017, απφ http://www.amea-

amyntaio.gr/index2.php?id=31  

 

o Αναπηπία: όποι και οπιζμοί Η έννοια ηηρ διαθοπεηικόηηηαρ. Αλαθηήζεθε ηελ 14 

Ηνπλίνπ 2017, απφ 

http://compus.uom.gr/EDU129/document/Uliko_apo_Eishghseis_mathhmatwn/Diafa

neies_Power_Point/Anaphria.pdf  

 

 

o «Αθαζία» (2015). ΒΙΚΙΠΑΙΓΔΙΑ, 1 Γεθεκβξίνπ, Αλαθηήζεθε ηελ 14 Ηνπλίνπ, απφ 

https://el.wikipedia.org/wiki/Αθαζία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://altertourism.gr/morfes-tourismou/lista-thematikon-morfon-tourismou-kai-drastiriotitwn
http://altertourism.gr/morfes-tourismou/lista-thematikon-morfon-tourismou-kai-drastiriotitwn
https://el.wikipedia.org/wiki/Αναπηρία
http://www.amea-amyntaio.gr/index2.php?id=31
http://www.amea-amyntaio.gr/index2.php?id=31
http://compus.uom.gr/EDU129/document/Uliko_apo_Eishghseis_mathhmatwn/Diafaneies_Power_Point/Anaphria.pdf
http://compus.uom.gr/EDU129/document/Uliko_apo_Eishghseis_mathhmatwn/Diafaneies_Power_Point/Anaphria.pdf
https://el.wikipedia.org/wiki/Αφασία
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΟΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΑΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ 

2.1 ΥΔΖ ΣΗΜΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

   Ο ιαφο ιέεη "φηη πιεξψλεηο παίξλεηο" θαη ζε γεληθέο γξακκέο έρεη δίθην, ε δηαθχκαλζε 

θαη ην εχξνο ησλ επηινγψλ φκσο, ην νπνίν έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ ν θαηαλαισηήο, 

θαζνξίδεη ηελ έλλνηα ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Απεπζπλφκελνη ζηνλ ηνπξηζκφ ζα 

κπνξνχζακε λα αλαγλσξίζνπκε φινπο εθείλνπο ηνπ επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη θάλνπλ 

θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ άηνκα κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο, ην 

εξψηεκα φκσο ην νπνίν πξνθχπηεη είλαη ην θαηά πφζν ζπκβαδίδνπλ νη ηηκέο, νη νπνίεο 

ζπλήζσο είλαη θαη ιίγν "ηζηκπεκέλεο", κε ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Δίλαη δηαδεδνκέλν φηη εμππεξεηψληαο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, πξνζθέξεηο θαη εηδηθέο 

ππεξεζίεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε θνζηνιφγεζε γίλεηαη κε ηνλ ίδην εηδηθφ ηξφπν. 

Οπνηνζδήπνηε, έρεη κεησκέλε ζσκαηηθή ηθαλφηεηα, είλαη ζηελ δπζρεξή ζέζε, ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, λα πιεξψζεη αδξά γηα ηηο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα ιάβεη. Γελ 

ρξεηάδεηαη λα θαηεγνξνχκε ζπλέρεηα ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο ίδηνπο, ζα κπνξνχζε λα θηαίεη 

θαη ε πνιηηεία, ζα κπνξνχζαλ λα θηαίλε θαη νη ηδηψηεο, φκσο ε αιήζεηα θξχβεηαη πνιιά 

ρξφληα πξηλ, φηαλ ν καδηθφο ηνπξηζκφο έθαλε ηα πξψηα δεηιά ηνπ βήκαηα ζηελ Διιάδα. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο έρεη δηακνξθσζεί έηζη ψζηε λα 

εμππεξεηεί ηα εθαηνκκχξηα ησλ ηνπξηζηψλ ηα νπνία επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα, ιέμεηο 

φπσο ε θέξνπζα ηθαλφηεηα θαη βηψζηκε αλάπηπμε βξηζθφληνπζαλ πάληα ζε δεχηεξε 

κνίξα. Μέζα απφ ηελ αλάπηπμε φκσο ηνπ ηνπξηζκνχ, νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο 

θνηλσληθέο νκάδεο επηζπκνχζαλ λα ιάβνπλ ηα πξνλφκηά ηνπ, έηζη λέεο αλάγθεο θαη λέεο 

πξνθιήζεηο δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά. ε απηφ ην ζεκείν βξίζθνληαη θαη 

ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, κνηάδνληαο έξκαηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, πνπ 

ζηγά ζηγά δείρλεη λα εμαζζελεί θαη λα παξαρσξεί ηελ ζέζε ηνπ ζε άιια κνληέια 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Θα έπξεπε ινηπφλ λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο, φρη κφλν απφ 

επηρεηξεκαηίεο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο αιιά θαη απφ ην θξάηνο, ψζηε λα 

βειηησζνχλ νη ππνδνκέο νη νπνίεο ζα θαζηζηνχζαλ ηελ κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο επθνιφηεξε. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 
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ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, λα πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλα ηνπξηζηηθά παθέηα, λα 

πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξνπο ηνπξίζηεο κε εηδηθέο αλάγθεο θαη λα απμήζνπλ ηελ 

δήηεζε. Όπσο ν θαζέλαο καο γλσξίδεη, ε αχμεζε ηεο δήηεζεο δεκηνπξγεί θαη αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ δεκηνπξγία πνιιαπιψλ επηινγψλ γηα ηνπο 

ηνπξίζηεο. Οη πξνζπάζεηεο θαη νη αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία είλαη 

αμηνπξφζεθηεο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ φκσο βήκαηα απνθαζηζηηθά ηα νπνία πξαγκαηηθά ζα 

κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ, πνπ ζηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή 

κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε απηφ ηνπ επηηξαπέδηνπ παηρληδηνχ monopoly. (Καλειιφπνπινο, 

2013).  

 

2.2 ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

Σε δπλαηφηεηα λα πεηχρνπλ κεγαιχηεξν δηάζηεκα πιεξφηεηαο έρνπλ εθείλνη νη 

μελνδφρνη πνπ ζα επελδχζνπλ ζε ππνδνκέο γηα ηε θηινμελία Αηφκσλ κε Αλαπεξία 

(ΑκεΑ).  

ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηεο θηινμελίαο, ηα πεξηζζφηεξα μελνδνρεία ηεο ρψξαο -κε 

εμαίξεζε ηηο κεγάιεο κνλάδεο ηεζζάξσλ θαη πέληε αζηέξσλ- πζηεξνχλ ζεκαληηθά ζε 

ππνδνκέο.  

 

Σν θφζηνο γηα λα είλαη δπλαηή ε θηινμελία ησλ AκεA ζηα μελνδνρεία θαη ηα ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα δελ είλαη κεγάιν, ζε ζρέζε κε ην θέξδνο πνπ ζα έρεη ν επηρεηξεκαηίαο απφ 

ηελ επηκήθπλζε ηεο ζεδφλ θαη ηελ αχμεζε ζηηο πιεξφηεηεο.  

Όκσο πνηέο είλαη νη απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα λα θαιχπηεη έλα μελνδνρείν ηηο αλάγθεο 

αηφκσλ κε αλαπεξία; Καη εχινγν είλαη απηέο νη ππνδνκέο λα πξέπεη λα εμππεξεηνχλ 

αλάγθεο θαη ζηνπο ινηπνχο μελνδνρεηαθνχο ρψξνπο, φπσο είλαη εζηηαηφξηα, κπαξ, 

παξαιίεο, ρψξνη ςπραγσγίαο θιπ θαη θπζηθά νη δεκφζηνη ρψξνη. (Έξςπνη επένδςζη ηα 

θιλικά καηαλύμαηα για ΑΜΔΑ, 2013) 

Υξεηάδεηαη έλα ζχλνιν ππνδνκψλ γηα λα ππάξμεη ζσζηή πξφζβαζε ζε παξαιίεο, φπσο 

νξηνζεηεκέλε ζέζε παξθαξίζκαηνο ΑκεΑ, θαηάιιειν δηάδξνκν κε ζσζηή θιίζε πνπ λα 

δηαζχλδεεη ηε ζέζε παξθηλγθ κε ηελ παξαιία θαη έλα ακθίβην ακαμίδην γηα ηελ είζνδν 
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ζηελ ζάιαζζα, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ε πιαηθφξκα seatrac  (απηά είλαη ηα 

ειάρηζηα). Σν ηδαληθφ ζα ήηαλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεγάιν απνδπηήξην θαηάιιειν γηα 

ακαμίδην, ηνπαιέηα ΑκεΑ θαη ηνπηθφ λαπαγνζψζηε.  

 

 

(Frapress, 2015) 

 

Οξηζκέλεο παξαιίεο θαη ζηα λεζηά δηαζέηνπλ ηα ειάρηζηα πνπ αλαθέξακε πην πάλσ, κε 

ην πξφβιεκα φκσο λα εζηηάδεηαη ζηε ρξνληθή ηνπνζέηεζε ηνπο (θαζψο δελ απνηεινχλ 

κφληκεο θαηαζθεπέο) θαη ππεχζπλνη είλαη νη Γήκνη πνπ δε θεκίδνληαη γηα ηελ νξγάλσζε 

θαη ηελ ηαρχηεηά ηνπο, κε ηηο πεξηζζφηεξεο ππνδνκέο λα επαλαηνπνζεηνχληαη ζηα ηέιε 

Απγνχζηνπ.  

Χζηφζν γηα ην ζχζηεκα SeaTrac ην νπνίν απνηειεί ηε κφλε πιαηθφξκα γηα απηφλνκε 

πξφζβαζε ζηε ζάιαζζα ΑκεΑ, κπνξείηε λα δείηε πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο 

prosvasis.co θαη tobea.gr.  Γηα ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο seatrac, ζα πξέπεη λα 

πξνκεζεπηείηε ην απαξαίηεην ηειεθνληξφι απφ ην Γήκν πνπ αλήθεη ε πεξηνρή φπνπ 

είλαη ηνπνζεηεκέλε θαη λα ξσηήζεηε αλ έρεη επαλαηνπνζεηεζεί γηα ηελ ηξέρνπζα ζεδφλ. 

(Θενδσξίδνπ, 2015) 

 



 

22 
 

ε φ,ηη αθνξά ηηο ππνδνκέο:  

 

 

(Έξςπνη επένδςζη ηα θιλικά καηαλύμαηα για ΑΜΔΑ, 2013) 

 

1. Σα άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο (ζε ακαμίδην, κε πξνβιήκαηα βάδηζεο, κε αζηάζεηα 

θιπ) έρνπλ θπξίσο αλάγθε απφ άλεηεο δηαζηάζεηο ζε πφξηεο/ δηαδξφκνπο /αλειθπζηήξεο 

θιπ, ηζφπεδεο δηαδξνκέο ρσξίο ζθαινπάηηα, ρψξν γηα ειηγκφ ησλ ακαμηδίσλ, εηδηθά 

δηακνξθσκέλα WC θαη πξνζνρή ζηα χςε φπνπ ηνπνζεηνχληαη νη εμνπιηζκνί.  

 

2. Σα άηνκα κε αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο (κε πξνβιήκαηα φξαζεο ή/θαη αθνήο) 

ρξεηάδνληαη αληίζηνηρα θπξίσο αθνπζηηθή θαη νπηηθή αλαγγειία (π.ρ. ζηνπο 

αλειθπζηήξεο, ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, φηαλ δίλνληαη νδεγίεο ζην θνηλφ θιπ), 

εχθνια αληηιεπηνχο ρψξνπο ρσξίο εκπφδηα θαη κε ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο γηα ηα άηνκα 

κε κεξηθή φξαζε. 

  

3. Σα άηνκα κε λνεηηθέο, γλσζηηθέο θιπ αλαπεξίεο, επίζεο ρξεηάδνληαη απινχο ρψξνπο 

ζηνπο νπνίνπο λα κπνξνχλ εχθνια λα πξνζαλαηνιηζηνχλ, ρσξίο εκπφδηα θαη επηθίλδπλα 
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ζεκεία.  

Αληίζηνηρεο αλάγθεο εμάιινπ έρνπλ θαη ηα κηθξά παηδηά. 

 Αλαγθαία ε χπαξμε εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, γηα ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ. 

Θα πξέπεη ινηπφλ λα ζεκεηψζνπκε φηη θάζε θαηεγνξία ΑκεΑ έρεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, 

νη νπνίεο απνηεινχλ αλάγθεο θαη άιισλ θαηεγνξηψλ πνιηηψλ, φπσο νη ειηθησκέλνη θαη νη 

γνλείο κε παηδηά βξεθηθήο ειηθίαο (ζε παηδηθφ ακαμίδην).  

Πέξα απφ ηηο ππνδνκέο, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε αλάγθε χπαξμεο ελεκεξσκέλνπ 

πξνζσπηθνχ ζε φιεο ηηο κνλάδεο εμππεξέηεζεο θνηλνχ (μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, ρψξνη 

ςπραγσγίαο, δεκφζηνη ρψξνη θιπ), δειαδή πνπ λα γλσξίδεη ηηο αλάγθεο θάζε θαηεγνξίαο 

θαη ηνλ ηξφπν ζπλαιιαγήο κε απηή.  

Σα άηνκα κε αλαπεξία θάλνπλ δηαθνπέο, δαπαλνχλ πεξηζζφηεξα θαη «γεκίδνπλ» ηα 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλα μελνδνρεία αθφκα θαη ηηο πεξηφδνπο ρακειήο ηνπξηζηηθήο 

δήηεζεο. Απνηεινχλ δειαδή, κηα «δεμακελή» ηνπξηζηψλ, αξθεί λα ππάξρεη ν 

θαηάιιεινο ρψξνο γηα ηε θηινμελία ηνπο.  

ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη έξεπλα-κειέηε γηα ηνλ ηνπξηζκφ ησλ ΑκεΑ. Χζηφζν, ηα άηνκα 

κε αλαπεξία μεπεξλνχλ ην 1 εθαηνκκχξην.  

χκθσλα φκσο κε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Γεξκαληθνχ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο: Σν 54% ησλ Γεξκαλψλ κε αλαπεξία, δειαδή 3.650.000 

άλζξσπνη, ηαμηδεχνπλ γηα ηνπξηζκφ θάζε ρξφλν. Καηά κέζν φξν θάζε ηαμηδηψηεο θάλεη 

1,3 ηαμίδηα δηαθνπψλ ηνλ ρξφλν, κε κέζε δηάξθεηα 13,9 εκέξεο.  

Σν 41% ησλ ηαμηδηψλ γίλεηαη κέζα ζηε Γεξκαλία θαη ην 59% ζην εμσηεξηθφ.  

Δπίζεο ηα ΑκεΑ μνδεχνπλ θαηά κέζν φξν 15% πεξηζζφηεξα ρξήκαηα. Σα άηνκα κε 

αλαπεξία ζηε Γεξκαλία μνδεχνπλ θαηά ηηο δηαθνπέο ηνπο εηεζίσο 945€ αλά άηνκν έλαληη 

818€ ηνπ κέζνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ.  

Οη 7 ζηνπο 10 ηνπξίζηεο κε αλαπεξία πξνθεηκέλνπ λα επηζθεθζνχλ έλαλ λέν πξννξηζκφ, 

δελ εκπηζηεχνληαη γηα ηελ πιεξνθφξεζή ηνπο tour operators θιπ, αιιά άιινπο 

αλζξψπνπο κε αλαπεξία πνπ έρνπλ ήδε επηζθεθζεί ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ. Γηα ην 

71% πεξίπνπ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ επηινγή 

πξννξηζκνχ έρεη ε νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνχ (πξνεηνηκαζία, πιεξνθφξεζε, θξάηεζε).  

Σν 26% επηδεηθλχεη απφιπηε πξνζήισζε ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ πνπ έρεη 

ηθαλνπνηήζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ - ηνλ επηζθέπηεηαη ζπλερψο!  
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Σν 48% ζα έθαλε πεξηζζφηεξα ηαμίδηα, αλ νη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί ήηαλ πεξηζζφηεξν 

πξνζβάζηκνη.  

ε κεγάιν πνζνζηφ δηαιέγνπλ γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο ηελ πεξίνδν ηεο ρακειήο 

ηνπξηζηηθήο θίλεζεο (Μάηνο, επηέκβξηνο, Οθηψβξηνο).  

ήκεξα, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία αλέξρεηαη ζε 50 

εθαηνκκχξηα άηνκα (ζηνηρεία ηεο Eurostat, έθδνζε 2001), ηα νπνία ζε πνζνζηφ 

ηνπιάρηζηνλ 50% ηαμηδεχνπλ θαη ζπλνδεχνληαη απφ 1,56 άηνκν θαηά κέζν φξν (ζηνηρεία 

ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Δξγαζίαο ηεο Γεξκαλίαο), αλεβάδνληαο 

ηνλ αξηζκφ ζε πεξίπνπ 65.000.000 άηνκα.  

Δάλ δε ζε απηά ζπλππνινγηζζεί θαη ν αξηζκφο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ άλσ ησλ 65 

εηψλ, πνπ πιένλ έρνπλ ηειείσο δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο θαη ηνπξηζηηθή ζπκπεξηθνξά απφ 

ηηο πξνεγνχκελεο γελεέο ζπλνκειίθσλ ηνπο, θαη ν νπνίνο αλακέλεηαη ζρεδφλ λα 

δηπιαζηαζηεί κέρξη ην 2050, αλεβάδνληαο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ απφ 20% ζε 40% ηνπ 

πιεζπζκνχ, αιιά θαη ησλ νηθνγελεηψλ κε παηδηά ζε θαξφηζη, νη νπνίεο νηθνγέλεηεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αξρίζεη λα ηαμηδεχνπλ νινέλα θαη ζπρλφηεξα (δχν θαηεγνξίεο κε 

παξφκνηεο αλάγθεο πξφζβαζεο κε ηα άηνκα κε αλαπεξίεο), ν ηειηθφο αξηζκφο 

ππεξδηπιαζηάδεηαη θαη γίλεηαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθφο γηα ηε βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ηδηαίηεξε αλάγθε 

ππάξρεη γηα πξνζβάζηκε ελεκέξσζε/πιεξνθφξεζε. Ζ θπξηφηεξε κνξθή ηεο είλαη νη 

πξνζβάζηκεο ηζηνζειίδεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, 

ψζηε λα κπνξεί λα ηηο επηζθεθζεί θαη θάζε άηνκν κε αλαπεξία, αθφκε θαη έλα άηνκν 

ηπθιφ. Δμίζνπ εμππεξεηηθέο είλαη θαη νη εθδφζεηο π.ρ. θαηαιφγσλ κε κεγαιχηεξνπο 

ραξαθηήξεο θαη θαηάιιειεο αληηζέζεηο θφληνπ/γξακκάησλ ή εθδφζεηο ζε αθνπζηηθή 

κνξθή, π.ρ. CD, ή εθδφζεηο κε κεηάθξαζε ζηε λνεκαηηθή, π.ρ. DVD, θιπ.  

Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηαιπκάησλ ηεο ρψξαο, δελ είλαη 

«θηιηθά» πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξία. Χζηφζν, ε ρψξα -φπσο θαη φια ηα θξάηε ηεο ΔΔ- 

δηαζέηεη εδψ θαη ρξφληα νδεγίεο ζρεδηαζκνχ πξνζβάζηκσλ ππνδνκψλ.  

χκθσλα κε ηε «ραξηνγξάθεζε» πνπ έθαλε ε ΔΑκεΑ (Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ 

κε Αλαπεξία) ζε 51 πφιεηο, δειαδή ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ πξσηεπνπζψλ ησλ λνκψλ, 

ζε κηα πξνζπάζεηα αμηφπηζηεο θαηαγξαθήο ησλ πξνζβάζηκσλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, 

ππάξρεη έλδεηα ζε πξνζβάζηκα θαηαιχκαηα.  
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Μάιηζηα, απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε έλαο νδεγφο (http://www.esaea.gr/odigos/), έπεηηα 

απφ απηνςίεο εηδηθά εθπαηδεπκέλσλ αηφκσλ ζπλνδεπφκελσλ απφ άηνκα κε αλαπεξία, 

θαη δείρλεη αθξηβψο ηε «θηψρεηα» ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ζε πξνζβάζηκεο ππνδνκέο θαη 

ππεξεζίεο. Διάρηζηνη μελνδφρνη θαη θαηαιπκαηίεο ηηο εθαξκφδνπλ.  

Μάιηζηα, ηα πξνγξάκκαηα ηνπ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ ηνπ ΔΟΣ, αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ 

ηα ΑκεΑ, αθνχ νη πνιίηεο κε αλαπεξία δελ ηα εκπηζηεχνληαη, γηαηί νη ππνδνκέο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα -αλ θαη δειψλνπλ πξνζβάζηκεο- δελ είλαη θαηάιιειεο, 

δεδνκέλνπ φηη πνηέ θαλείο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο δελ έθαλε ηνλ θφπν λα ηηο 

επηζθεθζεί θαη λα επηβεβαηψζεη ή κε ηελ πξνζβαζηκφηεηά ηνπο. (Έξςπνη επένδςζη ηα 

θιλικά καηαλύμαηα για ΑΜΔΑ, 2013) 

 

2.2.1 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ – ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ  

 ε μελνδνρεία θαη ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα φινη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πξέπεη λα 

είλαη πξνζβάζηκνη ζε ΑκεΑ ρξήζηεο αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ. 

 Γηα μελνδνρεία θαη ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα κέρξη 100 δσκαηίσλ πνζνζηφ 5% ησλ 

δσκαηίσλ, κε ειάρηζην αξηζκφ 1, λα είλαη εηδηθά δηαξξπζκηζκέλα γηα λα θηινμελνχλ 

ρξήζηεο αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ. Πέξαλ ησλ 100 δσκαηίσλ απαηηείηαη επηπιένλ 1 αλά 

50 δσκάηηα. 

 ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο απαηηείηαη έλαο ρψξνο πγηεηλήο ηχπνπ Α ρσξίο 

δηάθξηζε θχινπ.  

 Ο δηάδξνκνο πνπ νδεγεί ζηα δηαξξπζκηζκέλα δσκάηηα γηα ΑκεΑ, λα κελ είλαη 

επελδπκέλνο κε ραιί ή άιιν καιαθφ πιηθφ πνπ δπζρεξαίλεη ηε δηαθίλεζε ακαμηδίνπ. 

 Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο μελνδνρείσλ ζα δηακνξθψλνληαη πιεζίνλ ηεο εηζφδνπ, λα 

έρνπλ αξηζκφ ρψξσλ γηα ΑκεΑ ίζν κε ηα δσκάηηα γηα ΑκεΑ. 

 ηελ πεξίπησζε δηακφξθσζεο παξαιηαθνχ κεηψπνπ, φπνπ είλαη δπλαηφ, λα 

δηακνξθψλεηαη πνξεία ακαμηδίνπ κέρξη ηε ζάιαζζα, απφ πιηθφ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ 
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νκαιή δηαθίλεζε θαη λα ππάξρεη ρψξνο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο γηα ηελ είζνδν 

εηδηθνχ ακαμηδίνπ ζην λεξφ. (Πεηξίδνπ, 2010) 

 

2.2.2 ΓΗΑΡΡΤΘΜΗΖ ΣΩΝ ΓΩΜΑΣΗΩΝ ΓΗΑ ΑΜΔΑ 

• Ο πξνζάιακνο ηεο εηζφδνπ λα έρεη ειάρηζην πιάηνο 1,20m γηα λα επηηξέπεη ζην ρξήζηε 

ακαμηδίνπ λα πιεζηάζεη ηε ζχξα ειάρηζηνπ πιάηνπο 85cm. 

 

• Οη δηαθφπηεο θσηηζκνχ λα βξίζθνληαη ζε χςνο 80cm απφ ην δάπεδν. Σν ίδην απαηηείηαη 

γηα ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηεο παξνρήο θιηκαηηζκνχ. 

 

• Απαηηείηαη αθνπζηηθή θαη νπηηθή ζήκαλζε ζπλαγεξκνχ. 

 

 

(Πεηπίδος, 2010) 

• Ζ δηαξξχζκηζε ηνπ δσκαηίνπ λα εμαζθαιίδεη ειεχζεξν ρψξν πεξηζηξνθήο ακαμηδίνπ 

1,50m. 
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• Σα πιηθά επέλδπζεο ηνπ δαπέδνπ λα κελ εκπνδίδνπλ  

ηελ άλεηε δηαθίλεζή ηνπ ακαμηδίνπ (φρη ηάπεηαο). 

 

• Ζ πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπ δαπέδνπ κε ηνλ εμσηεξηθφ εμψζηε λα κελ είλαη κεγαιχηεξε 

ησλ 10mm. 

 

• Ο ρψξνο πγηεηλήο έρεη ειάρηζην εκβαδφ 4,5m2, αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν, αθνινπζεί ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ρψξνπ πγηεηλήο Α θαη ζπκπεξηιακβάλεη γσληαθφ ληνπο. 

 

 

(Πεηπίδος, 2010) 

 

Γηα κηθξέο αλαπηχμεηο αγξνηνπξηζκνχ ζε αλαθαηληδφκελα θηίξηα, εάλ νη θιίζεηο ηνπ 

εδάθνπο δε επηηξέπνπλ πιήξε πξνζβαζηκφηεηα, απαηηείηαη λα εμαζθαιηζηεί θαηά ην 
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δπλαηφλ ε δηαθίλεζε αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ζε έλα 

ηνπιάρηζηνλ δσκάηην εμνπιηζκέλν κε ρψξν πγηεηλήο γηα ΑκεΑ. 

Γηα αλαπηχμεηο ηνπξηζηηθψλ νηθηζκψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ αλεμάξηεηεο θαηνηθίεο 

δηαθνπψλ (κπαλγθαιφνπ), εκηαλεμάξηεηεο θαηνηθίεο ή θαηνηθίεο ζπλερνχο δφκεζεο, 

θάζε κηα εθ ησλ νπνίσλ έρεη ηε δηθή ηεο ζηέγε θαη ηε δηθή ηεο ηζφγεηα είζνδν, 10% εμ 

απηψλ - κε ειάρηζην αξηζκφ 1 (έλα) - λα δηακνξθψλνληαη, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

θηινμελήζνπλ επηζθέπηεο ΑκεΑ. ηα ππφινηπα, δεδνκέλνπ φηη νη θιίζεηο ηνπ εδάθνπο ην 

επηηξέπνπλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξφλνηα θαηά ην ζρεδηαζκφ, ψζηε ηα ηζφγεηα λα 

είλαη πξνζπειάζηκα απφ αλαπεξηθά ακαμίδηα ρσξίο λα απαηηείηαη πξνζβάζηκνο ρψξνο 

πγηεηλήο. (Πεηξίδνπ, 2010) 

 

2.2.3 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΟΗΚΗΜΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟΤ 

 Γηα αλαπηχμεηο ηνπξηζηηθψλ νηθηζκψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ αλεμάξηεηεο θαηνηθίεο 

δηαθνπψλ (κπαλγθαιφνπ), εκηαλεμάξηεηεο θαηνηθίεο ή θαηνηθίεο ζπλερνχο δφκεζεο, 

θάζε κηα εθ ησλ νπνίσλ έρεη ηε δηθή ηεο ζηέγε θαη ηε δηθή ηεο ηζφγεηα είζνδν, 10% εμ 

απηψλ - κε ειάρηζην αξηζκφ 2 - λα δηακνξθψλνληαη ψζηε λα κπνξνχλ  λα θηινμελήζνπλ 

επηζθέπηεο ΑκεΑ. ηα ππφινηπα, δεδνκέλνπ φηη νη θιίζεηο ηνπ εδάθνπο ην επηηξέπνπλ, 

ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξφλνηα θαηά ην ζρεδηαζκφ ψζηε ηα ηζφγεηα λα είλαη 

πξνζπειάζηκα απφ αλαπεξηθά ακαμίδηα ρσξίο λα απαηηείηαη πξνζβάζηκνο ρψξνο 

πγηεηλήο. 

 Γηα κηθξέο αλαπηχμεηο αγξνηνπξηζκνχ ζε αλαθαηληδφκελα θηίξηα, εάλ νη θιίζεηο ηνπ 

εδάθνπο δελ επηηξέπνπλ πιήξε πξνζβαζηκφηεηα, απαηηείηαη λα εμαζθαιηζηεί θαηά ην 

δπλαηφλ ε δηαθίλεζε αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ζε έλα 

ηνπιάρηζηνλ δσκάηην εμνπιηζκέλν κε ρψξν πγηεηλήο γηα ΑκεΑ. 

 Γηα θαηαζθελψζεηο δηαθνπψλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφλνηα γηα ρψξν πγηεηλήο κε 

ελζσκαησκέλν ηζφπεδν ληνπο. (Πεηξίδνπ, 2010) 
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2.2.4 Ζ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ PROSVASIS.CO 

Λίγα ιφγηα γηα ηελ νκάδα prosvasis.co 

Ζ νκάδα Prosvasis.co δεκηνπξγήζεθε, απφ ηέζζεξεηο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ, ζέινληαο λα θαζηεξψζεη ζηε ζπλείδεζε ησλ αλζξψπσλ πσο ε πξνζβαζηκφηεηα 

είλαη δηθαίσκα φισλ θαη φρη κφλν ησλ ιίγσλ, κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο δσήο 

ρηιηάδσλ ζπκπνιηηψλ καο κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. 

Σν Prosvasis.co είλαη κηα λέα online δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα νξγαλσκέλνπ δηθηχνπ 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα ΑκεΑ θαη αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ θπξίσο ηαηξηθήο απνζεξαπείαο 

κεηά απφ θάπνην ζνβαξφ αηχρεκα. Ζ δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ηνπ prosvasis απνηειεί έλα 

online εξγαιείν ζπγθέληξσζεο πξνζβάζηκσλ ζεκείσλ, ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη 

φρη κφλν, γηα ηελ Διιάδα. Ο θάζε ρξήζηεο ΑκεΑ κπνξεί λα αλαδεηήζεη ζεκεία, λα 

αμηνινγήζεη, θαζψο θαη λα πξνζζέζεη ν ίδηνο θάπνην λέν ζεκείν. Παξάιιεια, έρεη 

αλαπηπρζεί θαη ε ζειίδα www.accessiblebooking.com, φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ 

λα αλαδεηήζνπλ απνθιεηζηηθά πξνζβάζηκα μελνδνρεία. 

(Θε

οδωπίδος, 2015, ομάδα Prosvasis.co) 

Αθνινπζήζηε ην prosvasis.co ζε facebook, twitter θαη instagram. (Θενδσξίδνπ, 2015) 

http://www.accessiblebooking.com/
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http://room5.trivago.gr/286-ellada-kai-tourismos-gia-amea/
http://neaprosvasinomothesia.blogspot.gr/2010/05/blog-post_3672.html
http://neaprosvasinomothesia.blogspot.gr/2010/05/blog-post_3672.html
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΩΝ ΑΜΔΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

3.1 ΠΟΟ ΠΡΟΒΑΗΜΖ ΔΗΝΑΗ Ζ ΔΛΛΑΓΑ 

Δίλαη θάπνηα πξάγκαηα πνπ νη πεξηζζφηεξνη ηα ζεσξνχκε δεδνκέλα θαη εχθνια 

πξνζβάζηκα, φπσο ε θαζεκεξηλή καο κεηαθίλεζε ζηελ πφιε, κηα βφιηα ζηα καγαδηά, 

πνδειαηάδα ζην βνπλφ ή ηαμίδη ζε θάπνηνλ πξννξηζκφ ηεο επηινγήο καο θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Απιέο, θαζεκεξηλέο ζηηγκέο, πνπ δπζηπρψο γηα πνιινχο ζηε ρψξα 

καο είλαη κία πνιπηέιεηα πνπ ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ, απνιακβάλνπλ κε 

ζρεηηθή δπζθνιία θαη ζηελ ρεηξφηεξε δελ έρνπλ θαζφινπ πξφζβαζε ζε απηέο. 

(Βαζηιεηάδνπ, 2015)  

Ζ ρψξα καο έρεη πνιιέο θξπκκέλεο νκνξθηέο θαη ζεζαπξνχο πνπ εάλ θάπνηνο ηηο 

αλαθαιχςεη ζα ηελ θαηαηάμεη ζε κηα απφ ηηο πην καγεπηηθέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Ση ηζρχεη 

φκσο κε ηηο ππνδνκέο γηα ΑκεΑ πνπ δηαζέηεη; Ζ Διιάδα δελ είλαη πιήξσο πξνζβάζηκε 

ρψξα, απηφ άιισζηε δελ ην επηηξέπεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ε αλάπιαζε ηνπ 

εδάθνπο ηεο. Ζ ρψξα καο είλαη γεκάηε φκνξθεο γσληέο πνπ, κέζα απφ θσηνγξαθίεο, 

θάλνπλ ην γχξν ηνπ θφζκνπ, εληππσζηάδνληαο αθφκα θαη ηνπο πην απαηηεηηθνχο 

ηαμηδεπηέο. Παξά ην κεγάιν αξηζκφ επηζθεπηψλ πνπ αλακέλεηαη λα πεξάζεη ηηο πχιεο ηνπ 

αεξνδξνκίνπ θαη ην θεηηλφ θαινθαίξη θαη λα έξζεη ζε επαθή κε ηε ζπάληα ειιεληθή 

νκνξθηά, νη πφιεηο ηεο θαη ηα ρσξηά ηεο δελ έρνπλ πιήξε πξνζβαζηκφηεηα θαη ζσζηέο 

ππνδνκέο.  Γε ζπκβαίλεη, βέβαηα, απηφ κε φιεο. Τπάξρνπλ ππνδνκέο θαη κάιηζηα 

θαινθηηαγκέλεο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα γνχζηα θάζε επηζθέπηε, πνπ ζίγνπξα ζα ζέιεη 

λα ηηο επηζθεθηεί μαλά. Σν ζέκα ινηπφλ κε ηελ Διιάδα, είλαη φηη ππάξρνπλ (έζησ θαη 

ιίγεο) ππνδνκέο θαη νξγαλσκέλεο πφιεηο, παξαιίεο, δξαζηεξηφηεηεο θαη επηρεηξήζεηο γηα 

ΑκεΑ, αιιά δελ είλαη γλσζηέο ζην θνηλφ πνπ απεπζχλνληαη. Γη’ απηφ ην ιφγν 

αλαπηχρηεθε ε πιαηθφξκα prosvasis.co πνπ κέρξη ηψξα αθνξά ειιεληθνχο πξννξηζκνχο 

θαη έρεη ζθνπφ λα αληηκεησπίζεη απηφ ην θελφ ηεο αγνξάο ζηελ πιεξνθφξεζε. 

(Θενδσξίδνπ, 2015) 

http://www.prosvasis.co/
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(Βαζιλειάδος, 2015) 

 

χκθσλα κε ηνλ Γηφραλ Νφξκπεξη Κξάηηεξ, εθπξφζσπν ζπιιφγνπ παξαπιεγηθψλ ζηε 

Γεξκαλία, ππάξρνπλ αξθεηέο ειιείςεηο ζρεηηθά κε ηνλ πξνζβάζηκν ηνπξηζκφ ζηελ ρψξα 

καο. Χζηφζν, φπσο αλαθέξεη ν ίδηνο, <<η καηάζηαζη δεν είναι ηόζο άζσημη>>. Κάπνηα 

παξαδείγκαηα είλαη, ε πξφζβαζε ΑκεΑ ζε αξθεηνχο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ζε 

παξαιίεο αιιά θαη ζρεηηθέο παξνρέο ζηελ κεηαθίλεζε απνζθεπψλ ζην κεγαιχηεξν 

αεξνδξφκην ηεο Διιάδαο (ην Δι. Βεληδέινο). Δπηπιένλ, ζεκεηψλνληαη αμηφινγα βήκαηα 

ζηελ κηθξνκεζαία επηρεηξεκαηηθφηεηα, απφ λένπο, θαηλνηφκνπο επηρεηξεκαηίεο, πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ ζηε ρψξα καο αιιά θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξνζβάζηκνπ ηνπξηζκνχ. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα, αλζξψπσλ κε φξακα θαη ζπιινγηθφηεηα είλαη: ην Surf 

Club Keros, ζηε Λήκλν πνπ φρη κφλν πξνσζεί ηνλ πξνζβάζηκν, λαπηαζιεηηθφ ηνπξηζκφ 

(windsurfing, kitesurfing) αιιά δηαηεξεί θαη eco-friendly ραξαθηήξα. Σελ νκάδα Health 
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Guardians, ζηε Θεζζαινλίθε πνπ κε εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ θαη γλψζεηο πξψησλ 

βνεζεηψλ, ζπλνδεχνπλ ΑκεΑ ζε νξεηβαηηθέο, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο θαη εμνξκήζεηο ζηε 

θχζε, κε ηελ πεπνίζεζε πσο ηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα έρνπλ δηθαίσκα λα 

δήζνπλ ζην έπαθξν ηελ εκπεηξία ηεο θχζεο θαη ησλ extreme sports. Σν Κηήκα Κνύξηε, 

ζηελ Πηεξία, πνπ πξνσζεί ηνλ νηλνηνπξηζκφ θαη γηα ην ηέινο, ην πην αλεπηπγκέλν 

εγρείξεκα απηή ηε ζηηγκή ζηελ Διιάδα, ηνλ χιινγν ΠΔΡΠΑΣΩ, ζηελ Κνκνηελή, κε 

ζπλερείο παξεκβάζεηο γηα πξνζβαζηκφηεηα ζε ρψξνπο δηαζθέδαζεο, δεκφζηα θηήξηα θαη 

παξαιίεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο παξέρεη παξανιπκπηαθή εθπαίδεπζε, ε νπνία ζηελ 

θπξηνιεμία έρεη αιιάμεη ηελ ζηάζε ησλ πνιηηψλ. Δπηπιένλ, έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο γηα ΑκεΑ, ζηελ Αζήλα, Γξάκα, Κνκνηελή, κε πην δεκνθηιή ηνλ 

rollout.gr. 

