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Πεξίιεςε 
 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζθνπφ έρεη λα κεηξήζεη ηνλ βαζκφ πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ 

κε θηλεηηθή αλαπεξία ζηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. 

Απνζθνπεί επίζεο λα παξνπζηάζεη ηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ειιηπή πξνζβαζηκφηεηα φπσο ηα αμηνινγνχλ ηα ίδηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία. Ζ κειέηε βαζίζηεθε ζηελ έξεπλα ζηελ νπνία ην δείγκα απνηεινχζαλ 130 άηνκα 

κε θηλεηηθή αλαπεξία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθφ ακαμίδην θαη θαηνηθνχλ ζηνλ 

επξχηεξν Ννκφ Θεζζαινλίθεο. Ζ απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ρέξη κε ρέξη θαη ην 

δείγκα ηεο έξεπλαο επηιέρηεθε κε ηπραίν ηξφπν. Απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ κνηξάζηεθαλ 

επηζηξάθεθαλ ηα 80 (βαζκφο αληαπνθξηζηκφηεηαο=61,5%).Ζ έλλνηα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 

κειεηήζεθε ζε δχν άμνλεο :θηεξηαθή πξφζβαζε θαη πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε 28 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ , νη νπνίεο βαζκνινγήζεθαλ θαη 

αμηνινγήζεθαλ κε ηελ ηεηξαβάζκηα θιίκαθα Likert. ε θάζε εξψηεζε νη εξσηεζέληεο είραλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ κηα εθ ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ σο πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ 

ζέκαηνο πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ εξψηεζε. Απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψζεθαλ φηη ηα άηνκα κε 

θηλεηηθή αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ πνιιά θπζηθά εκπφδηα γηα λα πξνζεγγίζνπλ ην θηηξηαθφ 

πεξηβάιινλ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ  κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ε αλεμαξηεζία 

θαη ε απηνλνκία ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ. Όζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, 

απφ ηελ έξεπλα κεηαμχ άιισλ δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρεη ηδηαίηεξα κεγάινο ρξφλνο 

αλακνλήο γηα ξαληεβνχ κε ηνπο γηαηξνχο θαη φηη ηζρχεη ε αξρή ηεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ 

ΑκεΑ. Δπίζεο έδεημαλ φηη ππάξρεη ειιηπήο γλψζε ηφζν ησλ γηαηξψλ φζν θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα αλαπεξίαο θαη φηη ηα ΑκεΑ αληηκεησπίδνπλ ηελ πξνθαηάιεςε ησλ 

αλαθεξζέλησλ ζε ζρέζε κε ηελ ρξφληα θηλεηηθή ηνπο αλαπεξία. Λακβάλνληαο ππφςε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψλεηαη φηη θξίλεηαη αλαγθαίν λα επαλαζρεδηαζηνχλ νη 

θηηξηαθέο ππνδνκέο  βάζεη ησλ δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ πξφζβαζεο ησλ ΑκεΑ. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

θνπφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε κειέηε ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

ζηνλ ηνκέα ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηνπο δεκφζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο. 

θνπφο είλαη λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο πξνζβαζηκφηεηαο θαζψο θαη ε έληαζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο ειιηπήο πξνζβαζηκφηεηαο. Σέινο ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηεο ελ ιφγσ 

εξγαζίαο δηφηη δηαθνξνπνηείηαη θαη δελ εμεηάδεη απιά ην πξφβιεκα αιιά πξνηείλεη θαη ιχζεηο 

γηα ηελ βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο κειεηήζεθαλ 

νη απφςεηο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ε έξεπλα επηθεληξψζεθε κφλν ζηα άηνκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θηλεηηθή αλαπεξία θαη θαηνηθνχλ ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο. 

 

1.1 Η έννοια ηης προζβαζιμόηηηας 

 

Προζβαζιμόηηηα (ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαη ειεχζεξνπο ρψξνπο) είλαη ε 

δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζε θάζε άλζξσπν λα θηλείηαη κε αλεμαξηεζία άλεζε, αζθάιεηα θαη 

απηνλνκία ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, ψζηε λα ζπκκεηέρεη ηζφηηκα ζηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά 

δξψκελα ηεο δσήο θάζε πφιεο ηεο θάζε ρψξαο. Ζ πξφζβαζε είλαη έλαο ζεκειηψδεο πνηνηηθφο 

παξάγνληαο πνπ απεπζχλεηαη ζε φια ηα άηνκα αλεμαξηήησο ειηθίαο, θπζηθήο θαηάζηαζεο, 

ηάμεσο θπιήο, ζξεζθείαο θαη πξνέιεπζεο. Υαξαθηεξίδεη ην πεξηβάιινλ θαη δίλεη ζε φινπο , 

ρσξίο απνθιεηζκνχο, ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλσληθά 

δξψκελα. H πξφζβαζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεζνχλ φιεο νη πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο θαη δξάζεηο ζε κηα νξγαλσκέλε θνηλσλία. O Ν. 2831/2000, άξζξν 28, παξγ.5 θαη 

8, επηβάιιεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ αξρψλ πξνζβαζηκφηεηαο, ζηα πθηζηάκελα θηίξηα 

“ζπλάζξνηζεο θνηλνχ” ζηα νπνία αλήθνπλ ηα θηίξηα πάζεο θχζεσο, πνπ επηηξέπεηαη ε 
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είζνδνο θαη ε ζπλάζξνηζε θνηλνχ, θαζψο θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θπθινθνξίαο 

πεδψλ.  

Γειαδή πέξαλ ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνπλ ππεξεζίεο ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ ηνκέα, 

ζηελ ππνρξέσζε εθαξκνγήο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα θηίξηα πνπ 

ζηεγάδνπλ πάζεο θχζεσο μελνδνρεία, ινηπά θαηαιχκαηα, θαηαζηήκαηα ηξαπεδψλ, 

πνιπθαηαζηήκαηα θαη ινηπά θαηαζηήκαηα, ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη, αίζνπζεο ςπραγσγίαο, 

αζιεηηθά θέληξα θ.η.ι., σο θαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη θπθινθνξίαο πεδψλ (πεδνδξφκηα, 

πεδφδξνκνη, πιαηείεο).  (www.pasipka.gr) 

 

1.2 Η έννοια ηης αναπηρίας 

 

Με ηνλ φξν αλαπεξία θαζίζηαηαη εθηθηφ λα θαιπθζνχλ ηφζν ζσκαηηθέο θαη 

πλεπκαηηθέο βιάβεο θαη δπζιεηηνπξγίεο φζν θαη πεξηνξηζκνί δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπκκεηνρήο 

ηνπ αηφκνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Ωο δπζιεηηνπξγία λνείηαη έλα πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ή 

ζηε δνκή ηνπ ζψκαηνο ηνπ αηφκνπ. Πεξηνξηζκφο δξαζηεξηφηεηαο είλαη κηα δπζθνιία πνπ 

ζπλαληνχλ νη ηδηψηεο ζε εθηέιεζε έξγν ή δξάζε. Δλψ ν πεξηνξηζκφο ηεο ζπκκεηνρήο είλαη 

έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη έλα άηνκν θαηά ηε ζπκκεηνρή ζε θαηαζηάζεηο δσήο. Έηζη, 

ε αλαπεξία είλαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν, πνπ αληαλαθιά ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζψκαηνο ελφο αηφκνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία 

απηφ ην άηνκν δεη(WHO,). χκθσλα κε ηελ Disability Discrimination Act 1995, αλαπεξία 

νξίδεηαη «θάζε ζσκαηηθή ε πλεπκαηηθή βιάβε ε νπνία έρεη νπζηαζηηθή θαη καθξνπξφζεζκε 

επίδξαζε ζηελ δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα εθηειέζεη ηεο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο» 

(The Disability Discrimination Act, DDA 1995).ΑκεΑ ζεκαίλεη Άηνκα κε Αλαπεξία, φρη 

Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο (εθείλν γξάθεηαη ΑκΔΑ).  
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Νννχληαη φζα άηνκα έρνπλ ιεηηνπξγηθέο βιάβεο, αληθαλφηεηεο, αδπλακίεο, αλαπεξίεο 

ή ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ (π.ρ. παξαπιεγηθνί, ηεηξαπιεγηθνί, άηνκα κε εγθεθαιηθή 

παξάιπζε, ηπθινί θσθνί, άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε θ.ι.π. ) (www.cityofathens.gr). Απφ ηα 

παξαπάλσ εχθνια δηαπηζηψλεηαη φηη ν φξνο αλαπεξία θαιχπηεη έλα ηεξάζηην θάζκα κε 

δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο ρξίδνπλ δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο ηφζν ζε επίπεδν 

παξνρήο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ φζν θαη ζε επίπεδν θηεξηαθήο πξνζβαζηκφηεηαο. 