 

 

(Βαζιλειάδος, 2015) 
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Ο πξνζβάζηκνο ηνπξηζκφο, πέξαλ απφ αλαγθαηφηεηα θαη εζηθή ζηήξημε ζηα άηνκα κε 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα, απνηειεί κία αλεθκεηάιιεπηε αγνξά 500δηζ. επξψ! Αλ νη 

Δπξσπατθνί πξννξηζκνί θαη ηα μελνδνρεία παξείραλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ, ε 

δήηεζε ζα ζεκείσλε αχμεζε 44% αλά έηνο, απνθέξνληαο επηπιένλ 142 δηζ. επξψ ζηελ 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο Δ.Δ θαη 3.4 εθ. λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Γπζηπρψο, ελψ φινη 

βξίζθνληαη ζε αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ, ειάρηζηνη ζπλεηδεηνπνηνχλ πσο ππάξρεη έηνηκε 

πειαηεία, πνπ ην κφλν πνπ δεηάεη είλαη λα θηάζεη εχθνια ζηνλ πξννξηζκφ θαη λα 

θηλείηαη κε επθνιία εληφο ησλ μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Σέινο, ηα ιεγφκελα ηνπ θ. 

Φψηε Υαιθίδε, ηδηνθηήηε μελνδνρείνπ ζηελ Πηεξία, χζηεξα απφ πξνβιήκαηα πγείαο πνπ 

ηνλ θαζήισζαλ ζην θξεβάηη γηα κεγάιν δηάζηεκα, απνθάζηζε λα δεκηνπξγήζεη 

μελνδνρείν πξνζβάζηκν ηνπξηζκνχ «Αν εζηιάζειρ ζηον άνθπωπο και όσι ζηο ποπηοθόλι, 

ηόηε ξέπειρ ηι να κάνειρ!» (Βαζηιεηάδνπ, 2015) 

 

(Βαζιλειάδος, 2015) 
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«Ζ Αζήλα, κεηά ηηο βειηηψζεηο ζηηο ππνδνκέο πνπ έγηλαλ ελ φςεη ησλ Οιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ ηνπ 2004, είλαη αμηνπξεπήο πφιε ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ην 

ηζηνξηθφ θέληξν ηεο, είλαη αξθεηά θηιηθφ ζηα ΑκεΑ. Γεληθά, φκσο, γηα ηελ Διιάδα, ε 

εηθφλα δελ είλαη απηή πνπ ζα πεξίκελε θαλείο απφ κηα ρψξα ηεο νπνίαο ε βαξηά 

βηνκεραλία είλαη ν ηνπξηζκφο», επηζεκαίλεη ε Βίθπ Βξάθα, ππεχζπλε κάξθεηηλγθ ηνπ 

Greece4all. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθηπαθή πχιε κέζσ ηεο νπνίαο νη άλζξσπνη κε 

αλαπεξία κπνξνχλ λα βξνπλ έλα «ράξηε» ησλ πξνζβάζηκσλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ κε 

αμηνιφγεζε απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ site, πνπ είλαη θαη νη ίδηνη ΑκεΑ, θαη λα 

ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηε δηακνλή, ηε δηαηξνθή, ηα αμηνζέαηα, ηηο κεηαθνξέο θαη ηελ 

πεξίζαιςε. ηελ πξσηεχνπζα, ηα «ζθήπηξα» ζε ζέκαηα πξνζβαζηκφηεηαο, θξαηνχλ νη 

ρψξνη πνιηηηζκνχ, κε θνξπθαίν ην Μνπζείν ηεο Αθξφπνιεο, ελψ θαιή βαζκνινγία 

παίξλνπλ θαη ηα μελνδνρεία, θπξίσο ηα ηεζζάξσλ (4) θαη πέληε (5) αζηέξσλ, θαζψο ε 

πξνζβαζηκφηεηα είλαη κεηαμχ ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα λα ιάβνπλ ηα αζηέξηα. 

 

(Αθαναζίος, 2015) 
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Μεγαιχηεξν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηνπο ρψξνπο εζηίαζεο θαη ζηα θαθέ, ηα νπνία 

ζπλήζσο δελ δηαζέηνπλ ηηο εηδηθέο ηνπαιέηεο, αθφκε θαη φηαλ είλαη δπλαηή ε πξνζέγγηζε 

θαη ε θίλεζε ησλ ΑκεΑ ζην εζσηεξηθφ. Οη φπνηεο πξνζπάζεηεο θαη ηα θηιφδνμα ζρέδηα 

ησλ ηδηνθηεηψλ γηα ζηνρεπκέλεο αλαθαηλίζεηο κε ζθνπφ λα κπνπλ ζην ράξηε ησλ 

πξνζβάζηκσλ δνκψλ, ζπλήζσο «ζθνληάθηνπλ» ζην κεγάιν θφζηνο πνπ απαηηνχλ νη 

εξγαζίεο θαη ζηελ έιιεηςε ελφο ζεζκνζεηεκέλνπ πιαηζίνπ πνπ ζα ελζαξξχλεη θαη ζα 

επηδνηεί αλάινγεο πξσηνβνπιίεο. Δίλαη πνιινί, βέβαηα, θαη απηνί πνπ δελ 

ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη «ην λα δηαζέηεηο πξνζβάζηκεο ππνδνκέο θαη θηιηθνχο ζηα ΑκεΑ 

πξννξηζκνχο, δελ είλαη θηιαλζξσπία, αιιά επηρεηξεκαηηθή θίλεζε», φπσο ηνλίδεη ε 

θπξία Βξάθα. Δπίζεο, ζεκαληηθφ πξφβιεκα δεκηνπξγεί θαη ε πξνθαηάιεςε πνπ 

αληηκεησπίδεη ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξία ζαλ κνλαρηθνχο, απνθιεηζκέλνπο, 

αξλεηηθνχο ζην ελδερφκελν κεηαθίλεζεο θαη δηαθνπψλ. 

«Πξσηαζιήηξηεο» ζηνλ ηνπξηζκφ γηα ΑκεΑ, είλαη θπζηθά νη ρψξεο ηεο θαλδηλαβίαο, 

πνπ κπνξεί λα κε δηαζέηνπλ ηνλ ειιεληθφ ήιην θαη ηε ζάιαζζα, έρνπλ φκσο λννηξνπία 

θηιηθή θαη θηίξηα πξνζβάζηκα, ελψ είλαη ζέκα αξρήο ηφζν γηα ηελ πνιηηεία, φζν θαη γηα 

ηνπο πνιίηεο ε δηεπθφιπλζε φισλ ησλ αλζξψπσλ, κε θαη ρσξίο αλαπεξία. 

Σν ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα ε νκάδα ηνπ Greece4all θαηαξηίδεη ράξηεο κε εηδηθέο 

πξνζβάζηκεο δηαδξνκέο ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο ειιεληθήο πξσηεχνπζαο, ψζηε ν 

ηνπξίζηαο κε αλαπεξία πνπ ζα επηζθεθζεί ηελ Αζήλα λα κελ ηαιαηπσξεζεί, αιιά λα 

απνιαχζεη ηε δηακνλή ηνπ θαη λα κπνξέζεη κε άλεζε θαη επραξίζηεζε λα επηζθεθζεί ηα 

αμηνζέαηα θαη λα εθηηκήζεη ηελ ςπραγσγία θαη ηελ θνπδίλα ηεο πφιεο.  

> www.greece4all.eu/el/ (Αζαλαζίνπ, 2015) 

 

3.2 ΠΔΡΗΟΥΔ ΟΠΟΤ ΔΥΔΗ ΑΝΑΠΣΤΥΘΔΗ Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΑΜΔΑ – 

ΠΔΡΗΟΥΔ ΠΟΤ ΠΡΟΣΗΜΟΤΝ ΣΑ ΑΜΔΑ 

Τπάξρνπλ ειάρηζηεο πφιεηο ή πεξηνρέο πνπ θάιιηζηα ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ 

ππφδεηγκα πξνζβαζηκφηεηαο. Δδψ πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη κηα ξάκπα δελ θάλεη θάπνην 

ζεκείν πξνζβάζηκν. Έλα ζεκείν ζεσξείηαη πξνζβάζηκν φηαλ πιεξεί θάπνηεο 

πξνυπνζέζεηο θαη δηαζέηεη έλα ζχλνιν ππνδνκψλ ηφζν ζε επίπεδν θηεξίσλ, φζν θαη ζε 

δεκφζηνπο ρψξνπο φπσο πιαηείεο θαη πεδνδξφκηα. Υξεηάδνληαη θαηάιιειεο δηαζηάζεηο 

http://www.greece4all.eu/el/


 

37 
 

ζε δηαδξφκνπο, πεδνδξφκηα, αλειθπζηήξεο θαη ξάκπεο. Δπίζεο, κεγάιε έκθαζε πξέπεη 

λα δίλεηαη θαη ζηε δηαζχλδεζε ησλ πξνζβάζηκσλ ζεκείσλ, θαζψο έλα άηνκν κε ακαμίδην 

ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πάεη απφ ην έλα ζεκείν ζην άιιν. Π.ρ. κηα θαηάιιειε ζέζε 

παξθαξίζκαηνο ΑκεΑ πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ηα ππφινηπα πξνζβάζηκα ζεκεία, αιιηψο 

δελ εμππεξεηεί ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν θηηάρηεθε.  

ηελ πφιε ηεο Κνκνηελήο έρεη γίλεη εμαηξεηηθή πξφνδνο πνπ νθείιεηαη ζην ζχιινγν 

«πεξπαηψ» (perpato.gr) θαη απνηειεί ηελ πφιε-πξφηππν ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα, 

φπνπ πνιιά άηνκα κε ακαμίδην κεηαθνκίδνπλ κφληκα εθεί απφ άιια ζεκεία ηεο Διιάδαο, 

γηα λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Σα πεδνδξφκηα έρνπλ δηακνξθσζεί κε ην 

θαηάιιειν πιάηνο θαη ξάκπεο κε ζσζηή θιίζε. Οξηζκέλα ζεκεία καδηθήο εζηίαζεο 

δηαζέηνπλ θαηάιιειε ξάκπα ζηελ είζνδν, ελψ νη πεξηζζφηεξεο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

έρνπλ πξνβιέςεη γηα ηελ πξφζβαζε θαη φια απηά λα ζπλνδεχνληαη απφ θαηάιιειεο 

ζέζεηο παξθαξίζκαηνο ΑκεΑ.  

ηε Κσ, φπσο καο ελεκεξψλεη ν πξφεδξνο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θ. Β. Υαδνχιεο (ν 

ίδηνο ρξήζηεο αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ), έρεη γίλεη ηθαλνπνηεηηθή δνπιεηά, θαζψο ππάξρνπλ 

θαηάιιειε πνδειαηνδξφκνη φπνπ κπνξνχλ λα θηλνχληαη ακαμίδηα, κηα πξνζβάζηκε 

παξαιία κε θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη έλα ζχλνιν πέληε μελνδνρείσλ ηα νπνία δηαζέηνπλ 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλα δσκάηηα γηα αλαπεξηθφ ακαμίδην. Δπίζεο ζπγθεθξηκέλα 

ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα δηαζέηνπλ θαηάιιειε πξφζβαζε. 

Καη αξθεηέο αθφκα πφιεηο φπσο ηα Σξίθαια, ε Γξάκα, ε Θεζζαινλίθε, ε Κξήηε έρνπλ 

πξνζβάζηκα ζεκεία. (Θενδσξίδνπ, 2015) 

 

 

 

 

 

http://www.perpato.gr/
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 3.2.1 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟΗ ΠΡΟΟΡΗΜΟΗ ΓΗΑ ΑΤΣΟ ΣΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ 

(ΠΡΟΣΑΔΗ ΑΠΟ ΣΟ PROSVASIS.CO) 

Υαληά ζην εηδηθφ μελνδνρείν γηα αλαπεξηθά ακαμίδηα ERIA resort κε θαηάιιειε πηζίλα 

θαη ζπλνδεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδξνκέο ζε ηνπηθά αμηνζέαηα κε θαηάιιεια 

κεηαθνξηθά κέζα θαη πηζηνπνίεζε ACCESSIBILITY PASS. 

 

(Θεοδωπίδος, 2015, Eria Resort) 

 

 ηελ Πάηξα κε ην θαηάιιειν μελνδνρείν Smart Hotel, πεδφδξνκνπο κε θαηάιιειε 

θιίζε, ζέζεηο παξθαξίζκαηνο ΑκεΑ, θαη πξνζβάζηκν κνπζείν Παηξψλ, ην πξνζβάζηκν 

εθζεζηαθφ θέληξν Γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ θαη επηιεγκέλνπο πξνζβάζηκνπο ρψξνπο 

εζηίαζεο. 

 

http://www.trivago.gr/?aDateRange%5Barr%5D=2015-05-24&aDateRange%5Bdep%5D=2015-05-25&iRoomType=7&bIsTotalPrice=false&iPathId=53595&iGeoDistanceItem=33345&iViewType=0&bIsSeoPage=false&bIsSitemap=false&cip=30110000000002
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Σν λεζί ηεο Κσ παξέρεη πιήξε πξνζβαζηκφηεηα γηα φινπο. Με εθπιεθηηθνχο 

πεδνδξφκνπο, πξνζβάζηκα θαθέ θαη εζηηαηφξηα θαη ηνλ ήρν απφ ηνλ αέξα ησλ 

θνηληθφδεληξσλ δίλεη ηελ αίζζεζε ελφο ηξνπηθνχ λεζηνχ. Δθηφο απφ ηα κλεκεία θαη ηηο 

θπζηθέο νκνξθηέο, ε θαζεκεξηλή δσή θαη θίλεζε ζην λεζί απνθηάεη ηελ έληαζε ηεο ζε 

πιαηείεο, ηα ιηκάληα θαη άιια ζεκεία πνπ είλαη ηα ηνπφζεκα θάζε πεξηνρήο θαη πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ έλα πιήζνο απφ δξαζηεξηφηεηεο γηα ΑκεΑ. 

 

(Θεοδωπίδος, 2015, Κωρ) 
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Σν πξνζβάζηκν μελνδνρείν γηα αλαπεξηθά ακαμίδηα Siren Resort, πνπ βξίζθεηαη ζην 

Λνπηξάθη θαη δηαζέηεη θαη θαηάιιειε ξάκπα γηα άκεζε πξφζβαζε ζηε ζάιαζζα. 

 

(Θεοδωπίδος, 2015, Siren Resort) 
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Γηα εκεξήζηεο εμνξκήζεηο ζηε θχζε γηα φζνπο βξίζθνληαη ζηε Θεζζαινλίθε ην νξεηλφ 

θαηαθχγην «Υνξηηάηε». Παξέρνληαη ηα απαξαίηεηα κέζα (εηδηθά ακαμίδηα 

ειεθηξνθίλεηα ή ρεηξνθίλεηα), εμνπιηζκφο γηα δξαζηεξηφηεηεο, πιήξε δηαηξνθή 

(πξνζαξκνζκέλν δηαηηνιφγην, εθφζνλ είλαη απαξαίηεην), κεηαθίλεζε, θαζψο θαη 24σξε 

πγεηνλνκηθή ππνζηήξημε. Ζ δπλαηφηεηα πινπνίεζεο νξηζκέλσλ δξάζεσλ, εμαξηάηαη απφ 

ηε θπζηθή θαηάζηαζε, ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ηελ επνρή ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Παξέρεηαη εηδηθφο ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ δηαθνπψλ θαη αλαςπρήο, γηα άηνκα πνπ ρξήδνπλ απμεκέλεο θξνληίδαο 

ΑκεΑ, κε πιήξε πγεηνλνκηθή ππνζηήξημε.  

(Θεο

δωπίδος, 2015, Υοπηιάηη) 
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Κνππφληα θαη πξνζθνξέο γηα πξνζβάζηκεο δηαθνπέο κπνξείηε λα βξείηε ζην blog ηεο 

Prosvasis, αιιά θαη επηθνηλσλψληαο ζην e-mail (info@prosvasis.co) θαη ζηε ζειίδα ηεο 

Prosvasis ζην facebook. (Θενδσξίδνπ, 2015) 

 

Σα μελνδνρεία ηεο Διιάδαο κε ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ΑκεΑ: 

Alkyon Resort Hotel & Spa ★★★★★ | ΒΡΑΥΑΣΗ ΚΟΡΗΝΘΗΑ 

Σν μελνδνρείν Alkyon Resort Hotel & Spa δηαζέηεη έμη (6) δσκάηηα γηα άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο θαη πξνζθέξεη πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Σν 

2014, ην Alkyon Resort Hotel & Spa έιαβε Πηζηνπνηεηηθφ Πξνζβαζηκφηεηαο 

(ACCESSIBILITY PASS®) γηα Άηνκα κε Αλαπεξία φξαζεο θαη λφεζεο, ελψ 

παξάιιεια ηα ζηειέρε θαη νη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ ζπκκεηείραλ ζε εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα γηα ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ κε αλάγθεο πξνζβαζηκφηεηαο, απφ ηνπο 

νπνίνπο 11 άηνκα πηζηνπνηήζεθαλ κε ηα ACCESSIBILITY Certifications for 

Professionals in Hotel Management, Hotel Guest Services θαη Hotel Housekeeping & 

Facilities Services, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα κπνξείηε λα δείηε αλαιπηηθά ηηο παξνρέο ησλ δσκαηίσλ γηα 

ΑκεΑ: 

(Θεοδωπίδος, 2015) 

http://www.prosvasis.co/blog/
http://www.prosvasis.co/blog/
https://www.facebook.com/prosvasisco?fref=ts
http://www.trivago.gr/%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AC%CF%84%CE%B9-53615/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BF/alkyon-resort-hotel---spa-33387?cip=30110000000002
http://trv-checkin.s3-eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/6/2015/05/alkyon-paroxes-amea-pinakas.jpg
http://trv-checkin.s3-eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/6/2015/05/alkyon-paroxes-amea-pinakas.jpg
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 Corfu Mare Hotel ★★★★ | ΚΔΡΚΤΡΑ 

Σν Corfu Mare Hotel είλαη έλα κνληέξλν μελνδνρείν ρηηζκέλν κε βάζε ηελ Κεξθπξατθή 

αξρηηεθηνληθή, δηπιά ζηε ζάιαζζα, πνιχ θνληά ζηελ πφιε ηεο Κέξθπξαο. Γηαζέηεη δπν 

(2) πιήξσο εμνπιηζκέλα δσκάηηα γηα ΑκεΑ, κε φιεο ηηο ζχγρξνλεο παξνρέο θαη κπαιθφλη 

κε ζέα ηε ζάιαζζα. Σν κπάλην είλαη εηδηθά δηακνξθσκέλν κε πξνζνρή ζηηο κηθξέο 

ιεπηνκέξεηεο, πνπ ζα θάλνπλ ηε δηακνλή ζαο αθφκα πην άλεηε θαη επράξηζηε. ην 

μελνδνρείν ππάξρνπλ ξάκπεο γηα εχθνιε πξφζβαζε απφ ην παξθηλγθ κέρξη ηελ είζνδν, 

ηε ξεζεςηφλ, ηα κπάληα, ην κπαξ, ην εζηηαηφξην, θαζψο θαη ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν θνληά 

ζηελ πηζίλα. 

(Θεοδωπίδος, 2015) 

http://www.trivago.gr/%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1---%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7-31101/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BF/corfu-mare-1074420?cip=30110000000002
http://room5.trivago.gr/273-Room5-guide-corfu-praktikos-odigos-ksenodoxeia-metafora-kentro-kerkyra/
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 Elefsina Hotel ★★★★ | ΔΛΔΤΗΝΑ 

Σν Ξελνδνρείν Elefsina Hotel είλαη πιήξσο πξνζβάζηκν ζε άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα (δσκάηηα, θνηλφρξεζηνη ρψξνη, αίζνπζεο εθδειψζεσλ, ρψξνο πηζίλαο, 

parking θηι). Δμαίξεζε απνηειεί ην επνρηαθφ εζηηαηφξην πνπ βξίζθεηαη ζην Roof Garden 

ηνπ μελνδνρείνπ. Οθηψ απφ ηα 83 δσκάηηα ηνπ μελνδνρείνπ, είλαη επηπισκέλα θαη 

εμνπιηζκέλα εηδηθά γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. ε φια ηα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ, 

ππάξρεη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. ην παξειζφλ, ην Elefsina Hotel έρεη θηινμελήζεη Δζληθέο 

Οκάδεο Παξανιπκπηαθψλ αγψλσλ, νη νπνίεο έκεηλαλ πιήξσλ ηθαλνπνηεκέλεο. 

(

Θεοδωπίδος, 2015) 

http://www.trivago.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B1-457799/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BF/elefsina-921817?cip=30110000000002
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 Elysium Resort & Spa ★★★★★ | ΡΟΓΟ 

Όινη νη ρψξνη ηνπ μελνδνρείνπ Elysium Resort & Spa είλαη πξνζβάζηκνη κε αλαπεξηθφ 

ακαμίδην: ε ππνδνρή, ηα κπαξ, ηα εζηηαηφξηα. Σν θεληξηθφ εζηηαηφξην ηνπ μελνδνρείνπ, 

ην spa θαη ην γπκλαζηήξην πεξηιακβάλνπλ ηνπαιέηα γηα ΑκεΑ. ην ρψξν ηεο πηζίλαο θαη 

ηεο παξαιίαο δηαηίζεληαη εηδηθέο μαπιψζηξεο. ηελ παξαιία ππάξρνπλ μχιηλνη δηάδξνκνη 

πνπ νδεγνχλ ζηε ζάιαζζα. Ζ πξφζβαζε ζηελ πηζίλα θαη ζηελ παξαιία ππνβνεζάηαη 

κέζσ ηεο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο αλαπεξηθήο θαξέθιαο πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε βνήζεηα ηνπ 

λαπαγνζψζηε ηνπ μελνδνρείνπ. 

Σν Elysium Resort & Spa δηαζέηεη δέθα (10) δσκάηηα θαηάιιεια γηα άηνκα κε κεησκέλε 

θηλεηηθφηεηα, νθηψ (8) Deluxe δσκάηηα κε ζέα ζηε ζάιαζζα θαη δπν (2) Deluxe δσκάηηα 

κε ζέα ζην βνπλφ. Σα δσκάηηα δηαζέηνπλ: κεγάιε πφξηα εηζφδνπ (95 εθαηνζηά), 

επξχρσξν δσκάηην (πεξίπνπ 38 ηκ) γηα ηελ εχθνιε θίλεζε ηνπ αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ, 

χςνο ζηξψκαηνο: 80 εθαηνζηά, ρξεκαηνθηβψηην θαη κπαξ ζην χςνο ηνπ αλαπεξηθνχ 

ακαμηδίνπ. 

WC γηα ΑκεΑ: 

 Μεγάιεο πφξηεο WC (95 εθαηνζηά) 

 Υεηξνιαβέο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηεο ηνπαιέηαο (χςνο ηνπαιέηαο: 40 εθαηνζηά) 

 Υεηξνιαβέο ζην ληνπδ, πέληε δσκάηηα δηαζέηνπλ θακπίλα ληνπο 

 Νηπηήξαο κε ρψξν γηα αλαπεξηθή θαξέθια θάησ θαη ηηο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο 

βξχζεο (Ύςνο ληπηήξα: 70 εθαηνζηά) 

 

 

 

 

 

http://www.trivago.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1-447971/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BF/elysium-resort---spa-913715?cip=30110000000002
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 Eria Resort ★★★ | ΥΑΝΗΑ 

Σν Eria Resort έρεη ζρεδηαζηεί εθ ζεκειίσλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

εγγπψληαη ηελ άλεηε θαη αζθαιή δηακνλή ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Απνηειεί κηα 

πξφηππε κνλάδα, ππνδεηγκαηηθή ζε ζχιιεςε θαη ιεηηνπξγία, ηφζν ζε παλειιήλην, φζν 

θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Σν μελνδνρείν βξίζθεηαη ζην παξαζαιάζζην ηζηνξηθφ ρσξηφ ηνπ 

Μάιεκε, ζην λνκφ Υαλίσλ ηεο Κξήηεο· κηα πεξηνρή απνιχησο πξνζπειάζηκε απφ 

αλαπεξηθά ακαμίδηα. Όινη νη ρψξνη ηνπ μελνδνρείνπ είλαη πιήξσο πξνζπειάζηκνη απφ 

άηνκα κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο. H πξνζεγκέλε δηακφξθσζε θαη δηαθφζκεζε ησλ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ, νη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο θαη ε θηιφμελε, 

δεζηή αηκφζθαηξα ηνπ Eria Resort εγγπψληαη κηα άλεηε θαη επράξηζηε δηακνλή γηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο ζπλνδνχο ηνπο. 

(Θεοδωπίδος, 2015) 

http://www.trivago.gr/%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B5-53595/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BF/eria-resort-33345?cip=30110000000002
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Galaxy Hotel Herakleion ★★★★★ | ΖΡΑΚΛΔΗΟ 

Αλ επηζθεθηείηε ην Ζξάθιεην κπνξείηε λα κείλεηε ζην πνιπηειέο μελνδνρείν Galaxy 

Hotel Herakleion. Γηαζέηεη έλα δσκάηην γηα ΑΜΔΑ (κε πξνζβάζηκε ηνπαιέηα), θαζψο 

θαη θνηλφρξεζηεο ηνπαιέηεο γηα ΑΜΔΑ, ξάκπεο πξφζβαζεο ή/θαη επίπεδεο επηθάλεηεο 

γηα εχθνιε πξφζβαζε ζε πνιινχο απφ ηνπο θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο θαη ηνπο 

ζπλεδξηαθνχο καο ρψξνπο. 

 

(Θεοδωπίδος, 2015) 

http://www.trivago.gr/%CE%B7%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-31148/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BF/galaxy-hotel-iraklio-32701?cip=30110000000002
http://www.trivago.gr/%CE%B7%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-31148/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BF/galaxy-hotel-iraklio-32701?cip=30110000000002
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Novotel Athens  ★★★★ | ΑΘΖΝΑ 

Σν μελνδνρείν Novotel Athens είλαη έλα κνληέξλν μελνδνρείν πνιχ θνληά ζην θέληξν 

ηεο Αζήλαο. Γηαζέηεη πέληε (5) πιήξσο εμνπιηζκέλα δσκάηηα γηα ΑκεΑ. Σα 

ζπγθεθξηκέλα δσκάηηα είλαη ζηα 22κ² κε πφξηα εηζφδνπ ζηα 76,0 cm θαη δηαζέηνπλ έλα 

δηπιφ θξεβάηη θαη εηδηθά δηακνξθσκέλν κπάλην γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε σζηε λα 

παξέρνπλ άλεηε θαη επράξηζηε δηακνλή. ην NOVOTEL ΑΘΖΝΧΝ ππάξρνπλ ξάκπεο 

γηα εχθνιε πξφζβαζε απν ηελ είζνδν ηνπ μελνδνρείνπ κέρξη ην παξθηλγθ, ελψ νη 

θνηλφρξεζηνη ρψξνη, εζηηαηφξην-κπαξ θαη φιεο νη αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ είλαη 

πξνζβάζηκνη θαη δηαζέηνπλ θνηλφρξεζηε ηνπαιέηα γηα ΑκεΑ. Δμαίξεζε απνηειεί ν 

ρψξνο ηεο πηζίλαο ζηνλ 7ν φξνθν ηνπ μελνδνρείνπ γηα ηελ πξφζβαζε αλαπεξηθνχ 

ακαμηδίνπ. Σν Novotel Athens είλαη πηζηνπνηεκέλν κε ACCESSIBILITYPASS® γηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο: φξαζε, αθνή, θαη λφεζε, ελψ ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ 

ππάξρεη πηζηνπνηεκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο.

(Θεοδωπίδος, 2015) 

http://www.trivago.gr/%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1-447485/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BF/novotel-athenes-13107?cip=30110000000002
http://trv-checkin.s3-eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/6/2015/05/collage-novotel-athens.jpg
http://trv-checkin.s3-eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/6/2015/05/collage-novotel-athens.jpg
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Xenia Ouranoupolis ★★★★ | ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 

Σα μελνδνρεία Xenia Ouranoupolis & Alexander the Great αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα 

μελνδνρείσλ P.A.P Corp. Ζ P.A.P Hotels είλαη απφ ηηο πξψηεο εηαηξίεο πνπ αζρνιήζεθαλ 

ελεξγά κε ην ζέκα ησλ AκεA θαη είλαη θάηνρνη ηνπ ACCESSIBILITYPASS® γηα ηα δπν 

παξαπάλσ μελνδνρεία. Σν Alexander the Great Beach Hotel βξίζθεηαη ζηελ Κξπνπεγή 

Υαιθηδηθήο θαη ην Xenia Ouranoupolis ζηελ Οπξαλνχπνιε Υαιθηδηθήο. Σν Alexander 

the Great Beach Hotel είλαη πηζηνπνηεκέλν γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηά ηνπ πξνο άηνκα κε 

αλαπεξία θίλεζεο, φξαζεο θαη λφεζεο θαη ην Xenia Ouranoupolis γηα ηελ 

πξνζβαζηκφηεηά ηνπ πξνο Άηνκα Με Αλαπεξία φξαζεο θαη λφεζεο. Δπηπξφζζεηα, ηα 

μελνδνρεία ηεο εηαηξίαο ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα Europe for All θαη είλαη 

δηαπηζηεπκέλα Ξελνδνρεία γηα ΑκεΑ. Ζ P.A.P Hotels ήηαλ ε πξψηε μελνδνρεηαθή 

εηαηξία ζηελ Διιάδα πνπ εθάξκνζε ην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο μελνδνρεηαθνχ 

πξνζσπηθνχ Happy Tourist. 

(Θεοδωπίδος, 2015) 

http://www.trivago.gr/%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7-53602/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BF/xenia-ouranoupolis-95969?cip=30110000000002
http://www.europeforall.com/
http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.enat_projects_and_good_practices.235
http://trv-checkin.s3-eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/6/2015/05/Xenia-Ouranoupolis.jpg
http://trv-checkin.s3-eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/6/2015/05/Xenia-Ouranoupolis.jpg
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Alexander the Great Beach Hotel ★★★★ | ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην European Enterprise Network δεκηνχξγεζαλ έλα short film 

γηα ην μελνδνρείν Alexander the Great Beach Hotel θαη ηε ζπλεξγαζία πνπ δηαηεξεί κε 

groups κε ΑκεΑ απφ ηε Γεξκαλία, ηα ηειεπηαία 6 ρξφληα. Σν βίληεν θέξεη ην φλνκα Trip 

of a lifetime.(Θενδσξίδνπ, 2015) 

(Θεοδωπίδος, 2015) 

 

Σα μελνδνρεία, ζηα νπνία απνλεκήζεθαλ πηζηνπνηεηηθά, είλαη: Alexander The Great 

Beach Hotel, Alkyon Resort Hotel & Spa, Almira Hotel, Arion Resort & Spa, Athenaeum 

Intercontinental Athens, Corfu Mare Boutique Hotel, Crowne Plaza Athens City Centre, 

Domotel Les Lazaristes, Domotel Xenia Volos, Elefsina Hotel, Eleon Grand Resort & 

Spa, Eria Resort, Holiday Inn Athens Attica Avenue, Makedonia Palace, Novotel Athens, 

Sofitel Athens Airport, Thermae Sylla Spa, The Westin Athens, Xenia Ouranoupolis. 

(Παξνπζηάζηεθε ην Accessibility Pass γηα ηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο, 2014). 

http://www.trivago.gr/%CE%BA%CF%81%CF%85%CE%BF%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AE-31382/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BF/alexander-the-great-7794?cip=30110000000002
https://www.youtube.com/watch?v=grpFzlhL3xk
https://www.youtube.com/watch?v=grpFzlhL3xk
http://trv-checkin.s3-eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/6/2015/05/alexanderthegreatbeachhotel-1.jpg
http://trv-checkin.s3-eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/6/2015/05/alexanderthegreatbeachhotel-1.jpg
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Σα Μνπζεία ηεο Διιάδαο θαη νη Αξραηνινγηθνί Υώξνη κε ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο 

γηα ΑκεΑ: 

ΑΣΣΗΚΖ 

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Κεξακεηθνύ, Δξκνχ 148, Αζήλα 

(Πξφζβαζε, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

 

Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν, Λεσθφξνο Βαζηιίζζεο νθίαο 22, 10675 Αζήλα 

(Ζ είζνδνο ζην Μνπζείν γηα άηνκα κε αλαπεξίεο είλαη ειεχζεξε. ηελ πεξίπησζε ησλ 

νκάδσλ είλαη ρξήζηκε ε πξνζπλελλφεζε ζην ηειέθσλν. Σα άηνκα κε θηλεηηθέο 

δπζθνιίεο, έρνπλ πξφζβαζε ζηηο λέεο πηέξπγεο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, φπνπ ππάξρνπλ 

εηδηθέο ξάκπεο, αλειθπζηήξεο, ηειεθψλα θαη ηνπαιέηεο. Πξφζβαζε ζε 2 νξφθνπο, εηδηθφ 

WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

 

Δζληθή Πηλαθνζήθε - Μνπζείν Αιέμαλδξνπ νύηδνπ, Μηραιαθνπνχινπ 1 & Βαζ. 

Κσλζηαληίλνπ 50, 115 28 Αζήλα 

(Πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο εθηφο απφ ην θαθέ θαη ηνλ ρψξν πεξηνδηθψλ 

εθζέζεσλ, εηδηθφ WC ζην ρψξν ησλ γξαθείσλ) 

 

Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν, Παηεζίσλ 44, Αζήλα 

(Πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο, αλαςπθηήξην) 

 

Δπηγξαθηθό Μνπζείν, Σνζίηζα 1, 106 82 Αζήλα 

(Πξφζβαζε ζην ηζφγεην) 

 

Μνπζείν Αξραίαο Αγνξάο Αζελώλ, Αδξηαλνχ 24, 10555 Αζήλα 

(Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν 

(απφ ηελ είζνδν ζηελ νδφ Αδξηαλνχ) ζηε ηνά ηνπ Αηηάινπ θαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

Μνπζείνπ (ππάξρνπλ εηδηθέο ξάκπεο θαη εηδηθά πξνζαξκνζκέλνο ρψξνο πγηεηλήο- 



 

52 
 

απνρσξεηήξην γηα ΑκεΑ). 