1.3 Η αναπηρία ζήμερα 

 

ήκεξα ην 10% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζε 650 

εθαηνκκχξηα βηψλνπλ θάπνηα αλαπεξία απφ ηα νπνία ηα 200 εθαηνκκχξηα είλαη 

παηδηά.(Ozcebe 2008; Baser 2008). ηηο κέξεο καο ηα άηνκα κε αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ 

δηαθφξσλ εηδψλ δηαθξίζεηο νη νπνίεο απνηεινχλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο θαη κεηνλεθηήκαηα 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δηαβίσζε. Δκπφδηα ζηελ πξφζβαζε πνπ νθείινληαη ζε ζρεδηαζηηθέο 

δνκέο ηεο θνηλσλίαο , ε ειιηπήο ελεκέξσζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ απέλαληη ζε ζέκαηα 

αλαπεξίαο αιιά θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ κε πξνθαηάιεςε απνηεινχλ ηα θπξηφηεξα 

πξνβιήκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.(Mexmet Emit Baris et Al 2009). Ζ πξφζβαζε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία ζην θηεξηαθφ πεξηβάιινλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπο απφ ηελ θνηλσληθή δσή. Βάζεη ηεο αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο 

δεδνκέλσλ απφ έξεπλεο, πξνθχπηεη φηη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο αλέξρεηαη ζε 37 εθαηνκκχξηα άηνκα, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζην 10% ηνπ 

πιεζπζκνχ. Σα άηνκα κε αλαπεξία αληηπξνζσπεχνπλ ζήκεξα πάλσ απφ ην 15% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ. (ΔΤΔ, Αζήλα,3 .6.2003) Σέινο, ζχκθσλα κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

http://www.cityofathens.gr/
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πνπ πξνέθπςαλ απφ έξεπλα ηεο COCOM (Δπηηξνπή Δπηθνηλσλίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) 

ην 2005, εθηηκάηαη φηη κέρξη ην 2020 ην 27% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δ.Δ. ζα είλαη ειηθίαο 

κεγαιχηεξεο ησλ 60 εηψλ, εθ ησλ νπνίσλ ην 9% ζα είλαη πάλσ απφ 75 ρξνλψλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα ππνινγίδεηαη φηη ην 10-15% πεξίπνπ ηνπ επξσπατθνχ πιεζπζκνχ ζήκεξα 

απνηειείηαη απφ άηνκα κε θάπνηνπ είδνπο αλαπεξία.  

1.4 Ο πληθσζμός ηων αηόμων με κινηηική αναπηρία ζηην Δλλάδα 

 

χκθσλα κε ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο ε νπνία πξαγκαηνπνίεζε 

ηελ έξεπλα γηα ηα «άηνκα κε πξνβιήκαηα πγείαο ή αλαπεξία» κε πεξίνδν αλαθνξάο ην Β’ 

ηξίκελν ηνπ έηνπο 2002, ζην πιαίζην ηεο ηαθηηθήο ηξηκεληαίαο έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 

πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φηη ην 18,2 % ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο 

αληηκεησπίδεη θάπνην πξφβιεκα πγείαο ή θάπνηα αλαπεξία θαη πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά 

άηνκα βξίζθνληαη ζε ειηθίεο άλσ ησλ 65 εηψλ. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο γηα ηα άηνκα απηά είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (8,9% έλαληη 9,6%). Δπίζεο, 

84% ησλ αηφκσλ απηψλ είλαη νηθνλνκηθά κε ελεξγά, έλαληη 58% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. 

Σν πην δηαδεδνκέλν πξφβιεκα είλαη ιφγσ θαξδηάο, ππέξηαζεο ή θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο. 

Σα κηζά πεξίπνπ άηνκα αληηκεησπίδνπλ θάπνην εξγαζηαθφ πξφβιεκα, ελψ ην 40% πεξίπνπ 

πηζηεχεη φηη αληηκεησπίδεη πξφβιεκα θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, κε πην ζπλεζηζκέλα 

θαηλφκελα ηα αλεπαξθή επηδφκαηα, ηελ αλεξγία θαη ηελ αλεπάξθεηα ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ. Ζ κνξθή βνήζεηαο πνπ δειψλνπλ φηη ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν είλαη ε 

ππνζηήξημε θαη θαηαλφεζε απφ πξντζηάκελνπο θαη ζπλαδέιθνπο. (ΔΤΔ) 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ επίζεκε απνγξαθή ησλ αηφκσλ πνπ βηψλνπλ θάπνηαο 

κνξθήο αλαπεξία δελ ππάξρεη ζηελ Διιάδα. Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, 
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ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζην 1 εθαηνκκχξην ζχκθσλα κε ζηνηρεία ζηεξίδνληαη ζε πνζνζηά ηεο 

Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο θαη ησλ επίζεκσλ θνξέσλ ηνπ θξάηνπο. εκαληηθφ πνζνζηφ 

απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ (35%) δηακέλεη ζηελ Αηηηθή. ηελ πεξίπησζε δε πνπ ππνινγίζνπκε 

θαη ηηο δνκέο θηινμελίαο θαη θξνληίδαο αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ε ζπγθέληξσζε ζηελ Αηηηθή 

αλέξρεηαη ζην 50%.Ζ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο είλαη άηνκα κε λνεηηθή ζηέξεζε.  

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο, κε βάζε ηα δεδνκέλα, θαηνηθνχλ ζηηο κεγάιεο αζηηθέο 

πφιεηο, δεδνκέλνπ φηη εθεί ιεηηνπξγνχλ Δηδηθά ρνιεία (Νεπηαγσγεία, Γεκνηηθά), Κέληξα 

πξνθαηάξηηζεο, εξγαζηήξηα, Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Παξνρψλ, Φνξείο Πξφλνηαο , 

Ηαηξνπαηδαγσγηθέο ππεξεζίεο , Ννζνθνκεία θ.ιπ..( Ηζηφηνπνο Γήκνπ Αζελαίσλ 

www.cityofathens.gr) 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζήκεξα ζηνλ 21
ν
 αηψλα δελ ππάξρεη θακηά επίζεκε 

έξεπλα γηα ηελ Διιάδα ζηελ νπνία λα έρεη γίλεη αθξηβήο θαηαγξαθή ησλ ΑκεΑ θαη 

ηαμηλφκεζε ηνπο αλά κνξθή αλαπεξίαο . Γελ ππάξρεη νπζηαζηηθή δηάθξηζε ησλ αηφκσλ κε 

θηλεηηθή αλαπεξία  απφ ηα άηνκα πνπ έρνπλ πλεπκαηηθή αλαπεξία , πξνβιήκαηα φξαζεο , 

πξνβιήκαηα αθνήο ή ιφγνπ, πξνβιήκαηα θαξδηάο ή άιιεο κνξθέο αλαπεξίαο. Πφζν εχθνιν 

είλαη ηειηθά λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία φηαλ δελ 

ππάξρεη θακηά αλαθνξά γηα ηνλ πιεζπζκφ απηφ; 

 

2. Θεωρηηικό σπόβαθρο  

 

Ζ πξνζβαζηκφηεηα ππνδνκψλ, ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ κε αλαπεξία ζηελ θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο.Ζ έιιεηςε φκσο ππεξεζηψλ, αγαζψλ θαη θπξίσο 

ππνδνκψλ ζρεδηαζκέλσλ κε ζεβαζκφ ζηνπο πνιίηεο κε αλαπεξία θαη γεληθφηεξα ζηα 

εκπνδηδφκελα άηνκα, παξά ηηο ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή θαη δηεζλή 

http://www.cityofathens.gr/


6 

 

λνκνζεζία, ζπληειεί ζπρλά ζηε δεκηνπξγία ερζξηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ νδεγεί ζε 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ηνπο πνιίηεο κε αλαπεξία, νη νπνίνη απνηεινχλ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο Υψξαο.(Μεζνδνινγία Διέγρνπ πξνζβαζηκφηεηαο Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ θαη 

Τπνδνκψλ ,Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 2009)  

Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί παγθνζκίσο , κε εμαίξεζε ηελ Διιάδα, κε 

ζηφρν λα εμεηάζνπλ ην ζέκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε δηάθνξεο 

εθθάλζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαζψο θαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο άμνλεο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νξηζκέλεο έξεπλεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο 

πνπ ζπλάδνπλ πεξηζζφηεξν κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη αλαθέξνληαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ θηηξηαθή πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ γεηηνληθή Σνπξθία, 

ζηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ηνπ Καλαδά  θαη 

ηέινο ζηνλ έιεγρν ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ζηηο 

ππνδνκέο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.  