 

Μνπζείν Αθήο, Γντξάλεο 198, 176 73 Καιιηζέα 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC) 

 

Μνπζείν Διιεληθώλ Λατθώλ Οξγάλσλ, πιινγή Φνίβνπ Αλσγεηαλάθε, Κέληξν 

Δζληθνκνπζνινγείαο, Γηνγέλνπο 1-3, 105 56 Αζήλα 

 

Μνπζείν Κνζκήκαηνο Ζιία Λαιανύλε, Καιιηζπέξε 12, Αθξφπνιε, Αζήλα 

(Πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, εηδηθφ WC) 

 

Μνπζείν Μπελάθε, Κνπκπάξε 1 & Βαζ. νθίαο, 106 74 Αζήλα 

 

Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Γνπιαλδξή - ΚΔΝΣΡΟ ΓΑΗΑ, Λεβίδνπ 13, Κεθηζηά, 

14562 Αζήλα, Όζσλνο 100, 145 62 Κεθηζηά 

 

Μνπζείν ηεο Πόιεσο ησλ Αζελώλ, Ίδξπκα Βνύξνπ Δπηαμία, Η. Παπαξεγνπνχινπ 5-7, 

Πιαηεία Κιαπζκψλνο 105 61 Αζήλα 

 

Ννκηζκαηηθό Μνπζείν, Eιεπζεξίνπ Βεληδέινπ (Παλεπηζηεκίνπ) 12, Σ.Κ. 10671, Αζήλα 

(εμσηεξηθφο αλειθπζηήξαο θαη ηνπαιέηεο) 

 

Πηλαθνζήθε Γήκνπ Αζελαίσλ, Πεηξαηψο 51, 10553 Αζήλα 

 

Αθξόπνιε Αζελώλ 

(ιεηηνπξγεί αλειθπζηήξαο γηα ΑκεΑ ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ βξάρνπ ηεο Αθξνπφιεσο. Ζ 

είζνδνο ησλ ΑκεΑ γίλεηαη απφ ηελ θεληξηθή έμνδν ηεο Αθξνπφιεσο.) 
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Αθαδεκία Πιάησλνο, Πεξηνρή Αθαδεκία Πιάησλνο, Αζήλα 

 

Κεξακεηθόο, Δξκνχ 148, Αζήλα 

(εκείσζε ΑκεΑ: έρνπλ δηακνξθσζεί ξάκπεο γηα ηελ δηαθίλεζε ακαμηδίσλ ζηνλ ρψξν 

θαη ηνπαιέηα γηα ΑκεΑ) 

 

Ρσκατθή Αγνξά, Αηφινπ θαη Πεινπίδα, Πιάθα Αζήλα 

 

Οιπκπηείνλ, Δίζνδνο απφ ηελ νδφ Βαζ. ΄Οιγαο, Αζήλα 

 

Νέν Αθξνπόιεσο, Μαθξπγηάλλε 2-4, Αζήλα 

(Πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, εηδηθφ WC, αλαςπθηήξην, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

 

Αξραίαο Αγνξάο (ηνά Αηηάινπ), Αδξηαλνχ 24, Αζήλα 

(Πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ ηζνγείνπ, εηδηθφ WC) 

 

Κέληξν Μειεηώλ Αθξνπόιεσο, Μαθξπγηάλλε 2-4, Αζήλα 

(Πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

 

Κπθιαδηθήο Σέρλεο, Νενθ. Γνχθα 4, Αζήλα 

(Πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, εηδηθφ WC) 

 

Μπελάθε, Κνπκπάξε 1& Βαζηιίζζεο νθίαο 

(Πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, εηδηθφ WC, αλαςπθηήξην) 

Ννκηζκαηηθό, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ (Παλεπηζηεκίνπ) 12, Αζήλα 

(Πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, εηδηθφ WC) 

 

Νεόηεξεο Κεξακηθήο, Μειηδψλε 4-6, Κεξακεηθφο 

(Πξνζβάζηκν (βνήζεηα ζηελ είζνδν), εηδηθφ WC) 
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Αξραηνινγηθό Πεηξαηά, Υαξηιάνπ Σξηθνχπε 31, Πεηξαηάο  

(Πξφζβαζε ζε 2 νξφθνπο, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

 

ΚΤΚΛΑΓΔ-ΝΖΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

Βηνκεραληθό, Δξκνχπνιε, χξνο 

(Πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, εηδηθφ WC) 

 

Μαξκαξνηερλίαο, Πχξγνο, Πάλνξκνο Σήλνπ 

(Πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, εηδηθφ WC) 

 

Αξραηνινγηθό αληνξίλεο, αληνξίλε 

(Πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, εηδηθφ WC) 

 

Αξραηνινγηθό Καιύκλνπ, Κάιπκλνο 

(Πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, εηδηθφ WC) 

 

Καζηέιιν ή Παιάηη ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ, Παιηά Πφιε, Ρφδνο 

(Δίζνδνο κε βνήζεηα, κεξηθψο πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

 

ΚΡΖΣΖ 

Αξραηνινγηθό Υαλίσλ, Υάιεδσλ 30, Υαληά 

(Πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, εηδηθφ WC) 

 

Ναπηηθό Υαλίσλ, Αθηή Κνπληνπξηψηε, Υαληά 

(Δίζνδνο κε βνήζεηα, κεξηθψο πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC) 

Αξραηνινγηθό Ζξαθιείνπ, Ξαλζνπδίδνπ θαη Υαηδεδάθε, Ζξάθιεην 

(Πξνζβάζηκν ζην ηζφγεην) 

 

Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Ζξαθιείνπ, Πιαηεία Ληνληαξηψλ, Ζξάθιεην 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC ζηελ απιή) 
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CRETAQUARIUM – Θαιαζζόθνζκνο, Παιηά αεξνπνξηθή βάζε Γνπξλψλ, Ζξάθιεην 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, ζέζεηο ζηάζκεπζεο, ηαηξείν) 

 

Παξαδνζηαθήο δσήο & ιατθνύ πνιηηηζκνύ ΛΤΥΝΟΣΑΣΖ, Ληκέλαο Υεξζνλήζνπ, 

Ζξάθιεην 

(Πξνζβάζηκν κφλν ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο) 

 

Αξραηνινγηθό Αγ. Νηθνιάνπ, Κσλ. Παιαηνιφγνπ, Αγ. Νηθφιανο 

(Πξφζβαζε κε βνήζεηα ζηελ είζνδν, εηδηθφ WC) 

 

Λανγξαθηθό Αγ. Νηθνιάνπ, Κσλ. Παιαηνιφγνπ 1, Αγ. Νηθφιανο 

(Πξνζβάζηκν ρσξίο εηδηθφ WC) 

 

Αξραηνινγηθό εηείαο, Δζληθή Οδφο εηείαο - Πηζθνθεθάινπ, εηεία 

(Πξφζβαζε κε βνήζεηα ζηελ είζνδν, ρσξίο εηδηθφ WC) 

 

NHΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

Νέν Αξραηνινγηθό άκνπ, Ππζαγφξεην, άκνο 

(Πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

 

Φπζηθήο Ηζηνξίαο Αηγαίνπ-Παιαηνληνινγηθό, Μπηηιεληνί, άκνο 

(Πξφζβαζε ζε 2 επίπεδα κε βνήζεηα, ρσξίο εηδηθφ WC) 

Νέν Αξραηνινγηθό Μπηηιήλεο, 8εο Ννεκβξίνπ, Κηφζθη, Μπηηιήλε 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC) 

 

Αξραηνινγηθό Υίνπ, Μηραιψλ 5, Υίνο 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ-ΔΤΒΟΗΑ 

Αξραηνινγηθό Υαιθίδαο, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13, Υαιθίδα 
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(Πξνζβάζηκν, ρσξίο εηδηθφ WC) 

 

Αξραηνινγηθό Γειθώλ, Γειθνί Φσθίδαο 

(Πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 

Αξραίαο Κνξίλζνπ, Αξραία Κφξηλζνο 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC) 

 

Αξραίαο Νεκέαο, Αξραία Νεκέα 

(Πξνζβάζηκν, ρσξίο εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

 

Αξραηνινγηθό Ναππιίνπ, Πιαηεία πληάγκαηνο, Ναχπιην 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC) 

 

Πεινπνλλεζηαθνύ Λανγξαθηθνύ Ηδξύκαηνο, Βαζηιέσο Αιεμάλδξνπ 1, Ναχπιην 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC) 

 

Αξραηνινγηθό Μπθελώλ, Μπθήλεο 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

 

 

Αξραηνινγηθό Δπηδαύξνπ, Ηεξφ Αζθιεπηνχ Δπηδαχξνπ, Ληγνπξηφ 

(Πξφζβαζε ζε 2 ρψξνπο κε βνήζεηα, ζέζε ζηάζκεπζεο, ρσξίο εηδηθφ WC) 

 

Μνπζείν Διηάο θαη Λαδηνύ, Όζσλνο Ακαιίαο 129, πάξηε 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC) 

 

Νέν Αξραηνινγηθό Πάηξαο, Δζληθή Οδφ Παηξψλ Αζελψλ θαη Ακεξηθήο, Πάηξα 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 
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Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, Οιπκπία 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

 

Αξραηνινγηθό Οιπκπίαο, Αξραία Οιπκπία 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, αλαςπθηήξην) 

 

Αξραηνινγηθό Πύξγνπ, Πχξγνο 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC) 

 

Αξραηνινγηθό Καιακάηαο, Παπάδνγινπ 6, Καιακάηα  

(Πξνζβάζηκν, ρσξίο εηδηθφ WC) 

 

ΖΠΔΗΡΟ 

Βπδαληηλό Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα 

(Πξνζβάζηκν, ρσξίο εηδηθφ WC) 

 

Λανγξαθηθό «Κώζηαο Φξόληδνο», Μ. Άγγεινπ 42, Ησάλληλα 

(Πξνζβάζηκν, ρσξίο εηδηθφ WC) 

 

Αξραηνινγηθό Ησαλλίλσλ, 25εο Μαξηίνπ 6, Ησάλληλα 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

 

ΝΖΟΗ ΗΟΝΗΟΤ 

Μνπζείν Παιαηόπνιεο – MON REPOS Παιαηφπνιε, Κέξθπξα 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

 

Αξραηνινγηθό Κέξθπξαο, Αξκ. Βξαΐια 1, Κέξθπξα 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC) 
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Βπδαληηλό Εαθύλζνπ, Πιαηεία νισκνχ, Εάθπλζνο Σει.26950 42714 

(Πξνζβάζηκν ζην ηζφγεην, ρσξίο εηδηθφ WC) 

 

Δθθιεζηαζηηθό Εαθύλζνπ, Ηεξνχ Νανχ Αγ. Γηνλπζίνπ 

(Πξνζβάζηκν, ρσξίο εηδηθφ WC) 

 

Υέικε, Φπζηθήο Ηζηνξίαο, Αγ. Μαξίλα, Εάθπλζνο 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, αλαςπθηήξην) 

 

Αξραηνινγηθό Λεπθάδαο, Άγγεινπ ηθειηαλνχ & Ν. βνξψλνπ 

(Πξνζβάζηκν, ρσξίο εηδηθφ WC) 

 

Αξραηνινγηθό Βαζένο Ηζάθεο, Βαζχ, Ηζάθε 

(Πξνζβάζηκν, ρσξίο εηδηθφ WC) 

 

ΘΔΑΛΗΑ 

Αξραηνινγηθό Καξδίηζαο, Λαραλά & Σδέιια, Καξδίηζα 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο, αλαςπθηήξην) 

 

Ηζηνξηθό Λανγξαθηθό Λ.&Μ. αθειαξίνπ, Λ  αθειαξίνπ 35, Καξδίηζα 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

 

Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε, Β. Σδέιια & Βαζαξδάλε, Καξδίηζα 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

 

Νέν Αξραηνινγηθό Θεζζαιίαο, Λάξηζα 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

 

Λανγξαθηθό & Ηζηνξηθό Λάξηζαο, Γ. Γνπξηψηε & ηδεξνθάζηξνπ, Λάξηζα 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 
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Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Λάξηζαο, Γ. Παπαλδξένπ 2, Λάξηζα 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC) 

 

Αξραηνινγηθό Βόινπ, Αζαλαζάθε 1, Βφινο 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

 

Κέληξν Σέρλεο Giorgio De Chirico, Μεηακνξθψζεσο 3, Βφινο 

(Πξνζβάζηκν) 

 

Μνπζείν πιηλζνθεξακνπνηίαο Ν.&. Σζαιαπάηα, Ν. Πχιε, Βφινο 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, αλαςπθηήξην) 

 

Γεκνηηθό Κέληξν Ηζηνξίαο & Σεθκεξίσζεο, Κηίξην πίξεξ, Μηθξαζηαηψλ 81, Βφινο 

(Πξφζβαζε ζην ηζφγεην, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

Αξραηνινγηθό Αηαλήο, Αηαλή Κνδάλεο 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο, ρψξνη εζηίαζεο) 

 

Αξραηνινγηθό Φιώξηλαο, ηδεξνδξνκηθνχ ηαζκνχ 

(Πξφζβαζε ζην ηζφγεην κφλν, ρσξίο εηδηθφ WC) 

 

Αξραηνινγηθό Κηιθίο, Οπζθνχλε 3, Κηιθίο 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

 

Πνιεκηθό Κηιθίο, Κηιθίο 

(Πξνζβάζηκν, ζέζε ζηάζκεπζεο, ρσξίο εηδηθφ WC) 

 

Βπδαληηλό Βεξνίαο, Θσκαΐδνο 26, Βέξνηα 
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(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC) 

 

Αξραηνινγηθό Βεξνίαο, Αλνίμεσο 47, Βέξνηα 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC) 

 

Κηίξην Βαζηιηθώλ Σάθσλ Βεξγίλαο (Μνπζείν Βεξγίλαο), Βεξγίλα 

(Πξνζβάζηκν πιελ ηνπ ηάθνπ ηνπ Φηιιίπνπ, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

 

Αξραηνινγηθό Γίνπ, Γίνλ, Πηεξία 

(Πξφζβαζε ζην αξραηνινγηθφ πάξθν, ην εθδνηήξην θαη αλαςπθηήξην, ρσξίο εηδηθφ WC) 

 

Αξραηνινγηθό Θεζζαινλίθεο, Μ. Αλδξφληθνπ 6, Θεζ/λίθε 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

 

Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ, Λεσθφξνο ηξαηνχ 9, Θεζ/λίθε 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο, ρψξνη εζηίαζεο) 

 

Πνιεκηθό Θεζζαινλίθεο, Γξεγνξίνπ Λακπξάθε 4, Θεζ/λίθε 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, ρψξνη εζηίαζεο) 

 

Μνπζείν Ύδξεπζεο, 26εο Οθησβξίνπ, Θεζ/λίθε 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

Μνπζείν Φσηνγξαθίαο, Απνζήθε Α’ Ληκάλη, Θεζ/λίθε 

(Δίζνδνο απφ αλειθπζηήξα, ρσξίο εηδηθφ WC) 

 

Μαθεδνληθό ύγρξνλεο Σέρλεο, Δγλαηίαο 154, ρψξνο ΓΔΘ, Θεζ/λίθε 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο, ρψξνη εζηίαζεο πξνζβάζηκνη κε δπζθνιία) 

 

Κξαηηθό ύγρξνλεο Σέρλεο, Κνινθνηξψλε (Μνλή Λαδαξηζηψλ), Θεζ/λίθε 

(Μεξηθψο πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC) 
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Λανγξαθηθό Δζλνινγηθό Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Βαζηιίζζεο Οιγαο 62, Θεζ/λίθε 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

 

Aζιεηηζκνύ, 3εο επηεκβξίνπ & Αγ. Γεκεηξίνπ, Θεζ/λίθε 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο, ρψξνη εζηίαζεο) 

 

Αξραηνινγηθό Καβάιαο, Δξπζξνχ ηαπξνχ 17, Πάξθν Φαιήξνπ, Καβάια 

(Πξνζβάζηκν, ρσξίο εηδηθφ WC, ζέζε ζηάζκεπζεο) 

 

Αξραηνινγηθό Μπεδεζηέλη, Πιαηεία Διεπζεξίαο, έξξεο 

(Πξνζβάζηκν, ρσξίο εηδηθφ WC) 

 

Αξραηνινγηθό Γξάκαο, Παηξηάξρνπ Γηνλπζίνπ, Γξάκα 

(Πξνζβάζηκν, ρσξίο εηδηθφ WC) 

 

ΘΡΑΚΖ 

Φπζηθήο Ηζηνξίαο, Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο 10, Λαραλφθεπνη, Ξάλζε 

(Πξνζβάζηκν, ρσξίο εηδηθφ WC) 

 

Αξραηνινγηθό Αβδήξσλ Άβδεξα 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC) 

Ηζηνξηθό Αιεμαλδξνύπνιεο, Λεσθφξνο Γεκνθξαηίαο 335, Αιεμ/πνιε 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC) 

 

Δζλνινγηθό Θξάθεο, 14εο Μαΐνπ 63, Αιεμ/πνιε 

(Πξνζβάζηκν κε βνήζεηα, εηδηθφ WC) 

 

Φπζηθήο Ηζηνξίαο, Πιαηαλφηνπνο Μαΐζηξνπ, Αιεμ/πνιε 

(Πξνζβάζηκν, εηδηθφ WC) 
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Μεηάμεο, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 73, νπθιί 

(Πξνζβάζηκν) 

 

Αξραηνινγηθό Κνκνηελήο, Α. πκεσλίδε 4, Κνκνηελή 

(Πξνζβάζηκνη εζσηεξηθνί ρψξνη, ρσξίο εηδηθφ WC) 

 

Καξαζενδσξή, Ν. Εσίδνπ 91, Κνκνηελή 

(Πξνζβάζηκν)                  

 (ΠΡΟΒΑΗΜΑ ΜΟΤΔΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ) 

3.2.2 ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΗΑ ΣΗ ΓΗΑΚΟΠΔ: ΣΗ ΝΑ ΠΡΟΔΞΟΤΝ, ΜΔ ΣΗ ΝΑ 

ΔΦΟΓΗΑΣΟΤΝ, ΣΗ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΚΑΝΟΤΝ ΣΟΤ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ (ΠΡΟΣΑΔΗ ΑΠΟ ΣΟ PROSVASIS.CO) 

Γξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ νη ρξήζηεο ακαμηδίνπ, είλαη ε 

ηππαζία γηα εκπνδηδφκελα άηνκα θαη ζπνξ φπσο παξαπέληε θ.α. Δπηπιένλ αμηνζέαηα πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα θαη βφιηα κε ζθάθνο. Όκνξθεο πιαγηέο, φπσο ζην Πήιην πνπ κπνξεί 

θάπνηνο λα απνιαχζεη ζέα πνπ θφβεη ηελ αλάζα, λα δηαβάζεη έλα βηβιίν θαη έξζεη ζε 

επαθή κε ην θπζηθφ ηνπίν.      

 

(Θεοδωπίδος, 2015) 

http://trv-checkin.s3-eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/6/2015/05/pppppppp.png
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Απαξαίηεηνο παξάγνληαο είλαη λα ειέγρνπλ θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ π.ρ. αεξνπιάλσλ, πινίσλ θαη ηαμί ζηελ πεξηνρή. ε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ γηα 

ηελ πξνζβαζηκφηεηα μελνδνρείσλ ή άιισλ ηνπξηζηηθψλ ζεκείσλ, λα θάλνπλ απαξαίηεηα 

έλα ηειεθσληθφ έιεγρν ή λα θάλνπλ κηα δεκνζίεπζε ζην Facebook ζην Prosvasis ή ζην 

e-mail επηθνηλσλίαο καο, γηα λα πάξνπλ γλψκε απφ άιινπο πνπ έρνπλ επηζθεθηεί ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ, θαη απφ εκάο πνπ έρνπκε ειέγμεη θαη βαζκνινγήζεη ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα. Παξέρνληαο ηνπο εηθφλεο, ζα κπνξνχλ λα θξίλνπλ θαη νη ίδηνη.    

Γηα ηελ επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ, δελ αξθεί λα βξεζεί ην θαηάιιειν μελνδνρείν, αιιά ηα 

ΑκεΑ λα έρνπλ ζπλνδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα κε κείλνπλ θιεηζκέλνη ζην 

μελνδνρείν θαη λα εμεξεπλήζνπλ θαη ηε γχξσ πεξηνρή. Γηα παξάδεηγκα, ζηε 

αληνξίλε, ελψ ππάξρνπλ μελνδνρεία κε ππνδνκέο ΑκεΑ, ηα πνιιά ζνθάθηα κε 

ζθαινπάηηα θαζηζηνχλ ηελ θίλεζε ζην λεζί ζρεδφλ αδχλαηε. Απηφ πνπ πξνζπαζνχκε λα 

παξέρνπκε είλαη νινθιεξσκέλα παθέηα θαη μελνδνρεία κε πιήξε πξνζβαζηκφηεηα ζε 

παξαιίεο θαη αλαςπρή. Δίλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα έλα ηαμίδη λα κπνξείο λα δεηο 

θαη λα δηαζθεδάζεηο, δελ αξθεί κφλν ε ππνδνκή ηνπ μελνδνρείνπ.  

Απφ εθεί θαη πέξα, απαηηείηαη λα εθνδηαζηνχλ κε θαιή ςπρνινγία θαη φξεμε λα 

αλαθαιχςνπλ ηνλ πξννξηζκφ ηνπο! (Θενδσξίδνπ, 2015) 

Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηα πηζηνπνηεκέλα μελνδνρεία, δεκνζηεχνληαη online ζην: 

www.accessibilitypass.org/hotels. 

*Σν ACCESSIBILITYPASS® είλαη έλα δηεζλέο πξφηππν πηζηνπνίεζεο, πνπ 

θαηαηάζζεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ μελνδνρείσλ, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο ππνδνκέο, 

ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

ηφρνο ηνπ είλαη λα πξνζθέξεη ζπγθεληξσκέλεο, ρξήζηκεο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ μελνδνρείσλ, ψζηε ηα άηνκα κε 

αλάγθεο πξνζβαζηκφηεηαο, λα κπνξνχλ εχθνια λα επηιέμνπλ έλα μελνδνρείν πνπ 

εμππεξεηεί ηηο δηθέο ηνπο, πξνζσπηθέο αλάγθεο. (Θενδσξίδνπ, 2015) 

 

http://www.accessibilitypass.org/hotels
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Πξώην παλειιαδηθά ην Seatrac ζηελ παξαιία ηεο Γιπθάδαο 

 

 

Ρεθφξ ρξήζεο, αιιά θαη παλειιαδηθή πξσηηά, ζεκείσζε ε νινθιεξσκέλε ππνδνκή γηα 

ηε θηινμελία ησλ ζπλαλζξψπσλ καο κε αλαπεξία, πνπ εγθαηέζηεζε ν Γήκνο Γιπθάδαο 

ζηελ παξαιία ηεο πφιεο. χκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπλέιεμε ε 

εηαηξία πνπ ηνπνζέηεζε ηνλ πξφηππν κεραληζκφ Seatrac, απφ φινπο ηνπο κεραληζκνχο 

πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ηελ ζεξηλή πεξίνδν ζηελ επηθξάηεηα, ην Seatrac Γιπθάδαο 

πξνζέιθπζε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο.  

 

Ο κεραληζκφο απηφο απνηειείηαη απφ ξάγεο ζηαζεξήο ηξνρηάο, κέζα ζηηο νπνίεο έλα 

εηδηθά δηακνξθσκέλν θάζηζκα, κπνξεί λα θηλεζεί κέζα θαη έμσ απφ ην λεξφ. 

Παξάιιεια, ν Γήκνο Γιπθάδαο, δίπια ζην κεραληζκφ απηφ, ηνπνζέηεζε εηδηθφ δηάδξνκν 

πνπ δηαζθαιίδεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα. 

 

Σνπνζεηήζεθαλ επίζεο, ληνπδηέξα, θάζηζκα γηα ηνλ ζπλνδφ θαη νκπξέιεο, ελψ 

http://www.tourismosgiaamea.com/2016/10/seatrac.html
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δηακνξθψζεθαλ θαη ζέζεηο γηα ΑΜΔΑ ζην παξθηλγθ, κπξνζηά απφ ηελ παξαιία. «ηφρνο 

καο ήηαλ λα κεηαηξέςνπκε ηελ παξαιία καο ζε κία απφ ηηο πιένλ θηιηθέο θαη θηιφμελεο 

γηα φινπο. Δίλαη πνιχ κεγάιε καο ραξά πνπ εθαηνληάδεο ζπκπνιίηεο καο κε αλαπεξία, 

κπφξεζαλ λα απνιαχζνπλ ζηε Γιπθάδα ην αγαζφ ηνπ ζαιαζζηλνχ κπάληνπ φιν ην 

θαινθαίξη», δήισζε ν Γήκαξρνο Γιπθάδαο, Γηψξγνο Παπαληθνιάνπ. «Ζ Γιπθάδα 

αγθαιηάδεη φινπο ηνπο πνιίηεο, ρσξίο δηαθξίζεηο θαη απνθιεηζκνχο. Κάλνπκε θάζε 

δπλαηή πξνζπάζεηα, γηα λα δηεπθνιχλνπκε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

θαη λα ππνζηεξίμνπκε ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε φισλ», ηφληζε ν εληεηαικέλνο 

ζχκβνπινο ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ηέιηνο Κνπξνππάθεο. 

 

Σν Seatrac θαηαζθεπάζηεθε γηα λα ιεηηνπξγεί σο βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο, ν νπνίνο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία ή πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα 

ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηε ζάιαζζα. Ζ θχξηα ηδέα πίζσ απφ ηε 

δεκηνπξγία ηνπ, είλαη λα δψζεη ζηα άηνκα κε αλαπεξία ηελ επθαηξία λα απνιαχζνπλ κηα 

απιή δξαζηεξηφηεηα, φπσο ην θνιχκπη, ρσξίο θακία άιιε βνήζεηα. Πξφθεηηαη γηα κε 

κφληκε εγθαηάζηαζε θαη δελ απαηηήζεθε θακία παξέκβαζε ζηελ αθηή πνπ 

ηνπνζεηήζεθε. Δπνκέλσο, κεηά ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ κπνξεί λα απεγθαηαζηαζεί, 

επαλαθέξνληαο ηελ αθηή ζηελ αξρηθή ηεο θαηάζηαζε. Δίλαη επίζεο ελεξγεηαθά απηφλνκε 

εγθαηάζηαζε, θαζψο γηα ηηο ελεξγεηαθέο ηεο αλάγθεο ρξεζηκνπνηείηαη θσηνβνιηατθφ 

πάλει. (JasonKanello)  
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Πξνζβάζηκε ε παξαιία γηα ΑκεΑ θαη ζηελ Ηεξάπεηξα, Καιακάηα θαη Πηεξία. 

(Ιεπάπεηπα, JasonKanello) 

 

(Κ

αλαμάηα, JasonKanello) 
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(Καλαμάηα, JasonKanello) 

 

Ο Γήκνο Καιακάηαο πξφθεηηαη λα εγθαηαζηήζεη εηδηθφ ζχζηεκα ζηελ πιαδ ηεο 

Αλάζηαζεο, ην νπνίν ζα κεηαθέξεη ζηε ζάιαζζα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ 

κεηαθηλνχληαη κε αλαπεξηθφ ακαμίδην. 

Ο δήκαξρνο Παλαγηψηεο Νίθαο αλαθνίλσζε φηη πξφθεηηαη γηα κηα ειεθηξηθή ξάκπα, πνπ 

θφζηηζε 35.000 επξψ, ηα νπνία δηαηέζεθαλ απφ ηνπο δεκνηηθνχο πφξνπο. «Απηφ ην 

θάλνπκε γηαηί ην ρξσζηάκε ζηνλ θφζκν πνπ έρεη θηλεηηθά πξνβιήκαηα» ζρνιίαζε. 
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(Καλαμάηα, JasonKanello) 

 

Δπηπιένλ είπε, φηη ζηελ πεξηνρή πάλσ απφ ηελ πιαδ, ζα νξηνζεηεζνχλ θαη θάπνηεο ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο γηα ηα νρήκαηα ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Μία ξάκπα, ζίγνπξα δελ είλαη αξθεηή, αιιά είλαη κηα αξρή. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε 

αλάινγεο ξάκπεο λα δεκηνπξγεζνχλ θαη ζε άιια ζεκεία ηεο παξαιίαο. Ζ πξφζβαζε ζηε 

ζάιαζζα είλαη δηθαίσκα φισλ.  (JasonKanello) 

 

 

 

 



 

69 
 

(Πιεπία) 

 

Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Πηεξίαο θαηάθεξε λα εληάμεη ζην Πξφγξακκα Δπελδπηηθψλ 

Γαπαλψλ 2015, ην έξγν: «ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΒΑΖ ΑΜΔΑ “SEATRACK” Δ 

ΠΑΡΑΛΗΔ ΣΖ ΠΔ ΠΗΔΡΗΑ», πξνυπνινγηζκνχ 150.000 €. ρξεκαηνδνηνχκελν απφ 

ΚΑΠ, ζηνλ Άμνλα 3 «Δλίζρπζε Κνηλσληθήο Μέξηκλαο – Τγείαο θιπ», ζην Μέηξν 

«Κνηλσληθέο Τπνδνκέο». 

Σν παξαπάλσ έξγν αθνξά ηελ θαηαζθεπή 3 εγθαηαζηάζεσλ «SEATRAC» δηεπθφιπλζεο 

πξφζβαζεο ζηε ζάιαζζα απφ άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία ή πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα. 

Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζε παξαιίεο ηεο Βφξεηαο, ηεο Κεληξηθήο θαη 

ηεο Νφηηαο Πηεξίαο αληίζηνηρα, νη νπνίεο ζα είλαη θαηάιιειεο ζχκθσλα κε ηα 

απαηηνχκελα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ θαηαζθεπψλ. (JasonKanello) 
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3.3 ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ SEATRAC 

Πξφθεηηαη γηα κηα παγθφζκηαο πξσηνηππίαο ζπζθεπή, ην Seatrac, εμνινθιήξνπ 

ζρεδηαζκέλε απφ ην εξγαζηήξην Σερληθήο Μεραληθήο ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ θαη 

Αεξνλαππεγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Σν 2008 ινηπφλ, έπεηηα απφ πξνηξνπή ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνχινπ Γπηηθήο Διιάδαο Γεξάζηκνπ Φεζζηάλ, ε νκάδα ηνπ θαζεγεηή 

Βαζίιε Κσζηφπνπινπ αλέιαβε ηε δεκηνπξγία κηαο ηειερεηξηδφκελεο ειεθηξνθίλεηεο 

δηάηαμεο, ε νπνία ζα επηηξέπεη ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηε 

ζάιαζζα, ρσξίο ηε ζπλδξνκή ηξίησλ. Ζ ζπλέρεηα ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ελζαξξπληηθή γηα ηα 

ειιεληθά δεδνκέλα, αθνχ ην 2009 ην πξσηφηππν ήηαλ ήδε έηνηκν θαη ην 2010 πέληε 

ζπζθεπέο ηνπνζεηήζεθαλ αξρηθά ζε παξαιίεο ηεο Αραΐαο. Σν 2011 ηξεηο αθφκα απφ 

απηέο ηνπνζεηήζεθαλ δνθηκαζηηθά ζηελ Αηηηθή. Σν 2012, σζηφζν, ήηαλ ην έηνο «θαηά 

ην νπνίν έγηλε ε κεγάιε θίλεζε ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, εγθαζηζηψληαο ζε 

ζπλελλφεζε κε ηελ απηνδηνίθεζε, εθηά δηαηάμεηο ζε Γιπθάδα, Κεξαηέα, Πφξην Ράθηε, 

Λνχηζα, Νέα Μάθξε, Αιεπνρψξη θαη αιακίλα» εμεγεί ν Ηγλάηηνο Φσηίνπ, ππνςήθηνο 

δηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη κέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο 

ηνπ θ. Κσζηφπνπινπ. Όπσο ήηαλ θπζηθφ, ζε ειάρηζην ρξφλν, ε επαλαζηαηηθή ξάκπα 

μεπέξαζε ηα ζχλνξα ηεο Διιάδαο. Ζ ζπζθεπή ηαμίδεςε ζηελ Κχπξν, ελψ έληνλν είλαη ην 

ελδηαθέξνλ θαη απφ άιια επξσπατθά θξάηε. Ο ζρεδηαζκφο ηεο είλαη ιηηφο, νηθνινγηθφο 

θαη πάλσ απ’ φια ιεηηνπξγηθφο γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο. «Πξφθεηηαη γηα κηα δηάηαμε ε νπνία 

νπζηαζηηθά πεξηιακβάλεη έλα θάζηζκα θαη κε ηελ ειηαθή ελέξγεηα θηλείηαη ζε ζηαζεξή 

ηξνρηά. Ο ρεηξηζκφο ηεο είλαη εμίζνπ απιφο, αθνχ ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο, 

είλαη έλα απιφ αδηαβξνρνπνηεκέλν ηειερεηξηζηήξην κε δχν κφιηο θνπκπηά, έλα γηα ηε 

ζάιαζζα θαη έλα γηα ηελ μεξά. Ζ βαζηθή ηδέα εμάιινπ είλαη λα κπνξέζεη ν θαζέλαο, απφ 

εθεί πνπ θηάλεη ην αλαπεξηθφ ακαμίδην, λα ρξεζηκνπνηήζεη θάηη ψζηε λα κπεη ζηε 

ζάιαζζα θαη λα θηάζεη ζην ζεκείν απφ ην νπνίν κπνξεί λα θνιπκπήζεη. Έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ βάζνο είλαη νη 80 πφληνη. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο δηαδξνκήο πνπ θαιχπηεη 

ε δηάηαμε είλαη πεξίπνπ 15 κέηξα εληφο θαη εθηφο λεξνχ». Σν θφζηνο θάζε 

ειεθηξνθίλεηεο δηάηαμεο, δελ μεπεξλά, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Φσηίνπ, ηα 30.000 επξψ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο, ηεο εγθαηάζηαζεο, ηεο ηνπνζέηεζεο, ηεο 

ζπληήξεζεο θαη ηεο απεγθαηάζηαζεο. Απηφ φκσο πνπ πξνθάιεζε αίζζεζε ζηνλ ίδην, 

αιιά θαη ζηελ ππφινηπε νκάδα ηνπ θ. Κσζηφπνπινπ, ήηαλ ε παληειήο έιιεηςε θάπνηαο 
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αλάινγεο ζπζθεπήο πνπ λα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ ηελ 

ειεχζεξε πξφζβαζε ζην λεξφ. «Τπήξραλ θάπνηεο παιαηφηεξεο θαηαζθεπέο, φκσο θακία 

δελ έδηλε ζηνλ ρξήζηε ηελ απφιπηε απηνλνκία πνπ ηνπ ραξίδεη ην Seatrac. Πξνυπφζεζε 

ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, απνηεινχζε ε χπαξμε επηπιένλ αηφκσλ». Απηφο άιισζηε ήηαλ 

θαη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ νη ελδηαθεξφκελνη «αγθάιηαζαλ» ηε ζπζθεπή, ε νπνία έκειιε 

λα αιιάμεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα αξθεηψλ απφ απηνχο. «Έηπρε λα δσ ην πξφζσπν αηφκνπ 

πνπ έθαλε γηα πξψηε θνξά ρξήζε ηεο ζπζθεπήο, έπεηηα απφ 15 ρξφληα -ηε κηζή ηνπ δσή- 

ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην. Ζ αληίδξαζή ηνπ ήηαλ έλα επράξηζην ζνθ γηα εκέλα» 

παξαδέρεηαη ν θ. Φσηίνπ, απνδεηθλχνληαο φηη ε -έζησ θαη πξνζσξηλή- επηπρία πνπ 

ραξίδεη ην Seatrac ζηνπο ρξήζηεο ηνπ, απνηειεί ίζσο ηε κεγαιχηεξε αληακνηβή γηα ηνλ 

ίδην θαη θπζηθά γηα ηελ ππφινηπε νκάδα ηνπ θ. Κσζηφπνπινπ. «Ζ θξάζε ηνπ θ. 

Κσζηφπνπινπ πνπ κνπ έρεη κείλεη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ζην κπαιφ, είλαη ε εμήο: 

“Δίλαη δείγκα πνιηηηζκνχ ην λα ελδηαθέξεζαη γηα άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα”». 

Απηή ήηαλ ε ζηηγκή πνπ πήξακε ηελ απφθαζε λα πινπνηήζνπκε σο εξγαζηήξην, 

δηαζέηνληαο πφξνπο θαη ρξφλν, ηελ ηδέα ηνπ θ. Φεζζηάλ» ζπκάηαη ν θ. Φσηίνπ. Ζ 

επαηζζεζία, ην κεξάθη θαη ε φξεμε γηα δεκηνπξγία θαη πξνζθνξά ζηνλ ζπλάλζξσπν, 

ήηαλ ηα θχξηα ζπζηαηηθά ηεο επηηπρίαο ηεο πξνζπάζεηαο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο, πνπ 

ακέζσο «αγθάιηαζε» ην θνηλφ, ηδηαίηεξα δε, φζνη αληηκεησπίδνπλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα. 

«Μέρξη ηε δεκηνπξγία ηεο ζπζθεπήο, ε πξφζβαζε ζηε ζάιαζζα γηα εκάο ήηαλ κηα 

απίζηεπηε πεξηπέηεηα θαη απηφ ην ιέσ απφ θαζαξά πξνζσπηθή πείξα. Υξεηαδφκαζηαλ 

βνήζεηα αθφκα θαη φηαλ ππήξρε ε μχιηλε ξάκπα πνπ θάπνηνη -ειάρηζηνη- δήκνη είραλ 

ηνπνζεηήζεη ζε πιαδ ηνπο. Πάλησο, ζεσξψ επινγία ην φηη ε ηδέα ήηαλ ελφο 

παξαπιεγηθνχ, θαη νκνινγψ πσο θαλείο καο δελ είρε ζθεθηεί θάηη αλάινγν, παξά ηε 

ζπλερή αλαδήηεζή καο γηα κηα ιχζε ζην ζέκα ηεο πξφζβαζήο καο ζηε ζάιαζζα» 

ζρνιηάδεη ε θπξία Δπαγγειία Κνληνγησξγάθε, γξακκαηέαο ηνπ Παλειιήληνπ πιιφγνπ 

Παξαπιεγηθψλ θαη πξφεδξνο ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αλαπήξσλ. «Απηφ πνπ ζα 

πξέπεη λα γίλεη απφ εδψ θαη πέξα απφ ηηο Πεξηθέξεηεο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ην φιν 

εγρείξεκα, είλαη ε αλάιεςε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Δμάιινπ, θη εκείο είκαζηε 

δεκφηεο πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο πιεξψλνπκε δεκνηηθά ηέιε, εθφζνλ ινηπφλ ηα ηέιε είλαη 

αληαπνδνηηθά, νθείινπλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηε ζπληήξεζε ησλ ζπζθεπψλ απηψλ» 

πξνζζέηεη. Απηφ ζην νπνίν δίλνπλ ηδηαίηεξε βάζε ε θπξία Κνληνγησξγάθε θαη ν θ. 
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Φσηίνπ, είλαη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ε νπνία κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ εγθαηάζηαζε 

ησλ δηαηάμεσλ ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, θαζψο κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα 

απνηειέζνπλ πφιν έιμεο γηα ηνπο ρξήζηεο αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ. «ην Αιεπνρψξη, γηα 

παξάδεηγκα, ήδε ηξία ηέζζεξα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ, φηαλ πιεξνθνξήζεθαλ ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ ζπζθεπψλ ζηελ πεξηνρή, έζπεπζαλ λα λνηθηάζνπλ εμνρηθέο θαηνηθίεο». 