Οη Albina Veltman et al , (2001) ζε έξεπλά ηνπο εμέηαζαλ ηελ έθηαζε ηεο πξφζβαζεο 

θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα άηνκα κε 

θηλεηηθέο αλαπεξίεο πνπ δνπλ ζηε κεγαιχηεξε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηνπ Καλαδά - ζηελ 

πεξηνρή Σνξφλην. Έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα αμηνινγεζνχλ νη δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ αηφκσλ κε ζσκαηηθέο 

αλαπεξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν ησλ θπζηθψλ εκπνδίσλ φζν θαη ησλ θξαγκψλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθαλ δπζθνιίεο ζην 

17,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ πξφζβαζε ζηνλ νηθνγελεηαθφ γηαηξφ θαη ην 8% αλέθεξαλ 

φηη είραλ, ζε θάπνην ζεκείν ηεο δσήο ηνπο ζηεξεζεί ηαηξηθήο πεξίζαιςεο απφ έλαλ 

νηθνγελεηαθφ γηαηξφ ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπο. 27% ησλ εξσηεζέλησλ έθξηλαλ φηη ν ρξφλνο 

πνπ ηνπο  αθηεξσλφηαλ ζηα ηαηξηθά ξαληεβνχ ηνπο ήηαλ αλεπαξθήο θαη 16,9% δήισζαλ φηη 

είραλ ηελ εληχπσζε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαηξηθνχ ηνπο ξαληεβνχ ν γηαηξφο ηνπο δελ ηνπο 
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άθνπζε. Πξνθαλψο ίζν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξνχλ φηη ν νηθνγελεηαθφο γηαηξφο ηνπο 

θαη άιιν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ γξαθείνπ ήηαλ αδξαλείο (20,4%) ή ππεξεπαίζζεηνο (19,9%) 

ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία ηνπο. Μφλν ην 9,7% ησλ εξσηεζέλησλ πίζηεπε φηη σο αζζελείο κε 

αλαπεξία, ήηαλ ιηγφηεξν πνιχηηκνη ζηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπο γηαηξφ.  

Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ, επίζεο, πεξαηηέξσ θπζηθά εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπζθνιίαο δηαηήξεζεο ηαηξηθψλ ξαληεβνχ, ιφγσ ησλ 

πξνβιεκάησλ κεηαθνξάο (38,8%) ησλ πξνβιεκάησλ  πξφζβαζεο ζην ηαηξείν ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ηνπο γηαηξνχ (32,3%), ζηνλ εμνπιηζκφ (38,3%),ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο 

(22,9%). Παξά ην γεγνλφο φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο 

αληηκεηψπηζε θάπνηα εκπφδηα πξφζβαζεο ζε ηαηξηθή πεξίζαιςε, ην 82,1% αλέθεξε φηη είλαη 

είηε πνιχ είηε αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ν νηθνγελεηαθφο ηνπο γηαηξφο 

πξνζέθεξε. Ωζηφζν, ην 19,4% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξνχλ φηη ιάκβαλαλ αλεπαξθείο 

ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ην 21,9% ζεσξεί φηη ε αλαπεξία ηνπο 

ηνχο εκπφδηζε λα ιάβεη ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.  

Οη Mexmet Emin Baris et al ,(2009) πξνζπάζεζαλ λα  δηεξεπλήζνπλ ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο πνπ δνπλ ζηελ Άγθπξα ζην δνκεκέλν θηεξηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο φζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηελ αζηηθή δσή θαη ζην βαζκφ πνπ δχλαηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλσληθή δσή ηεο πφιεο 

ηνπο. Ζ έξεπλά ηνπο δηελεξγήζεθε ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο , πεξηνξηζκέλεο θίλεζεο 

θαη άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθφ ακαμίδην. Πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ηα 

άηνκα κε αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ πνιινχο θπζηθνχο θξαγκνχο θαη εκπφδηα ζηελ πξφζβαζή 

ηνπο ζην θηεξηαθφ πεξηβάιινλ ηεο αζηηθήο θνηλφηεηαο κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη λα απνθιείνληαη απφ ηελ θνηλσληθή δσή ηεο πφιεο . ηα πιαίζηα 

ηεο έξεπλαο εξσηήζεθαλ 238 άηνκα κε αλαπεξία  θαη δηαπηζηψζεθαλ φηη ην 42% ησλ αηφκσλ 

δελ ρξεηάδνληαλ βνήζεηα γηα λα κεηαθηλεζνχλ απφ ην ζπίηη ηνπο, 39,1% δήισζαλ φηη 
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ρξεηάδνληαη θάπνηα βνήζεηα, 12,6% δήισζαλ φηη ρξεηάδνληαη αξθεηή βνήζεηα θαη 6,3% φηη 

ρξεηάδνληαη ζπλερή βνήζεηα. Να ζεκεησζεί φηη ην δείγκα ηεο έξεπλαο ησλ Mexmet et al , 

απνηεινχληαλ ην 52,5% απφ ηα άηνκα πνπ πεξπαηνχλ κε θάπνηα δπζθνιία θαη κφιηο ην 

11,8% ήηαλ άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ αλαπεξηθφ ακαμίδην, ζε αληίζεζε κε ηελ παξνχζα 

έξεπλα . 

ηελ ίδηα έξεπλα ηα άηνκα ξσηήζεθαλ γηα ηελ ζπρλφηεηα θαη ηνλ ιφγν πνπ ηνπο 

αλαγθάδεη λα βγαίλνπλ απφ ην ζπίηη, γηα ηελ κεηαθίλεζή ηνπο ζηα πεδνδξφκηα , γηα ηελ 

πξφζβαζε ζε αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ θηεξηαθέο δνκέο, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

θνηλσληθή δσή ηεο πφιεο θαη ηέινο κειεηήζεθαλ νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζεσξνχλ ηα άηνκα 

κε αλαπεξία γηα ηελ θαιχηεξε πξφζβαζή ηνπο ζην θηεξηαθφ πεξηβάιινλ. πγθεθξηκέλα ζηα 

παξαπάλσ ζέκαηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ην 17,2% έπξεπε λα βγαίλεη απφ 

ην ζπίηη ηνπ γηα λα πάεη είηε ζηελ δνπιεηά ηνπ είηε ζην ζρνιείν, ην 66% αλέθεξαλ φηη είραλ 

παξαπάλσ απφ έλαλ ιφγν λα βγαίλνπλ θαζεκεξηλά απφ ην ζπίηη ηνπο θαη ηέινο ην 9,7% 

δήισζαλ φηη βγαίλνπλ απφ ην ζπίηη ηνπο κφλν γηα ηα απαξαίηεηα. Δπίζεο ην 46,9% ησλ 

αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθφ ακαμίδην ρξεζηκνπνηνχλ ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ 

θαζεκεξηλά. Όζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ ζηα πεδνδξφκηα, ην 89,3% ησλ αηφκσλ 

πηζηεχνπλ φηη ηα πεδνδξφκηα έρνπλ πνιιά θπζηθά εκπφδηα φζνλ αθνξά ηελ εχθνιε 

πξφζβαζε ηνπο θαη ην 100% ησλ ρξεζηψλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ θάλνπλ παξάπνλα γηα ην 

χςνο ησλ πεδνδξνκίσλ ελψ ην 94,43% δειψλνπλ φηη ε πξφζβαζε θαη ε εχθνιε κεηαθίλεζε 

ζηα πεδνδξφκηα πεξηνξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία παξθαξηζκέλσλ απηνθηλήησλ. ην εξψηεκα 

ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ θηεξηαθέο δνκέο, ην 89,95% ησλ 

εξσηεζέλησλ δήισζαλ φηη ζε δεκφζηα θηήξηα φπσο ηξάπεδεο, λνζνθνκεία , δεκφζηνπο θνξείο 

δελ ππάξρνπλ ζρεδηαζηηθέο ιχζεηο γηα ηελ ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θηεξίσλ απφ άηνκα κε 

θηλεηηθή αλαπεξία. Σν πφξηζκα πνπ πξνέθπςε φζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία ζηελ θνηλσληθή δσή είλαη φηη ην 78,5% ησλ εξσηεζέλησλ εθ ησλ νπνίσλ ην 90,6% 
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ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθφ ακαμίδην, πηζηεχνπλ φηη δελ έρεη αλαπηπρζεί νχηε ε επαηζζεζία 

νχηε ε ζπλείδεζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξία. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλα ηνπ Mexmet ην 96,6% ησλ αηφκσλ δήισζαλ φηη δελ ππάξρεη ε 

απαξαίηεηε επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο γηα λα εληάμνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ζηελ 

θνηλσληθή δσή ηεο πφιεο , ελψ  ην 100% ησλ αηφκσλ δήισζαλ φηη δελ ππάξρνπλ νη 

θαηάιιειεο δνκέο γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο. Σν ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 71.9% ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ αλαπεξηθφ ακαμίδην δήισζε φηη αηζζάλεηαη απνθνκκέλν 

απφ ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δεη. Σέινο φζνλ αθνξά ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ έζεζαλ γηα ηελ 

πξφζβαζή ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή αιιά θαη ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη βαζηθή πξνηεξαηφηεηα είλαη λα αλαπηπρζεί ε ζπλείδεζε θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξία  

ηελ κειέηε ηνπο , ε Meredith B.Marks θαη ν  Robert Teasell πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2006 ζην Canadian Medical Association Journal, αλαιχνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηνλ Καλαδά γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Έλα απφ ηα βαζηθά ηνπο 

ζπκπεξάζκαηα είλαη φηη ζηνλ Καλαδά ππάξρεη έλα ζχζηεκα πγείαο δχν ηαρπηήησλ θαη φηη ηα 

άηνκα κε αλαπεξία (θπξίσο θηλεηηθή ) δελ ραίξνπλ ηεο ίδηαο ηαηξηθήο πξσηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο, κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. ηνλ Καλαδά ηα άηνκα κε αλαπεξίεο δελ 

ιακβάλνπλ ηηο εμεηάζεηο ξνπηίλαο πνπ είλαη πξνζηηέο γηα ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. ίγνπξα 

έλαο βαζηθφο παξάγνληαο είλαη ε έιιεηςε πξφζβαζεο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ γηαηξψλ θαη 

θπζηάηξσλ ηα νπνία δελ ππνρξεψλνληαη απφ ην λφκν φπσο ηα λνζνθνκεία λα είλαη 

πξνζβάζηκα απφ ηα άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία. ην ζεκείν απηφ αλαθέξνπλ φηη δελ είλαη  

αξθεηφ απιά ην ηαηξείν λα είλαη πξνζβάζηκν π.ρ λα έρεη ξάκπα ,αιιά ζα πξέπεη θαη ν 

εμνπιηζκφο , γηα παξάδεηγκα ην εμεηαζηηθφ θξεβάηη λα κπνξεί λα ην πξνζεγγίζεη θαη λα 

κεηαθεξζεί ζε απηφ έλα άηνκν κε αλαπεξία. ηελ κειέηε ηνπο δηαηππψλνπλ κε κεγάιε 
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ζαθήλεηα ηελ έιιεηςε εθπαίδεπζεο ησλ γηαηξψλ ζε αζζελείο ρξφλησλ αζζελεηψλ αιιά θαη 

ζηελ δπζθνιία ηνπο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηα άηνκα κε αλαπεξία. Με ζηφρν λα θαιχςνπλ 

φζν πεξηζζφηεξν είλαη εθηθηφ ηελ ειιηπή ηαηξηθή πεξίζαιςε πνπ ιακβάλνπλ ηα άηνκα κε 

αλαπεξία, αλαθέξνπλ ηηο κεγάιεο ιίζηεο αλακνλήο ζηα θέληξα απνθαηάζηαζεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ επηινγή ησλ γηαηξψλ λα αλαιακβάλνπλ νξηζκέλα πεξηζηαηηθά 

απνθαηάζηαζεο πνπ έρνπλ ζχληνκε λνζειεία.  

Σέινο ζηελ κειέηε ηνπο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πνιππινθφηεηα πνπ ζπλάδεη ε 

πεξίζαιςε θαη ε ηαηξηθή εμέηαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, φπσο είλαη ν επηπιένλ ρξφλνο 

πνπ ζα ρξεηαζηνχλ είηε γηα λα κεηαθηλεζνχλ είηε γηα αλ επηθνηλσλήζνπλ. ε νξηζκέλεο 

επαξρίεο ηνπ Καλαδά ππάξρεη εηδηθή επηπιένλ ακνηβή γηα ηνπο γηαηξνχο πνπ αλαιακβάλνπλ 

πεξηζηαηηθά κε ρξφληεο αλαπεξίεο. Παξφια απηά ηα άηνκα κε αλαπεξία ζηνλ Καλαδά  ζα 

ζπλερίζνπλ λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ εμεχξεζε νινθιεξσκέλεο ηαηξηθήο θξνληίδαο 

κέρξηο φηνπ έλαο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο γηαηξψλ λα αλαιάβεη ρξφληα πεξηζηαηηθά εθφζνλ 

πάληα ζεσξνχλ φηη ακείβνληαη ηθαλνπνηεηηθά . Οη Marks θαη Teasell θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα άηνκα κε ρξφληεο αλαπεξίεο αμίδνπλ κηαο νινθιεξσκέλεο θαη πςειήο 

πνηφηεηαο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, θάηη πνπ ζεσξνχλ φηη κπνξεί λα επηηεπρηεί ηφζν ζε 

επίπεδν θξαηηθήο παξέκβαζεο φζν θαη ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ γηαηξψλ. 

Κάλνληαο κηα θξηηηθή επηζθφπεζε ηεο παξαπάλσ βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηψλεηαη φηη ην 

ζέκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία έρεη κειεηεζεί παγθνζκίσο ζε δηάθνξα 

επίπεδα θαη απνηειεί έλα ζχγρξνλν πνιππαξαγνληηθφ πξφβιεκα πνπ ρξήδεη άκεζεο θαη 

νξηζηηθήο ιχζεο. ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ε πην νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα λα 

κειεηεζεί ην πξφβιεκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2009. ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο απηήο 

ζπζηήζεθε Γηππνπξγηθή επηηξνπή ζπγθξνηνχκελε απφ εθπξνζψπνπο ησλ Τπνπξγείσλ 

Δζσηεξηθψλ, ΠΔ-ΥΩΓΔ, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Πνιηηηζκνχ, Μεηαθνξψλ θαη 
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Δπηθνηλσληψλ, ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ – 

Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Τγείαο – Πξφλνηαο, ηεο 

Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο, ηεο Διιεληθήο Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο 

θαη ηνπ Παλειιελίνπ πιιφγνπ Παξαπιεγηθψλ κε ζηφρν λα αλαπηπρζεί έλα εξσηεκαηνιφγην 

γηα ηε δηαπίζησζε εθαξκνγήο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα. 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο δξάζεο αλαπηχρζεθε ην εξσηεκαηνιφγην θαη ην εγρεηξίδην 

κεζνδνινγίαο ηα νπνία είραλ ζηφρν λα δηακνξθσζεί κηα θνηλή κεζνδνινγία δηαδηθαζηψλ 

ειέγρνπ πξνζβαζηκφηεηαο σλ ππνδνκψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ , ησλ Ν.Π.Γ.Γ θαη 

ησλ Ο.Σ.Α α΄ θαη β’ βαζκνχ απφ ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο.  Βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ λα 

ζπγθεληξσζνχλ  φιεο νη απαξαίηεηεο θαη αλαγθαίεο δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία 

αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην εγρεηξίδην κεζνδνινγίαο σο εξγαιείν επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

ελεκέξσζεο ησλ ειεγρφκελσλ ππεξεζηψλ. Παξά ηηο νκνινγνπκέλσο θαιέο πξνζέζεηο, ε 

απνηίκεζε ησλ πεπξαγκέλσλ είλαη ληξνπηαζηηθή ζχκθσλα κε επηζηνιή ηνπ πξνο φινπο ηνπο 

αξκνδίνπο επί ηνπ ζέκαηνο (εκεξνκελία 16/3/06) ν ίδηνο ν Πξνθφπεο Παπιφπνπινο. ηελ 

επηζηνιή κεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη φηη «εμαηξεηηθά κηθξφο αξηζκφο θνξέσλ αληηιακβάλεηαη 

ηελ ππνρξέσζε ιήςεο ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία», ελψ ηα 

αξκφδηα Σκήκαηα ή Γξαθεία Πξνζβαζηκφηεηαο ΑΜΔΑ ζαθψο εγθαινχληαη δηφηη «δελ 

ππήξμε επαξθήο δξαζηεξηνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζή ηνπο». 
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3.Μεθοδολογία 

 

3.1 Γείγμα 

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχλ άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη ζπγθεθξηκέλα 

άηνκα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθφ ακαμίδην. ηελ έξεπλα δελ ππήξρε νχηε 

πεξηνξηζκφο νχηε δηαρσξηζκφο ηνπ θχινπ θαη ηεο ειηθίαο ησλ εξσηεζέλησλ. Οη εξσηεζέληεο 

είλαη θάηνηθνη ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. Σν εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε ζε 130 άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ε απφθξηζε ηνπ δείγκαηνο ήηαλ αξθεηά πςειή ζε πνζνζηφ 66 % δεδνκέλνπ φηη 

επηζηξάθεθαλ 80 ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα 

3.2 Σο Δρωηημαηολόγιο 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο έξεπλαο  κειεηάεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε δχν 

άμνλεο, ν πξψηνο είλαη ν άμνλαο ηεο θηηξηαθήο πξφζβαζεο θαη ν δεχηεξνο ν άμνλαο ηεο 

πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Γηα ηελ κειέηε ηνπ πξψηνπ άμνλα πξνζβαζηκφηεηαο 

δεκηνπξγήζεθαλ είθνζη δχν εξσηήζεηο νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο ππνελφηεηεο: 

α)Πξνζέγγηζε-Δίζνδνο β)Κπθινθνξία εληφο ηνπ θηηξίνπ γ)Δμππεξεηήζεηο –εμνπιηζκφο. Ο 

δεχηεξνο άμνλαο πεξηιακβάλεη 6 εξσηήζεηο νη νπνίεο επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

ζηελ πξνηεξαηφηεηα, ζηνλ ρξφλν αλακνλήο αιιά θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ 

(πγεηνλνκηθνχ θαη κε )ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξία.  