Δλδεηθηηθφ ηεο απήρεζεο ηεο ζπζθεπήο, είλαη θαη ε εθηφο ζπλφξσλ επηηπρία πνπ 

γλσξίδεη, αθνχ κέρξη ζηηγκήο ηέζζεξηο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηελ Κχπξν, ππάξρεη 

ελδηαθέξνλ απφ ηελ Κξναηία θαη θπξίσο έρνπλ γίλεη επαθέο κε ηνλ πξφεδξν ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ γηα ηνλ Πξνζβάζηκν Σνπξηζκφ, ψζηε λα εληαρζεί ε εθεχξεζε ζε 

έλα επξχηεξν πξφγξακκα. Πξνο ην παξφλ, φκσο, ν ζηφρνο παξακέλεη ε δεκηνπξγία 

νινθιεξσκέλσλ πξνζπειάζηκσλ πξννξηζκψλ εληφο ηεο ρψξαο. «Δίλαη θξίκα λα 

κπνξνχκε λα παξέρνπκε απηφ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη λα κελ ην θάλνπκε. Ηδηαίηεξα ζε 

κηα πεξίνδν θξίζεο, πνπ ην έρνπκε αλάγθε πεξηζζφηεξν απφ πνηέ. Μελ μερλάκε φηη ηα 

άηνκα κε αλαπεξία ζηελ Δπξψπε αξηζκνχλ πεξί ηα 80.000.000». Δπηπιένλ, φπσο ηνλίδεη 

ν θ. Φσηίνπ, ν ζρεδηαζκφο ησλ ζπζθεπψλ έγηλε έηζη ψζηε λα βξίζθνληαη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ζε αξκνλία κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. «Αθελφο ινηπφλ έρνπκε κηα θαζαξά 

“πξάζηλε” ζπζθεπή θαη αθεηέξνπ είλαη θαιαίζζεηε. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ν 

δηάδξνκνο είλαη μχιηλνο θαη ε ξάγα βξίζθεηαη αξθεηά ρακειά. ηελ νπζία, ην κφλν πνπ 

εμέρεη είλαη ν “πχξγνο” ηνπ ειηαθνχ ζπιιέθηε». Σν κφλν ινηπφλ πνπ ρξεηάδεηαη, είλαη ε 

θαιή ζέιεζε ησλ θαηά ηφπνπο αξκφδησλ θνξέσλ, ε πξνζνρή απφ ηνλ θφζκν, ψζηε λα 

εμαιεηθζνχλ ηα θαηλφκελα βαλδαιηζκνχ ησλ δηαηάμεσλ πνπ δπζηπρψο -έζησ θαη ζε 

κηθξή θιίκαθα- παξαηεξήζεθαλ, θαη θπζηθά ν ζεβαζκφο πξνο ηνπο ζπλαλζξψπνπο, ηε 

δσή ησλ νπνίσλ άιιαμε -ρσξίο ππεξβνιή- ε δεκηνπξγία ηνπ Seatrac. «Γηαηί λα κε βξεζεί 

έλαο ηξφπνο λα ππάξρνπλ δηαηάμεηο ζε φιεο ηηο παξαιίεο; Γελ πξέπεη φινη νη άλζξσπνη λα 

έρνπκε ηελ επηινγή λα ρξεζηκνπνηνχκε φπνηα παξαιία θάλνπκε θέθη;» δηεξσηάηαη ν 

Μαλψιεο πνπ, σο λένο άλζξσπνο κε αλαπεξία, έλησζε κέρξη πξφηηλνο απνθιεηζκέλνο 

απφ απηή ηελ απιή θαζεκεξηλή απφιαπζε. (Frapress, 2015) 
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3.4 ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 

 

 

ηελ ελίζρπζε απηήο ηεο ηάζεο, ζπκβάιινπλ θαη ηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Ζ 

δεκηνπξγία νδεγψλ πφιεο γηα ΑκεΑ ζηε Γξάκα, ηελ Αζήλα θαη ηελ Κνκνηελή δείρλεη ην 

δξφκν γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη. «We wheel , we will roll you», είλαη ην ζχλζεκα ηνπ 

rollout.gr, ηνπ πξψηνπ δηθηπαθνχ νδεγνχ πφιεο γηα ΑκεΑ. Ζ πνιπζπιιεθηηθή πφιε ηεο 

Κνκνηελήο, απνηειεί θσηεηλφ παξάδεηγκα. Ζ δξάζε ηνπ πιιφγνπ ΠΔΡΠΑΣΧ, κε 

ζπλερείο παξεκβάζεηο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε δεκφζηα θηίξηα, ζε ρψξνπο 

δηαζθέδαζεο, παξαιίεο, αιιά θαη κε ηελ παξανιπκπηαθή εθπαίδεπζε, άιιαμε ηε ζηάζε 

ησλ πνιηηψλ. «Ζ νηθνλνκηθή θξίζε καο σξίκαζε. Αλαδεηνχκε πιένλ φρη βνήζεηα απφ ην 

θξάηνο θαη ηνπο δήκνπο, αιιά απφ ηδηψηεο θαη εηαηξίεο ζην πιαίζην ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο θαη βξίζθνπκε αληαπφθξηζε» εμήγεζε ν πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ θαη 

παξανιπκπηνλίθεο Αιέμαλδξνο Σαμηιδάξεο. «Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο πνπ 

πξνζθέξνπκε, άλζξσπνη, πνπ απφ ην θξάηνο ζεσξνχληαη ηειεησκέλεο ππνζέζεηο, έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ, λα δνπλ φηη ππάξρεη δηέμνδνο ζε πξάγκαηα πνπ δε 

κπνξνχζαλ λα θαληαζηνχλ φηη κπνξνχζαλ λα θάλνπλ, φπσο ν ηνπξηζκφο. Να 

δηεθδηθήζνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο θαη λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσληθή δσή.» Ο χιινγνο 

ΠΔΡΠΑΣΧ ζε ζπλεξγαζία κε γεξκαληθνχο θνξείο, έρεη ήδε ιάβεη ηε ζρεηηθή 



 

74 
 

πηζηνπνίεζε ψζηε λα δεκηνπξγήζεη έλα θέληξν ΑκεΑ ζηελ Κνκνηελή, ην νπνίν ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο θνξείο, ζα πηζηνπνηεί ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο αλάινγα κε 

ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο ηνπο. (Γεκεηξαθφπνπινο, 2015)  

 

3.5 ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζην νκνζπνλδηαθφ, ινηπφλ, θξαηίδην ηνπ Μέθιελκπνπξγθ 

Βνξπφκεξλ ηεο Γεξκαλίαο, νη 15 ηνπ δήκνη απνθάζηζαλ λα θάλνπλ κηα ξηδηθή θίλεζε γηα 

λα εληζρχζνπλ ηηο ππνδνκέο ηνπο. Με κηα αξρηθή νηθνλνκηθή ζπκβνιή ηνπ 

νκνζπνλδηαθνχ θξαηηδίνπ, δεκηνπξγήζεθαλ νξγαλσκέλεο ππνδνκέο. ηε ζπλέρεηα, 

δηακνξθψζεθαλ απζηεξνί, αιιά θαη ζαθείο φξνη κάξθεηηλγθ, πνηφηεηαο ζηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ.  

Ο ηνπξηζκφο γηα ΑκεΑ ζην Μέθιελκπνπξγθ Βνξπφκεξλ έθηαζε ζε ηέηνηα επίπεδα, ψζηε 

έγηλε ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πεξηνρήο θαη απέθηεζε θήκε ζε νιφθιεξε ηε Γεξκαλία. Μέζα 

ζε ιίγα ρξφληα, ηα έζνδα απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξία, δεκηνχξγεζαλ 

κεγάιν πινχην ζηνπο δήκνπο πνπ ηα εηζπξάηηνπλ θαη εθείλνη κε ηε ζεηξά ηνπο 

επέλδπζαλ ζε λέεο ππνδνκέο, πνπ ηθαλνπνηνχλ ζήκεξα ηα πςειφηεξα ζηάληαξ ζηνλ 

ηνκέα απηφ.  

Παξάιιεια, νη κειέηεο κάξθεηηλγθ θαη νη εθηηκήζεηο θέξδνπο πνπ είραλ γίλεη αξρηθά, 

πξφβιεςαλ ζε κεγάιν βαζκφ ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ πνπ ππάξρεη γηα ηνπξηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΑκεΑ, ζε κηα πεξηνρή κε κεγάιε θπζηθή νκνξθηά, θαζψο δηαζέηεη 

1.900 ρηιηφκεηξα αθηψλ θαη παξαιηψλ, πνιιέο ιίκλεο θαη πνηάκηα, παξαδνζηαθά ρσξηά, 

παξαζαιάζζηα ζέξεηξα θαη κεζαησληθά θάζηξα.( Έμππλε επέλδπζε ηα θηιηθά 

θαηαιχκαηα γηα ΑΜΔΑ, 2013)  
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ERIA RESORT ΣΟ ΜΑΛΑΜΔ 

Σν Eria Resort ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή Μάιεκε ζηα Υαληά ηεο Κξήηεο εδψ θαη κία 

δσδεθαεηία. Πξφζεζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ, Γξεγφξε Αξρνληάθε, ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη 

έλα μελνδνρείν 100% πξνζβάζηκν ζε ηαμηδηψηεο κε αλαπεξία ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ. 

Έρεη δπλακηθφηεηα 30 θξεβαηηψλ, δηαζέηεη ειεθηξηθφ θξεβάηη ζε θάζε δσκάηην, πηζίλα 

κε ξάκπεο, γήπεδα κπάζθεη, βφιετ, ζεξαπεπηήξην θαη γπκλαζηήξην. Δπηζθέπηεο ηνπ είλαη 

άλζξσπνη κε θηλεηηθή ή λνεηηθή αλαπεξία, πξνβιήκαηα φξαζεο, αθνήο θιπ, θπξίσο απφ 

ηε Βφξεηα Δπξψπε: Γεξκαλνί, Άγγινη, θαλδηλαβνί, Γάιινη. «ηα δψδεθα ρξφληα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην μελνδνρείν έρεη απνθηήζεη πνιινχο ζηαζεξνχο πειάηεο, ιφγσ ηνπ φηη 

είλαη κηθξή κνλάδα κε νινθιεξσκέλε θηινζνθία θαη παξνρέο. Τπάξρνπλ πνιχ κεγάια 

μελνδνρεία γηα ΑκεΑ ζε άιιεο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ, αιιά ζπκίδνπλ πεξηζζφηεξν 

λνζνθνκεία», καο εμεγεί ν θ. Αξρνληάθεο. Φπζηθά, ε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαιχκαηνο είλαη 

αξθεηά θνζηνβφξα, θαζψο απαζρνιεί δεθαπέληε άηνκα πξνζσπηθφ θαη έρεη 6-7 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, θπζηνζεξαπεπηέο, γπκλαζηέο θ.ά. 

Έλα δίθιηλν δσκάηην ελνηθηάδεηαη πξνο 130 - 150 επξψ, ελψ ππάξρεη μερσξηζηφο 

θαηάινγνο γηα ηηο εηδηθέο ππεξεζίεο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, επίζεο, ν θ. Αξρνληάθεο αζρνιείηαη θαη κε ηελ παξνρή 

ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ΑκεΑ κέζσ ηνπ Eria travel, ελφο πξαθηνξείνπ πνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ζηνλ ηαμηδηψηε κε αλαπεξία, απφ ηελ αεξνπνξηθή θξάηεζε έσο ηελ εμεχξεζε 

ηνπ θαηάιιεινπ θαηαιχκαηνο, ηε κεηαθίλεζε κε εηδηθφ ιεσθνξείν, λνζειεπηή, 

ελνηθίαζε ακαμηδίνπ θιπ. 

> www.eria-resort.gr 

 

AKSOS SUITES ΣΖΝ ΑΓΗΑ 

Ο Σάζνο Φεγηαλλάθεο εγθαηλίαζε ην Aksos suites ζηελ πεξηνρή ηεο Αγηάο ζηε Λάξηζα 

ηηο πξψηεο εβδνκάδεο ηνπ 2015. Πξφθεηηαη γηα νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, πνιχ θνληά ζην 

ζπίηη ηνπ: «Θεσξψ φηη ν ηνπξηζκφο γηα ΑκεΑ έρεη κέιινλ. Τπάξρεη κεγάιν θνκκάηη 

αλζξψπσλ κε αλαπεξία πνπ είλαη ελεξγεηηθνί, ζέινπλ λα κεηαθηλνχληαη θαη μεθεχγνπλ 

απφ ην ζηεξεφηππν πνπ έρνπκε, φηη νη άλζξσπνη ζε θαξνηζάθη θάζνληαη ζην ζπίηη ηνπο 

θαη δελ θάλνπλ δηαθνπέο ή δελ επηζπκνχλ λα πεξάζνπλ θαιά». Γηα ην ιφγν απηφ 

δεκηνχξγεζε απηφ ην ζπγθξφηεκα αλεμάξηεησλ πνιπηειψλ θαηνηθηψλ, πνπ μεθεχγεη απφ 

http://www.eria-resort.gr/
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ηε ζηελή έλλνηα ηνπ μελνδνρείνπ, φπνπ κπνξεί ν επηζθέπηεο λα κείλεη κε ηελ νηθνγέλεηα 

ή ηνλ ζπλνδφ ηνπ, λα εμππεξεηείηαη απνηειεζκαηηθά θαη λα έρεη ηελ ηδησηηθφηεηά ηνπ. 

Σα δηακεξίζκαηα εθηείλνληαη ζε έλα επίπεδν, δηαζέηνπλ ειεθηξηθφ θξεβάηη, φινο ν 

εμνπιηζκφο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην ελδεδεηγκέλν χςνο, ζηελ πηζίλα ππάξρεη εηδηθφ 

ειεθηξνθίλεην κεράλεκα ψζηε λα κεηαθέξεη εληφο θαη εθηφο ηα ΑκεΑ, δηαηίζεηαη φρεκα 

κε κπάξα γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα θηλεζνχλ ρσξίο 

ακαμίδην θαη γηα φζνπο ρξεηάδεηαη λα επηζθεθζνχλ ην θνληηλφ θέληξν αηκνθάζαξζεο. 

Πξφθεηηαη γηα επέλδπζε κεγάινπ θφζηνπο, ην νπνίν ππεξβαίλεη απηφ ελφο ζπκβαηηθνχ 

μελνδνρείνπ θαηά πεξίπνπ 20%, ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα εηδηθφ εμνπιηζκφ θαη ρψξνπο, ελψ 

πξφβιεκα απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη εηδηθή θαηεγνξία πηζηνπνίεζεο γη’ 

απηφ ην είδνο θαηαιπκάησλ. (Αζαλαζίνπ, 2015) 

> www.aksos-suites.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aksos-suites.com/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΜΔΑ 

4.1 ΚΑΝΟΝΗΜΟ 61 Ζ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΒΑΖ ΣΩΝ ΑΜΔΑ ΣΑ 

ΚΣΗΡΗΑ 

ρεδηάδνληαο έλα πξνζβάζηκν πεξηβάιινλ ην νπνίν λα δηεπθνιχλεη ηα άηνκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθφ ακαμίδην θαη ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο, είλαη 

ζήκεξα ην κέηξν πνπ θαζνξίδεη έλα θηιηθφ θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ, απαξαίηεην γηα 

ηελ πνηφηεηα δσήο φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο φπνπ ηελ αλαβαζκίδεη θαη ηεο 

πξνζδίδεη αμία. Σν ηειηθφ δεηνχκελν είλαη, ην αλζξσπνπνίεην πεξηβάιινλ λα 

εμππεξεηεί ηνλ άλζξσπν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσή ηνπ. 

Όκσο πξνβιήκαηα δηαθίλεζεο ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ, φπσο είλαη ζήκεξα 

ζρεδηαζκέλν, αληηκεησπίδεη έλα πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ. Σα 

Δκπνδηδφκελα Άηνκα: νη ειηθησκέλνη, νη γνλείο κε παηδηθά θαξνηζάθηα, νη γπλαίθεο 

ζε πξνρσξεκέλε εγθπκνζχλε, νη ρξφληα πάζρνληεο, νη πξνζσξηλά ηξαπκαηηζκέλνη, 

άηνκα κε αζπλήζεηο ζσκαηηθέο δηαζηάζεηο θ.α.  

Σα Δκπνδηδφκελα Άηνκα αλέξρνληαη ζην 50% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ. Όκσο, αλ 

ππνινγίζνπκε φηη ζε 30 ή 40 ρξφληα ε ζεκεξηλή ειηθία ησλ 40 θαη 50 ρξφλσλ ζα 

είλαη 70 θαη 80, απηφκαηα δηαπηζηψλνπκε/ζπλεηδεηνπνηνχκε πσο είκαζηε φινη ελ 

δπλάκεη Δκπνδηδφκελα Άηνκα. Γειαδή, ην 100% ηνπ πιεζπζκνχ αληηκεησπίδεη ή ζα 

αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο θαη δηαθίλεζεο ζην πεξηβάιινλ πνπ δεη, 

ζηελ θαηνηθία, ζηελ εξγαζία, ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

Ο αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο, δελ αληαπνθξίλεηαη πιένλ ζηελ ζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα. O «κέζνο φξνο» βάζεη ηνπ νπνίνπ ζρεδηάδνληαη φια, εμππεξεηεί ηνλ 

άλζξσπν κφλν γηα θάπνηα κηθξά ή κεγάια δηαζηήκαηα ηεο δσήο ηνπ, φρη φκσο γηα 

φιε ηε δηάξθεηά ηεο.  Έλαο «θαζνιηθφο ζρεδηαζκφο» ή «ζρεδηαζκφο γηα φινπο», πνπ 

ζα εμππεξεηεί ηνλ άλζξσπν ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δσήο ηνπ, αζρέησο ειηθίαο θαη 

θπζηθήο/λνεηηθήο θαηάζηαζεο, είλαη ζήκεξα ε απνζηνιή ησλ κειεηεηψλ.  
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Ο Καλνληζκφο πνπ αθνινπζεί, γηα ηε ρξήζε ησλ νηθνδνκψλ απφ ηα Άηνκα κε 

Αλαπεξία, ςεθίζηεθε ην 1999 θαη ε πξψηε δεθαεηία πνπ πέξαζε είρε αξθεηή άγλνηα 

εθ κέξνπο ησλ κειεηεηψλ. Ο ζρεδηαζκφο γηα ηα ΑκεΑ, έκνηαδε γηα ηελ Κχπξν θάηη 

πνπ δπζθφιεπε ηα πξάγκαηα θαη νη κειεηεηέο αθφκε δηεξσηψληαη γηα πνηφλ 

ζρεδηάδνπλ ηηο ξάκπεο θαη ηνπο νδεγνχο φδεπζεο ηπθιψλ, αθνχ δελ βιέπνπλ θαλέλα 

αλάπεξν λα θπθινθνξεί, ή έζησ θπθινθνξεί πνιχ ζπάληα.  