Σν ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ είλαη είθνζη νθηψ, είλαη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα Likert ζηελ 4 βάζκηα κνξθή ηεο (Καζφινπ, Διάρηζηα, Μέηξηα , 
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Πνιχ).Ζ δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηακνξθψζεθε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε θάησ απφ ηελ 

θάζε εξψηεζε λα ππάξρνπλ νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο κε ηελ κνξθή πνιιαπιψλ απαληήζεσλ, 

δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο εξσηεζέληεο λα επηιέγνπλ κηα εθ ησλ πξνηάζεσλ σο πξφηαζε 

βειηίσζεο ζην πθηζηάκελν πξφβιεκα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ θάζε εξψηεζε. 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα ππήξμε απνηέιεζκα 

κειεηψλ θαη είρε βαζηθφ νδεγφ  ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ  ηζηνζειίδα 

http://www.un.org/
1
 ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ  United Nations, 2007 

Department of Economic and Social Affairs Division for Social Policy and Development, 

ζηνλ ηνκέα  «Πξνηεξαηφηεηεο» κε ζέκα ηελ  «Πξνζβαζηκφηεηα». Απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

εξσηεκαηνιφγην απφ ηηο 17 ελφηεηεο εξσηήζεσλ επηιέρζεθαλ νη 10 ελφηεηεο γηα λα 

θαιχςνπλ ηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ παξψλ εξσηεκαηνινγίνπ, ηελ θηεξηαθή πξφζβαζε. Οη 

εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κεηαθξάζηεθαλ θαη δηακνξθψζεθαλ γηα λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηελ θιίκαθα likert.  Οη δέθα ελφηεηεο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο πνπ πξαγκαηεχνληαη ηελ θηηξηαθή πξφζβαζε  ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία απφ ηελ πξφζβαζε πξνο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο κέρξη ηελ πξφζβαζε ζην 

εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ.  

Ο δεχηεξνο άμνλαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ πξφζβαζε ζην 

αγαζφ πγεία πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ βαζίζηεθαλ ζηελ έξεπλα ηεο Donna Stewart ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ Καλαδά θαη ζηφρν είρε λα δηαπηζηψζεη ηελ αληίιεςε πνπ 

έρνπλ ηα ΑκεΑ γηα ηελ πξφζβαζε πνπ έρνπλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. 

                                                           
1 Ζ Γξακκαηεία ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία είλαη ην θνκβηθφ ζεκείν ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε αλαπεξία. ηεγάδεηαη ζην Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο .Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο Γξακκαηείαο ηεο 

χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία είλαη νη εμήο: (i) λα ππνζηεξίμεη ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηελ θνηλσληθή δσή θαη ηελ αλάπηπμε? (Ii) λα πξνσζήζεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αμηνπξέπεηαο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ? (iii) ηελ πξνψζεζε ηεο ίζεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πιεξνθφξεζε, ηα αγαζά θαη 

ηηο ππεξεζίεο. Οη εληνιέο ηεο Γξακκαηείαο ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία: Παγθφζκην Πξφγξακκα Γξάζεο 

γηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο, Βαζηθνί Καλφλεο γηα ηελ Δμίζσζε ησλ Δπθαηξηψλ γηα ηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο, χκβαζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία Σερληθή πλεξγαζία θαη εζεινληηθφ ηακείν γηα ηελ Αλαπεξία 

 

http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/esa/desa.htm
http://www.un.org/esa/socdev
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Πξαγκαηνπνηήζεθε πξνέιεγρνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ζηφρν λα εληνπηζηνχλ 

πηζαλά ιάζε ζηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ θαη αζάθεηεο ζηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. ε γεληθέο γξακκέο ν πξνέιεγρνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έδεημε φηη νη 

εξσηεζέληεο θαηαλννχλ ηηο εξσηήζεηο θαη κπνξνχλ λα δψζνπλ ρξήζηκεο απαληήζεηο. 

Ο πξνέιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε κε δεκνζθφπεζε κέζσ e-mail ζε 10 άηνκα κε 

απνηέιεζκα λα νινθιεξσζεί γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά. Σν ζηάδην ηνπ πξνειέγρνπ 

απνηέιεζε ζεκαληηθφ ζηάδην ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δηφηη νη εξσηήζεηο κεηψζεθαλ απφ  

34 ζε 28,ην 30 % ησλ εξσηήζεσλ επαλαδηαηππψζεθαλ γηα λα γίλνπλ πην ζαθείο θαη δπν 

εξσηήζεηο πξνζηέζεθαλ κεηά απφ ζχζηαζε ησλ εξσηεζέλησλ. πγθεθξηκέλα πξνζηέζεθε ε 

εξψηεζε 28 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ εμεηάδεη ζπλνπηηθά πνην είλαη ην ζεκαληηθφηεξν 

πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ ζπλαιιαγή ηνπο κε ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο.  

 Σν εξσηεκαηνιφγην δφζεθε ζην δείγκα ρέξη κε ρέξη θαη αθνχ ην πήξαλ ζπίηη ηνπο ην 

ζπκπιήξσζαλ θαη έπεηηα ην επέζηξεςαλ γηα αμηνιφγεζε.  

 

4.Ανάλσζη Γεδομένων και Δρμηνεία ηων Δσρημάηων 

 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φπσο απηά 

δηαπηζηψζεθαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Θα αθνινπζεζεί αθξηβψο ε ζεηξά 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε θαηαλφεζε απφ ηνλ 

αλαγλψζηε. ε θάζε εξψηεζε ζα παξαηίζεηαη ν πίλαθαο κε ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία έρνπλ 

ππνινγηζηεί κε βάζε ηελ θιίκαθα Likert, αθξηβψο απφ θάησ ζα γίλεηαη εξκελεία ησλ 

επξεκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

πξνηάζεηο βειηίσζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε εξψηεζε. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα είλαη εχθνιν λα θαηαλνεζεί ε έληαζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ 

εθθξάδεηαη ζηελ θάζε εξψηεζε θαη ηαπηφρξνλα λα πξνηείλνληαη νη επηθξαηέζηεξεο πξνηάζεηο 
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βειηίσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θάζε πξνβιήκαηνο. Ζ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ 

πεξηιακβάλεη ηνπο πίλαθεο κε ηα απνηειέζκαηα αιιά θαη ηελ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ 

επξεκάησλ. 

4.1 Κηηριακή Πρόζβαζη 

 

α)Πξνζέγγηζε-Είζνδνο 

 

Πίλαθαο 1α:Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ  

ΔΡΩΣΗΗ 1 ΚΛΙΜΑΚΑ Likert 

Εξώηεζε 1: Είλαη ην πεδνδξόκην 

θαηάιιεια θαηαζθεπαζκέλν ώζηε 

λα θηλείζηε άλεηα κε ηα αλαπεξηθό 

ζαο ακαμίδην;  θαζόινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιύ 

Αξηζκόο εξσηεζέλησλ 41 26 11 2 

Πνζνζηό επί ηνηο εθαηό 51,25% 32,50% 13,75% 2,50% 

M.O 1,675       

      

 

Γηάγξακκα 1α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 1
α 

δηαπηζηψλεηαη φηη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πεδνδξνκίσλ απνηειεί 

έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία δεδνκέλνπ φηη ην 51,25 

% ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη ηα πεδνδξφκηα δελ  είλαη θαζφινπ θαηάιιεια 
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θαηαζθεπαζκέλα θαη κφιηο ην 2,5% ζεσξεί φηη ηα πεδνδξφκηα είλαη θαηάιιεια 

θαηαζθεπαζκέλα. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ην 32,50% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξνχλ φηη 

ηα πεδνδξφκηα αληαπνθξίλνληαη ζε ειάρηζην βαζκφ ζηηο πξνδηαγξαθέο γηα λα θηλείηαη έλα 

αλαπεξηθφ ακαμίδην ελψ αληίζηνηρα ην 13,75% ζεσξεί ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πεδνδξνκίσλ 

κέηξηα. Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 1,675 , νη απαληήζεηο θπκαίλνληαη αλάκεζα ζην 

θαζφινπ θαη ζην ειάρηζηα. πκπεξαίλεηαη ινηπφλ φηη γηα ηελ εχθνιε θαη άλεηε πξφζβαζε 

ζηα πεδνδξφκηα πξέπεη λα βξεζεί κηα ιχζε έηζη ψζηε ηα άηνκα κε αλαπεξία λα είλαη 

ηθαλνπνηεκέλα απφ ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπο. 

Πίλαθαο 1β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα  ησλ πεδνδξφκησλ  ζε πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 1:Είλαη ην πεδνδξόκην θαηάιιεια 

θαηαζθεπαζκέλν ώζηε λα θηλείζηε άλεηα κε ηα αλαπεξηθό 

ζαο ακαμίδην;    

Να γίλεη δηαπιάηπλζε ηνπ πεδνδξνκίνπ ηνπιάρηζηνλ ζε  0.90 

m θάξδνο. 37,50% 

Να κεηαθηλεζνχλ ηπρφλ εκπφδηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπίνπ 

πνπ πεξηνξίδνπλ ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ 51,25% 

Να δηαζέηεη νδφζηξσκα ιείν θαη αληηνιηζζεηηθφ θαη ιείν 

ρσξίο πιαθφζηξσηε επηθάλεηα 11,25% 

 

 

Γηάγξακκα 1β:Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ πξφζβαζε ζην πεδνδξφκην 
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χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ην 51,25% ησλ εξσηεζέλησλ πξνηείλνπλ φηη 

γηα ηελ επθνιφηεξε πξφζβαζή ηνπο ζηα πεδνδξνκία πξέπεη λα κεηαθηλεζνχλ ηα εκπφδηα θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπίνπ πνπ πεξηνξίδνπλ ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ. Σν 37,5% απάληεζε 

φηη πξέπεη λα γίλεη δηαπιάηπλζε ηνπ πεδνδξνκίνπ ζε ηνπιάρηζηνλ 0.90cm πιάηνο θαη ην 

11,25% απάληεζε φηη πξέπεη λα αιιαρζεί ην νδφζηξσκα ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη λα γίλεη 

αληηνιηζζεηηθφ θαη ιείν ρσξίο πιαθφζηξσηεο επηθάλεηεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ θίλεζε ησλ 

αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη ππάξρεη ην δηαζέζηκν πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ αιιά 

πεξηνξίδεηαη απφ πνηθίια εκπφδηα φπσο θάδνη θαη απφ ραξαθηεξηζηηθά ηνπίνπ φπσο είλαη ηα 

θπηά. 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 2α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε γηα ηελ χπαξμε θεθιηκέλεο ξάκπαο 

Δρώηηζη 2 Κλίμακα Likert 

Υπάξρνπλ θεθιηκέλεο ξάκπεο γηα λα εμνκνηώζνπλ 

ηελ δηαθνξά επηπέδνπ ηνπ δξόκνπ κε ηελ 

επηθάλεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ: *Δηάβαζε 

πεδώλ;* Σηηο δώλεο-πεξηνρέο ζύληνκεο ζηάζεο * 

Σε πξνζβάζηκα ζεκεία ζηάζκεπζεο; * Σε 

εηζόδνπο θηηξίσλ ;  θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός ερωηηθένηων 17 51 11 1 

Ποζοζηό  21,25% 63,75% 

13,75

% 

1,25

% 

M.O 1,95 
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Γηάγξακκα 2α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηηο θεθιηκέλεο ξάκπεο 

 

Σν 63,75% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη φηη νη θεθιηκέλεο ξάκπεο ππάξρνπλ ζε ειάρηζην 

βαζκφ, ελψ ην 21,25% δειψλεη φηη δελ ππάξρνπλ θαζφινπ. Δίλαη αμηνζεκείσην ην 

απνηέιεζκα πνπ απεηθνλίδεηαη δηαγξακκαηηθά απφ ην νπνίν θαη κπνξεί λα βγεη ην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, ην 80% δήισζαλ φηη δελ 

ππάξρνπλ θεθιηκέλεο ξάκπεο. Αληίζηνηρα κφιηο ην 1,25% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη 

ζπλαληάεη πνιχ ζπρλά θαηάιιεια θαηαζθεπαζκέλεο θεθιηκέλεο ξάκπεο.  

 

 

Πίλαθαο 2β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηηο θεθιηκέλεο ξάκπεο ζε πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 2:Υπάξρνπλ θεθιηκέλεο ξάκπεο γηα λα 

εμνκνηώζνπλ ηελ δηαθνξά επηπέδνπ ηνπ δξόκνπ κε ηελ 

επηθάλεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ: Δηάβαζε πεδώλ; Σηηο 

δώλεο-πεξηνρέο ζύληνκεο ζηάζεο ;Σε πξνζβάζηκα ζεκεία 

ζηάζκεπζεο; Σε εηζόδνπο θηηξίσλ ;    

Να εγθαηαζηαζνχλ-ηνπνζεηεζνχλ θεθιηκέλεο ξάκπεο 63,75% 

 Να δεκηνπξγεζνχλ ζηα πεδνδξφκηα ζηελά πεξάζκαηα κε 

θιίζε πνπ λα θηάλνπλ ζην επίπεδν ηνπ δξφκνπ  36,25% 
 



19 

 

 

Γηάγξακκα 2β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηηο θεθιηκέλεο ξάκπεο 

 

χκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ην 63,75% πξνηείλεη φηη πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζνχλ θεθιηκέλεο ξάκπεο γηα λα εμνκνηψζνπλ ηελ πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπ 

πεδνδξνκίνπ κε ηνλ δξφκν θαη λα έρνπλ επθνιφηεξε πξφζβαζε. Σν 36,25% πξνηείλεη σο 

ιχζε ηελ αλαθαηαζθεπή νπζηαζηηθά ησλ πεδνδξνκηψλ ψζηε ζην ζεκείν πνπ ζπλαληνχλ ηνλ 

δξφκν π.ρ ζε δηαβάζεηο, ζε δψλεο ζχληνκεο ζηάζεο λα ππάξρεη κηα ηέηνηα θιίζε ψζηε λα 

«ζβήλεη» 
2
 ην πεδνδξφκην ζην επίπεδν ηνπ νδνζηξψκαηνο. 

 

 

 

Πίλαθαο 3α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε γηα ηελ θαηάιιεια θιίζε ηεο θεθιηκέλεο ξάκπαο 

Δρώηηζη 3 Κλίμακα Likert 

Οη θεθιηκέλεο ξάκπεο(πεδνδξνκίνπ) έρνπλ 

ηέηνηα θιίζε ώζηε λα κπνξείηε λα 

κεηαθηλεζείηε κόλνη ζαο; θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός ερωηηθένηων 25 26 29 1 

Ποζοζηό  31,25% 32,50% 36,25% 1,25% 

M.O 2,0625 
 

                                                           
2
 Παξάξηεκα , ζει 82, ζθίηζν 9 
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Γηάγξακκα 3α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ θαηάιιεια θιίζε ηεο ξάκπαο 

 

Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα 

δηαπηζηψλεηαη φηη ζην ζέκα ηεο θιίζεο ηεο ξάκπαο ην 36,25% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη φηη 

ε θιίζε είλαη κεηξίσο ηθαλνπνηεηηθή, παξφια απηά ην απνηέιεζκα πξέπεη λα θξηζεί ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ππφινηπεο απαληήζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη κφιηο ην 1,25% ζεσξεί ηελ 

θιίζε ηεο ξάκπαο πνιχ ηθαλνπνηεηηθή. Αληηζέησο πάλσ απφ ηνπο κηζνχο ησλ εξσηεζέλησλ 

αμηνινγνχλ ηελ θιίζε ηεο ξάκπαο θαζφινπ θαη ειάρηζηα εμππεξεηηθή ζε πνζνζηά αληίζηνηρα 

21,35% θαη 32,5%. Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 2,0625 αξηζκφο πνπ ππνδειψλεη φηη 

απαληήζεηο θπκαίλνληαη θνληά ζην 2 δειαδή ζην ειάρηζηα. 

 

 

 

Πίλαθαο 3β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ θιίζε ησλ θεθιηκέλσλ  ξακπψλ ζε πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 3:Οη θεθιηκέλεο ξάκπεο(πεδνδξνκίνπ) έρνπλ ηέηνηα 

θιίζε ώζηε λα κπνξείηε λα κεηαθηλεζείηε κόλνη ζαο;   

Να ζρεδηαζηεί μαλά ε ξάκπα κε ζσζηή θιίζε 1:12 (1:10) 88,75% 
Να αληηθαηαζηαζεί ε απφηνκε επηθίλδπλε ξάκπα κε 

αλαβαηφξην 11,25% 
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Γηάγξακκα 3β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ θιίζε ησλ θεθιηκέλσλ  ξακπψλ 

 

Καηά ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ησλ 88,75 % νη εξσηεζέληεο πξνηείλνπλ ηνλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ 

ηεο ξάκπαο βάζεη πξνδηαγξαθψλ ζε θιίκαθα 1:12 ή ηνπιάρηζηνλ ζε θιίκαθα 1:10. Μφιηο ην 

11,25 % ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξνχλ σο απνηειεζκαηηθή ιχζε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ξάκπαο 

κε αλαβαηφξην
3
 κε ζηφρν λα κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη εχθνια θαη κε αζθάιεηα ζην 

πεδνδξφκην θαη ρσξίο ηελ βνήζεηα θάπνηνπ δεχηεξνπ αηφκνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηφζν 

ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ηελ δεχηεξε ελαιιαθηηθή ιχζε δείρλεη ηελ έιιεηςε ηεο ζσζηήο 

ζρεδηαζηηθήο αληίιεςεο θαη ησλ ππνδνκψλ. 

 

Πίλαθαο 4α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε γηα επάξθεηα ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

Δρώηηζη 4 Κλίμακα Likert 

Οη ρώξνη ζηάζκεπζεο 

πνπ ππάξρνπλ ζηνλ 

πξναύιην ρώξν ηνπ 

αζθαιηζηηθνύ ζαο θνξέα 

θαιύπηνπλ ηελ  θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός ερωηηθένηων 44 26 8 2 

Ποζοζηό  55,00% 32,50% 10,00% 2,50% 

M.O 1,6 

                                                           
3 Παξάξηεκα , ζει83, ζθίηζν 10 
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Γηάγξακκα 4α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ  επάξθεηα ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

 Σν 55% ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη δελ ππάξρνπλ θαζφινπ ρψξνη ζηάζκεπζεο ζηνλ 

πξναχιην ρψξν ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπο νξγαληζκνχ πνπ λα θαιχπηνπλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα 

ζηάζκεπζε, ελψ κφιηο ην 2,5% δειψλεη φηη ππάξρνπλ ρψξνη ζηάζκεπζεο πνπ λα ηθαλνπνηνχλ 

πνιχ ηελ αλάγθε γηα ζηάζκεπζε. Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ θπκαίλεηαη ζην 1,6 δειαδή 

νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο θπκαίλνληαη κεηαμχ «Καζφινπ» θαη «Διάρηζηα». 