Όκσο, ε δηαθίλεζε ησλ ΑκεΑ, δελ ππνβνεζείηαη απφ κηα ξάκπα ή έλα πξνζβάζηκν 

θηίξην. Αλ δελ ππάξμεη ε απαξαίηεηε ζχλδεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ε αιπζίδα πξφζβαζεο, δειαδή πνπ ζα επηηξέςεη ζην άηνκν κε 

αλαπεξία απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα θχγεη απφ ην ζπίηη ηνπ, λα πάεη ζηελ εξγαζία, ζην 

γήπεδν, ην εζηηαηφξην θαη λα επηζηξέςεη κε επθνιία ζην ζπίηη, ηφηε δελ θαηαθέξακε 

ηίπνηα. Έλαο θξίθνο ηεο αιπζίδαο φηαλ ιείπεη, ε πνξεία ηνπ είλαη δχζθνιε έσο 

αδχλαηε. 

Ο ξφινο ησλ αξρηηεθηφλσλ θαη φζσλ ζρεδηάδνπλ, είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ελφο αθηιφμελνπ θαη ερζξηθνχ πεξηβάιινληνο, ζε θηιηθφ θαη αζθαιέο 

πεξηβάιινλ γηα φινπο. 

 

Καλνληζκόο 61.Ζ γηα ηε ρξήζε ησλ νηθνδνκώλ από άηνκα κε αλαπεξία 

(61.Ζ) Ο παξψλ λφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο πην θάησ πεξηπηψζεηο: 

1. ε φιεο ηηο δεκφζηεο νηθνδνκέο ή/θαη νηθνδνκέο πνπ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ηνπ 

θνηλνχ. 

2. ε εκπνξηθά θέληξα. 

3. ε νηθνδνκέο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηαζηήκαηα ή/θαη γξαθεία. 

4. ε πνιπθαηνηθίεο κε πέληε ή πεξηζζφηεξεο νηθηζηηθέο κνλάδεο θαη/ή ζε νηθνδνκέο 

κε απαηηνχκελνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο πέξαλ ησλ πέληε. 
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5. ε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ρψξσλ δηακνλήο ησλ 

θνηηεηψλ, ζε γπκλαζηήξηα, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη θνιπκβεηηθέο 

δεμακελέο. 

6. ε θιηληθέο, ηαηξεία θαη ζεξαπεπηηθά ή άιια δηαγλσζηηθά θέληξα. 

7. ε βηνκεραληθέο νηθνδνκέο κε έθηαζε κεγαιχηεξε ησλ 600 κέηξσλ ή κε αξηζκφ 

εξγαδνκέλσλ κεγαιχηεξν ησλ 10 αηφκσλ. 

8. ε νπνηαδήπνηε νηθνδνκή φπνπ ε απμόδια απσή* εχινγα θξίλεη φηη επηβάιιεηαη ε 

εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ. 

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ ην ηζφγεην ηκήκα ηεο νηθνδνκήο είλαη πθηζηάκελν θαη 

θαιχπηεηαη κε άδεηα νηθνδνκήο, ε αξκφδηα αξρή απαηηεί κεξηθή εθαξκνγή ηνπ 

θαλνληζκνχ απηνχ, λννπκέλνπ φηη ε πιήξεο εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ ηνπ θαλνληζκνχ 

είλαη αλέθηθηε. 

 

* “απμόδια απσή” ζεκαίλεη ηελ αξρή πνπ απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο 

-ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη νηθήζεσο, 

-ηεο αξκφδηαο ηνπηθήο αξρήο θαη 

-ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Κχπξνπ. 

 

(Πεηπίδος, 2008) 

http://2.bp.blogspot.com/_etGgITtyFnw/SMv4EpcSp1I/AAAAAAAAAEI/0VisilPIa_o/s1600-h/boutons.gif
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61.Ζ(2) Οπδεκία νηθνδνκή επί ηεο νπνίαο εθαξκφδεηαη ν παξψλ θαλνληζκφο αλεγείξεηαη, 

εθηφο αλ: 

α) φια ηα επίπεδα ηεο νηθνδνκήο είλαη πξνζβάζηκα ζε αλάπεξα άηνκα. (Πεηξίδνπ, 2008)  

 

(Πεηπίδος, 2008) 

 

4.2 ΣΑ ΠΗΟ ΚΟΗΝΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ 

Πνηα είλαη ηα δηθαηψκαηα ελφο Αηφκνπ Με Αλαπεξία  (κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη 

άλσ); Αλαιπηηθά φια ηα Γηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ  

Πνιιά άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληεο ή θαη ζπάληεο παζήζεηο αλαξσηηνχληαη αλ ιφγσ 

ηεο πάζεζήο ηνπο κπνξνχλ λα έρνπλ θάπνηεο δηεπθνιχλζεηο. ήκεξα, ην ειιεληθφ 

θξάηνο, ζην πιαίζην ηεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία, έρεη 

ζεζπίζεη έλα ζχλνιν λνκνζεηεκάησλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, κε ζθνπφ ηελ 

αλαθνχθηζε ησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πάζρνπλ απφ θάπνηα ζνβαξή θαη αλίαηε 

αζζέλεηα. Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ην θξάηνο παξέρεη δηεπθνιχλζεηο είλαη: 

1. Δθπαίδεπζε 

2. Δξγαζία θαη ε Απαζρφιεζε 
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3. Τγεία, Κνηλσληθή Πξφλνηα θαη Αζθάιηζε 

4. Μεηαθνξέο θαη Δπηθνηλσλίεο  

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ, αλάινγα κε ην ηη 

επηδηψθνπλ. 

Πξψηα απφ φια ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνην δηθαίσκα ζέινπλ λα απνθηήζνπλ θαη 

αλάινγα κε απηφ λα πξνρσξήζνπλ. 

 Σα θχξηα δηθαηψκαηα είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Απφθηεζε Γσξεάλ Γειηίνπ Μεηαθίλεζεο ΑΜΔΑ (πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα –

εθφζνλ ην εηζφδεκα δελ μεπεξλά ην πνζφ πνπ νξίδεηαη κε εγθχθιην θάζε ρξφλν- 

λα κεηαθηλνχληαη δσξεάλ κε φια ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο ηεο Αζήλαο θαη 

λα έρνπλ έθπησζε 50% ζε φια ηα ΚΣΔΛ ηεο Διιάδαο θαζψο θαη φια ηα 

δξνκνιφγηα ηνπ ΟΔ). 

2. Δπίδνκα από ηελ Πξόλνηα (ην νπνίν δίλεηαη αλ δελ εξγάδνληαη θαη αλ έρνπλ 

εηζνδήκαηα πνπ δελ μεπεξλνχλ ην πνζφ ηνπ νξίδεηαη αλά δηαζηήκαηα απφ ην 

αξκφδην ππνπξγείν). 

3. Γσξεάλ Ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη Ννζνθνκεηαθή Κάιπςε από ηελ Πξόλνηα (ε 

νπνία παξέρεηαη αλ δελ εξγάδνληαη, αλ έρνπλ εηζνδήκαηα πνπ δελ μεπεξλνχλ ην 

πνζφ ηνπ νξίδεηαη αλά δηαζηήκαηα απφ ηνλ αξκφδην ππνπξγείν θαη δελ 

θαιχπηνληαη απφ θάπνηνλ άιιν Αζθαιηζηηθφ Φνξέα – π.ρ. ΗΚΑ, ΟΑΔΔ θιπ). 

4. Αλαπεξηθή ύληαμε (ε νπνία παξέρεηαη εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ελζήκσλ ζηνλ Αζθαιηζηηθφ ηνπο Φνξέα). 

5. Παξάηαζε ηεο Ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη Ννζνθνκεηαθήο Κάιπςεο απφ ην 

Αζθαιηζηηθφ ηνπο Σακείν (ζε πεξίπησζε πνπ ιήγεη ε ηζρχο ηεο). 

6. πκκεηνρή ζε δηαγσληζκνύο ηνπ ΑΔΠ γηα ζέζεηο ζην Γεκφζην Σνκέα πνπ 

αθνξνχλ ΑΜΔΑ. 
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7. πκκεηνρή ζε επηδνηνύκελα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο ηνπ ΟΑΔΓ γηα 

ΑΜΔΑ. 

8. Δχξεζε επηδνηνύκελεο εξγαζίαο ζηνλ Ηδησηηθό Σνκέα κέζσ ΟΑΔΓ γηα 

ΑΜΔΑ. 

9.  Απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε ηξάηεπζεο (Η5) χζηεξα απφ αίηεζε ζην 

αξκφδην ζηξαηνινγηθφ γξαθείν. 

10.   Δίζνδνο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ρσξίο ηελ ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο 

ζηηο Γεληθέο Δμεηάζεηο.  

Πώο μεθηλνύλ γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νπνηαδήπνηε από ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο 

Γηα ηελ θαηνρχξσζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ δηθαηψκαηα, βαζηθή πξνυπφζεζε 

είλαη λα ραξαθηεξηζηνχλ σο Άηνκν Με Αλαπεξία (ΑΜΔΑ) θαη σο εθ ηνχηνπ, λα 

απνδνζεί ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ αλαπεξίαο. Δθφζνλ ινηπφλ έρνπλ απνθαζίζεη πνην/πνηα 

δηθαίσκα/ηα ζέινπλ λα απνθηήζνπλ, αθνινπζνχλ ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Απφθηεζε Γσξεάλ Γειηίνπ Μεηαθίλεζεο ΑΜΔΑ. 

2. Δπίδνκα απφ ηελ Πξφλνηα. 

3. Γσξεάλ Ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη Ννζνθνκεηαθή Κάιπςε απφ ηελ Πξφλνηα. 

(Υφξηεο) 

 

Γηα ζέκαηα αλαπεξίαο κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζηα Κέληξα Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο 

(ΚΔ.Π.Α.), πνπ ππάγνληαη ζηε Γηεχζπλζε Αλαπεξίαο θαη Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηεο 

Γηνίθεζεο ΗΚΑ.ΔΣΑΜ. Σα ΚΔ.Π.Α., έρνπλ ηελ επζχλε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εληαία 

πγεηνλνκηθή θξίζε φζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ αλαπεξίαο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, 

θαζψο θαη ησλ αλαζθάιηζησλ, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο. 

Έξγν ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ (ηνπ ΚΔ.Π.Α.), είλαη: α) Ο θαζνξηζκφο ηνπ 

πνζνζηνχ αλαπεξίαο γηα ζχληαμε αλαπεξίαο β) Ο ραξαθηεξηζκφο αηφκσλ σο ΑκΔΑ θαη 
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γ) Ο θαζνξηζκφο πνζνζηνχ αλαπεξίαο γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο παξνρέο ή 

δηεπθνιχλζεηο, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη γλσκάηεπζε αλαπεξίαο θαη ηηο νπνίεο 

δηθαηνχληαη απφ ηελ πνιηηεία ηα άηνκα κε αλαπεξία. 

Οη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο παξνρέο, πνπ δηθαηνχηαη ην ΑκεΑ, κεηά ηελ αλαγλψξηζε 

ηνπ πνζνζηνχ αλαπεξίαο ηνπ, είλαη  

1. Ζ κείσζε έσο έλα πνζνζηφ απφ ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.  

2. Γσξεάλ θάξηα κεηαθίλεζεο γηα ηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο, 50% γηα ηηο 

ππεξαζηηθέο (Κ.Σ.Δ.Λ.) γηα φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα.Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Κνηλσληθήο 

Πξφλνηαο ηεο αξκφδηαο Ννκαξρίαο ή ζηα ΚΔΠ. (εκείσζε : ε παξνρή ηνπ 

δηθαηψκαηνο απηνχ εμαξηάηαη απφ ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο θάζε δηθαηνχρνπ, 

πνπ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ην εθθαζαξηζηηθφ ηεο Δθνξίαο). 

3. Κάξηα Πνιηηηζκνχ απφ ηα ΚΔΠ. 

4. Έληαμε ζην Κνηλσληθφ Σηκνιφγην ηεο ΓΔΖ. 

5. Μείσζε Γεκνηηθψλ Σειψλ. 

6. Δπίδνκα Πξφλνηαο γηα ηνπο “αλαζθάιηζηνπο θαη έκκεζα αζθαιηζκέλνπο”, κε 

αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηεο αξκφδηαο 

Ννκαξρίαο θαη ζπλνδεχεηαη απφ ην Γλσκάηεπζε ηνπ ΚΔ.Π.Α . 

7. Γσξεάλ θάξκαθα θαη ηαηξηθέο εμεηάζεηο κε ζρεηηθή ζεκείσζε θαη ζθξαγίδα ηνπ 

γηαηξνχ ζην ζπληαγνιφγην ηνπ αζζελνχο. Σν ίδην δηθαίσκα ιακβάλεη ν 

νγθνινγηθφο αζζελήο, γηα νπνηαδήπνηε άιιε λφζν ή πάζεζε, αξθεί ν γηαηξφο λα 

πξνζζέηεη δίπια ζηε δηάγλσζε θαη ηελ έλδεημε ” Ca …”. 

8. Παξνρή πνζνζηνχ γηα αγνξά πεξνχθαο, πξφζζεζεο καζηνχ θαη εηδηθνχ 

ζηεζφδεζκνπ θάζε δχν ρξφληα, πνπ ζπληαγνγξαθείηαη θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηε 

γλσκάηεπζε ηνπ γηαηξνχ. 

9. Παξνρή ηερλεηψλ κειψλ. 
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10.  Παξνρή νξζνπεδηθψλ βνεζεκάησλ (παηεξίηζεο) θάζε δχν ρξφληα. 

11.  Φπζηνζεξαπείεο. 

12.  Γσξεάλ απνθιεηζηηθή λνζειεχηξηα γηα ηνπο άκεζα αζθαιηζκέλνπο, κε πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο γηα ηνπο έκκεζα αζθαιηζκέλνπο – κε πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ζεξάπνληνο 

γηαηξνχ. 

13.  Σν παηδί αζζελήο κε θαξθίλν απαιιάζζεηαη ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. 

14.  Σν πξψην παηδί γνληνχ-αζζελή κε θαξθίλν θαη κε αλαπεξία 67% θαη άλσ, 

εθφζνλ ππάξρεη θαη δεχηεξν αλήιηθν παηδί, δηθαηνχηαη κεησκέλε ζεηεία. 

15.  Οη αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα, δηθαηνχληαη αεξνζεξαπεία απφ ηνλ 8ν έσο 

ηνλ 2ν κήλα ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

16.  Οη ζπληαμηνχρνη κε αλαπεξηθή ζχληαμε, φηαλ ζπκπιεξψζνπλ ην 60ν έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηεο ζχληαμήο ηνπο ζε ζχληαμε 

γήξαηνο θαη επσθεινχληαη ηνπ απμεκέλνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο. 

17.  Οη αζθαιηζκέλνη φισλ ησλ Σακείσλ δηθαηνχληαη δειηίν Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ 

θάζε ρξφλν απφ ηελ Δξγαηηθή Δζηία, κε αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηηο αξρέο θάζε 

έηνπο. (eirini136) 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

o Πεηξίδνπ, Κ. (2008). Καλνληζκφο 61.Ζ γηα ηε ρξήζε ησλ νηθνδνκψλ απφ άηνκα κε 

αλαπεξία (ΑκεΑ). Blogger, 13 επηεκβξίνπ, Αλαθηήζεθε ηελ 20 Ηνπλίνπ 2017, απφ  

http://prosvasi.blogspot.gr/2008/09/61_13.html  

o Υφξηεο, Κ. Αλαιπηηθά φια ηα Γηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ. ΠΑΝΝΔΛΛΗΝΙΟ 

ΤΝΓΔΜΟ ΠΑΥΟΝΣΩΝ ΑΠΟ ΤΓΓΔΝΔΙ ΚΑΡΓΙΟΠΑΘΔΙΔ, Αλαθηήζεθε 

ηελ 20 Ηνπλίνπ 2017, απφ  http://www.kardiopatheia.gr/dikaiomata-amea/analutika-

ola-ta-dikaiomata  

o eirini136. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο 

πνζνζηνχ αλαπεξίαο. ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΑΘΔΝΩΝ, Αλαθηήζεθε 

ηελ 20 Ηνπλίνπ 2017, απφ 

https://ethicsandpatientsrights.wordpress.com/category/δηθαηψκαηα-αζζελσλ-κε-

αλαπεξηα/   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ 

  Έλα ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ, είλαη 

φηη νη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο ηεο Διιάδαο, νθείινπλ λα πξνζαξκνζηνχλ πεξηζζφηεξν ζηα 

λέα δεδνκέλα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ έλαλ ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ αηφκσλ κε 

αλαπεξία. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε Σερλνινγηθή Δπηζηήκε καδί κε ηελ Ηαηξηθή, έρνπλ 

δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα βειηησζνχλ νη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΑκεΑ, 

βνεζψληαο έηζη ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε, κε απνηέιεζκα λα αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη 

θαη ν ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ πξνζαξκφδνληαο ηηο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο, 

ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.  

  Με απηά ηα δεδνκέλα, ζα ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ λα ππάξμεη κηα εξγαζία, ε νπνία ζα 

αζρνιεζεί θαη κε ηα ζέκαηα ηεο αζθάιεηαο πνπ παξέρεηαη ζηα ΑκεΑ, ζηα ζεκεία 

ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο (π.ρ. μελνδνρεία, κνπζεία, ιηκάληα, παξαιίεο θιπ), θαζψο θαη 

ε πξφβιεςε γηα θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θαηά ηε δηάξθεηα δηακνλήο ηνπο ζε ηνπξηζηηθνχο 

ρψξνπο (π.ρ. ζεηζκνί, πιεκκχξεο θιπ).  

  Ζ Διιάδα κπνξεί λα θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη αμηνπξεπείο ππνδνκέο γηα ηα ΑκεΑ ζε 

ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ δηαθξίζεηο θαη λα εμαζθαιίδεη φηη ηα 

άηνκα απηά κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηα ηνπξηζηηθά δξψκελα, ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη 

απνθιεηζκνχο. Δπίζεο, ε Διιάδα ηειηθά, κπνξεί κέζα ζε απηέο ηηο δχζθνιεο επνρέο, λα 

δψζεη επθαηξίεο ζε φζνπο ζέινπλ λα πξσηνπνξήζνπλ ζε ηδέεο θαη λα κπνξέζνπλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ αλζξσπνθεληξηθέο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο, κε ίζεο δπλαηφηεηεο γηα 

φιν ηνλ πιεζπζκφ. 
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Γειψλσ ξεηά φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 θαη ηα άξζξα  2,4,6  παξ.  3  

ηνπ  Ν.  1256/1982,  ε  παξνχζα  εξγαζία  απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντφλ πξνζσπηθήο 

εξγαζίαο θαη δελ πξνζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά  δηθαηψκαηα  ηξίησλ  θαη  δελ  

είλαη  πξντφλ  κεξηθήο  ή  νιηθήο αληηγξαθήο,  νη  δε  πεγέο  πνπ  ρξεζηκνπνηήζεθαλ  

πεξηνξίδνληαη  ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη κφλνλ. 

 