Πίλαθαο 4β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηνπο δηαζέζηκνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ζε πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 4:Οη ρώξνη ζηάζκεπζεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ 

πξναύιην ρώξν ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζαο θνξέα θαιύπηνπλ ηελ    

Να επαλαζρεδηαζηνχλ ψζηε λα επηηεπρζεί ν απαηηνχκελνο 

αξηζκφο 48,75% 

Να νξηζηνχλ ηνπιάρηζηνλ 5 ζέζεηο ζηάζκεπζεο θνληά ζηελ 

θεληξηθή είζνδν 28,75% 

Να ππάξρεη παξθαδφξνο ψζηε λα εμππεξεηεί ΑκεΑ 22,50% 
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Γηάγξακκα 4β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ επάξθεηα ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

 

Οη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα πξνηείλνπλ ιχζεηο γηα ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ φζνλ 

αθνξά  ηελ έιιεηςε ρψξνπ ζηάζκεπζεο θαηά ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο 

θνξέα. Οη ιχζεηο πνπ πξνηείλνπλ ππνδεηθλχεη ην απηνλφεην , πνπ ήδε νη αζθαιηζηηθνί θνξείο 

φθεηιαλ λα είραλ ξπζκίζεη. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ην 48,75% πξνηείλεη λα 

επαλαζρεδηαζηεί ν ρψξνο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ν απαηηνχκελνο 

αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο γηα ΑκεΑ. Σν 28,75% πξνηείλεη λα δεκηνπξγεζνχλ 

ηνπιάρηζηνλ πέληε ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θνληά ζηελ θεληξηθή είζνδν 

ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ελψ ην 22,50 % ,πνζνζηφ δηφινπ επθαηαθξφλεην πξνηείλεη ηελ 

ελαιιαθηηθή ιχζε ηνπ παξθαδφξνπ κε αξκνδηφηεηα λα εμππεξεηεί ηα άηνκα κε αλαπεξία 

θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα .
4
 

 

 

 

 

                                                           
4
. Ν.2696/1999/ΦΔΚ57Α/23.03.1999-άξζξν 4, Ν.2831/2000/ ΦΔΚ140Α/13.06.2000-άξζξν28-παξάγξ.8, Απφθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ αξηζκ. νηθ. 

52488/2001/ΦΔΚ 18Β/15.01.2002-άξζξν 5«Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη ζε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ κία εηδηθή ζέζε 

ζηάζκεπζεο νρήκαηνο αηφκνπ κε αλαπεξία, ελψ ζε πεξηπηψζεηο ρψξσλ κε πεξηζζφηεξεο ησλ 30 ζέζεσλ ζπλνιηθά νη εηδηθέο ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη ην 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζέζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην 1/8 ησλ εηδηθψλ ζέζεσλ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί 
απαηηήζεηο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ηχπνπ VAN ελψ ηα 7/8 απαηηήζεηο ζπλήζσλ νρεκάησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.» 
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Πίλαθαο 5α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

Δρώηηζη 5 Κλίμακα Likert 

Πόζν ζαο δηεπθνιύλνπλ νη 

ρώξνη ζηάζκεπζεο πνπ 

έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ΑκεΑ ;  θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός ερωηηθένηων 15 37 26 2 

Ποζοζηό  18,75% 46,25% 32,50% 2,50% 

Μ.Ο 2,1875 

 

Γηάγξακκα 5α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ  θαηαιιειφηεηα ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

 

ηελ εξψηεζε πφζν δηεπθνιχλεη ν ζρεδηαζκφο ησλ  πθηζηάκελσλ  ρψξσλ  ζηάζκεπζεο ηα 

απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ απνγνεηεπηηθά δεδνκέλνπ φηη ην 46,25% ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη ν ζρεδηαζκφο ηνπο δηεπθνιχλεη ηα ΑκεΑ ζε ειάρηζην βαζκφ θαη 

κφιηο ην 2,5% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη νη ρψξνη ζηάζκεπζεο αληαπνθξίλνληαη πνιχ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπο θαη ηνπο δηεπθνιχλνπλ. Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 2,1875 , δειαδή 

νη απαληήζεηο θπκαίλνληαη κεηαμχ «Διάρηζηα» θαη «Μέηξηα». Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη 

νη 15 εθ ησλ 80 εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη ν ζρεδηαζκφο ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο δελ ηνπο 

δηεπθνιχλεη θαζφινπ. Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ν ζρεδηαζκφο ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο γηα ηα 

ΑκεΑ ζηνπο αζθαιηζηηθνχο ηνπο νξγαληζκνχο θάζε άιιν παξά αληαπνθξίλεηαη ζηηο επίζεκεο 

πξνδηαγξαθέο ηεο θηεξηαθήο ππνδνκήο.  
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Πίλαθαο 5β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα θαηαιιειφηεηα ζρεδηαζκνχ ησλ  ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζε πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 5:Πόζν ζαο δηεπθνιύλνπλ νη ρώξνη ζηάζκεπζεο πνπ 

έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ΑκεΑ ;  

   

Να ζπλδπαζηνχλ δπν ρψξνη ζηάζκεπζεο έηζη ψζηε λα απνθηεζεί 

έλαο ρψξνο ζηάζκεπζεο γηα ΑκεΑ κε ηθαλνπνηεηηθέο δηαηάζεηο 

5*3,30 36,25% 

Να ζρεδηαζηνχλ λένη ψζηε λα έρνπλ κεγαιχηεξν πιάηνο απφ 1 κ 

απφ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο ψζηε λα ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο γηα ηνλ 

ρξήζηε λα ζπλαξκνινγήζεη ην ηξνρνθάζηζκα ηνπ θαη λα 

κεηαθεξζεί 63,75% 

 

 

Γηάγξακκα 5β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ζρεδηαζκνχ ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ην 63,75% ησλ εξσηεζέλησλ πξνηείλεη 

ηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο κε πιάηνο 1m πεξηζζφηεξν απφ ηνλ ζπκβαηηθφ 

ρψξν ζηάζκεπζεο Η.Υ, ην 36,25% ησλ εξσηεζέλησλ πξνηείλνπλ λα ζπλδπαζηνχλ 2 

ζπκβαηηθνί πθηζηάκελνη ρψξνη ζηάζκεπζεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ρψξν ζηάζκεπζεο γηα 

άηνκα κε αλαπεξία θαη δεη γηα ρξήζηεο αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ πνπ γηα λα κπνξέζνπλ λα 

κεηαθηλεζνχλ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπλ ην ακαμίδην ηνπο παξάπιεπξα ηνπ ΗΥ θαιχπηνληαο 

φιε ηελ έθηαζε ηεο πφξηαο. χκθσλα κε ηηο επίζεκεο πξνδηαγξαθέο
5
 γηα λα θαζνξηζηεί κηα 

                                                           
5 Να πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε αηφκσλ κε αλαπεξία, βξίζθεηαη θνληά ζην θηίξην, ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηελ είζνδν, ζε 

απφζηαζε κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 50,00κ. , έρεη δηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 3,50x5,00κ πξνθεηκέλνπ γηα ζπλήζε επηβαηεγά νρήκαηα θαη 
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ζέζε ζηάζκεπζεο σο  εηδηθή ζέζε ζηάζκεπζεο νρεκάησλ αηφκσλ κε αλαπεξία νθείιεη λα 

πιεξνί νξηζκέλεο  πξνππνζέζεηο
6
 

Πίλαθαο 6α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε γηα ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο γηα ΑκεΑ 

Δρώηηζη 6 Κλίμακα Likert 

Οη πξνζβάζηκεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο 

αλαγλσξίδνληαη εύθνια από ην θνηλό ; θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός ερωηηθένηων 23 33 21 3 

Ποζοζηό  28,75% 41,25% 26,25% 3,75% 

Μ.Ο 2,06 
 

 

Γηάγξακκα 6α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο γηα ΑκεΑ 

 

ην εξψηεκα θαηά πφζν πηζηεχεηε φηη νη ρψξνη ζηάζκεπζεο ΑκεΑ αλαγλσξίδνληαη εχθνια 

απφ ην επξχ θνηλφ  παξαηεξείηαη φηη ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 2,06, νη απαληήζεηο 

ινηπφλ θπκαίλνληαη κεηαμχ «Διάρηζηα» θαη «Μέηξηα», κε ην 41,25% ησλ εξσηεζέλησλ λα 

δειψλεη φηη ειάρηζηα ην επξχ θνηλφ αλαγλσξίδεη ηνπο εηδηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη κφιηο 

ην 3,75 % λα πηζηεχεη φηη αλαγλσξίδνληαη πνιχ εχθνια.  

 

                                                                                                                                                                                     
4,50x6,60κ πξνθεηκέλνπ γηα νρήκαηα ηχπνπ VAΝ. Απνδεθηέο γίλνληαη θαη ζέζεηο δηαζηάζεσλ 2,50x5,00κ κε ελδηάκεζε ειεχζεξε ισξίδα 

πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 1,00κ. ζπλδέεηαη κε ηε ζηάζκε παξαθείκελνπ πεδνδξνκίνπ κε ξάκπα πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 1,50κ.5 

6 Παξάξηεκα, ζει81, θίηζν 6 
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Πίλαθαο 6β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ Αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ  ρψξσλ ζηάζκεπζεο ΑκεΑ ζε πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 6:Οη πξνζβάζηκεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο αλαγλσξίδνληαη 

εύθνια από ην θνηλό ;   

Ζ ζήκαλζε ηνπ εηδηθνχ ρψξνπ ζηάζκεπζεο είλαη απαξαίηεην λα 

ππάξρεη θαη επί ζηχινπ θαη επηδαπέδηα κε ην δηεζλέο ζχκβνιν ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο 48,75% 

Καιφ είλαη λα δηαθνξνπνηείηαη  απφ ην νδφζηξσκα κε ηε ρξήζε 

εηδηθνχ αληηνιηζζεηηθνχ πιηθνχ γηα άζθαιην ρξψκαηνο κπιε κε 

ιεπθφ πεξίδσκα θαη ιεπθφ δηεζλέο ζχκβνιν πξνζβαζηκφηεηαο  51,25% 

 

 

Γηάγξακκα 6β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ΑκεΑ. 

 

Απέλαληη ζην πξφβιεκα ηεο κε αλαγλσξηζηκφηεηαο ησλ εηδηθά θαηαζθεπαζκέλσλ ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο ΑκεΑ, απφ ην επξχ θνηλφ θαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηα ππφινηπα 10
 

εθαηνκκχξηα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δηακέλεη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ηα άηνκα κε αλαπεξία 

πξνηείλνπλ ηε ζήκαλζε είηε κε πηλαθίδα ή ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ νδνζηξψκαηνο πνπ 

πεξηβάιιεη ησλ ρψξν ζηάζκεπζεο. πγθεθξηκέλα ην 51,25 % ζεσξεί φηη ε ζήκαλζε κε 

πηλαθίδα δελ είλαη αξθεηή ψζηε λα γίλεη αληηιεπηφ απφ ην επξχ θνηλφ φηη ν πεξηβάιινλ ρψξνο 

πνπ ππνδεηθλχεη ε πηλαθίδα απεπζχλεηαη κφλν ζε ΑκεΑ, αληηζέησο ζεσξεί πην 

απνηειεζκαηηθφ ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ηελ 

έλδεημε ηνπ ΓΠ ζην δάπεδν ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο κε ηα ρξψκαηα ησλ πξνδηαγξαθψλ.
7
 

                                                           
7
 Παξάξηεκα , ζει81, ζθίηζν 5 
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Πίλαθαο 7α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε γηα κεραληζκνχο δηαζθάιηζεο ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο γηα ΑκεΑ 

Δρώηηζη 7 Κλίμακα Likert 

Σε πνην βαζκό έρνπλ 

πξνβιεθζεί νη κεραληζκνί 

πνπ δηαζθαιίδνπλ όηη νη 

πξνζβάζηκνη ρώξνη 

ζηάζκεπζεο 

ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν 

από ΑκεΑ;  θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός ερωηηθένηων 32 41 7 0 

Ποζοζηό  40,00% 51,25% 8,75% 0,00% 

Μ.Ο 1,6875 
 

 

Γηάγξακκα 7α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο γηα ΑκεΑ 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζην παξαπάλσ 

δηάγξακκα, ην 51,25% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη νη κεραληζκνί νη νπνίνη δηαζθαιίδνπλ 

ηελ ρξήζε ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο γηα ηα ΑκεΑ απφ ΑκεΑ, ππάξρνπλ ζε ειάρηζην βαζκφ ελψ 

ην 40% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη δελ έρνπλ πξνβιεθζεί θαζφινπ κεραληζκνί 

δηαζθάιηζεο. Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 1,6875, δειαδή νη απαληήζεηο 

θπκαίλνληαη κεηαμχ «Καζφινπ» θαη «Διάρηζηα» . Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε έκκεζα 

δηαπηζηψλεηαη φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία δελ έρνπλ θακηά εκπηζηνζχλε ζηνπο θξαηηθνχο 

κεραληζκνχο δηαζθάιηζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη θξίλεηαη ζθφπηκν ε αιιαγή ηεο 
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πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ βειηίσζεο πνπ πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ. 

Πίλαθαο 7β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηνπο κεραληζκνχο δηαζθάιηζεο ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ΑκεΑ ζε πνζνζηηαία 

αλάιπζε 

Εξώηεζε 7: Σε πνην βαζκό έρνπλ πξνβιεθζεί νη 

κεραληζκνί πνπ δηαζθαιίδνπλ όηη νη πξνζβάζηκνη 

ρώξνη ζηάζκεπζεο ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν από ΑκεΑ 

άηνκα;    

Να πξνζηεζνχλ δηπιέο πνηλέο ζηα άηνκα πνπ δελ είλαη 

ΑκεΑ 76,25% 

Να ππάξρεη άηνκν πνπ λα ειέγρεη ηνπο ρψξνπο 

ζηάζκεπζεο δεηψληαο θάξηεο ΑκεΑ 23,75% 

 

 

Γηάγξακκα 7β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηνπο κεραληζκνχο δηαζθάιηζεο ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ΑκεΑ 

 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα δηαπηζηψλεηαη φηη νη εξσηεζέληεο δελ έρνπλ εκπηζηνζχλε ζε 

κεραληζκνχο δηαζθάιηζεο νη νπνίνη βαζίδνληαη ζηελ ππνθεηκεληθή θξίζε ηνπ αηφκνπ αιιά 

πξνηείλνπλ ηελ «ηηκσξία» ησλ αηφκσλ πνπ δελ ζέβνληαη ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο γηα ηα ΑκεΑ 

θαη παξαβιέπνληαο ην δηεζλέο ζήκα πξνζβαζηκφηεηαο (Γ..Π) πνπ ππάξρεη ζε επί ζηχινπ 

πηλαθίδα αθαηξνχλ ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ αζθαιηζηηθφ 

ηνπο θνξέα θαη λα ζηαζκεχζνπλ ην ΗΥ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ην 

76,25% ησλ εξσηεζέλησλ πξνηείλνπλ ηελ επηβνιή πνηλήο ησλ αηφκσλ πνπ ζηαζκεχνπλ ζε 
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ρψξν κε ην Γ..Π ελψ κφλν ην 23,75% πξνηείλεη ηνλ έιεγρν ηεο θάξηαο ΑκεΑ ησλ αηφκσλ 

πνπ ζηαζκεχνπλ ζε ρψξν πξννξηδφκελν γηα ΑκεΑ. 

 

Πίλαθαο 8α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε γηα ηελ χπαξμε ζπκπιεξσκαηηθήο δηαδξνκήο κε ξάκπα 

Δρώηηζη 8 Κλίμακα Likert 

Σπλαληάηε ζπρλά κηα παξάιιειε 

ζπκπιεξσκαηηθή δηαδξνκή κε ξάκπα 

δίπια ζηε ζθάια;  θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός ερωηηθένηων 27 37 11 5 

Ποζοζηό  33,75% 46,25% 13,75% 6,25% 

Μ.Ο 1,925 
 

 

Γηάγξακκα 8α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ χπαξμε ζπκπιεξσκαηηθήο δηαδξνκήο κε ξάκπα 

 

ηελ εξψηεζε αλ ζπλαληάηαη ζπρλά κηα ζπκπιεξσκαηηθή δηαδξνκή κε ξάκπα φηαλ ππάξρεη 

ζθάια γηα ηελ πξφζβαζε ζην θηίξην ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα , ην 46,25% ησλ εξσηεζέλησλ 

απάληεζε φηη ζπλαληάεη ειάρηζηα ζπρλά ελψ ην 33,75% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε 

θαζφινπ. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 1,925 , 

ππνδειψλνληαο φηη νη απαληήζεηο θπκαίλνληαη κεηαμχ «Καζφινπ» θαη «Διάρηζηα» κε κηα 

ζεκαληηθή ηάζε πξνο ην «Διάρηζηα». Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη αθφκα θαη αλ θαηαθέξεη ν 

αζθαιηζκέλνο λα θηάζεη παξά φιεο ηηο αληημνφηεηεο θαη ηα εκπφδηα πνπ ζα αληηκεησπίζεη 

ζηελ δηαδξνκή ηνπ πξνο ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα , δελ ζα κπνξέζεη θαηά πάζα πηζαλφηεηα λα 

εηζέιζεη ζην θηήξην.  
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Πίλαθαο 8β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ πξφζβαζε ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ ζε πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 8:Σπλαληάηε ζπρλά κηα παξάιιειε 

ζπκπιεξσκαηηθή δηαδξνκή κε ξάκπα δίπια ζηε ζθάια;    

Να ππάξρεη κηα ζπκπιεξσκαηηθή δηαδξνκή κε ξάκπα δίπια 

ζηε ζθάια 68,75% 

Να κελ ππάξρεη πξνζβάζηκε είζνδνο καθξηά απφ ηελ θεληξηθή 

είζνδν 31,25% 

 

 

Γηάγξακκα 8β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηηο ζθάιεο θαη ηελ θεληξηθή είζνδν 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ην 68,75% ησλ εξσηεζέλησλ πξνηείλεη φηη ζε 

πεξίπησζε πνπ ε θεληξηθή είζνδνο δηαζέηεη ζθάια γηα ηελ πξνζέγγηζή ηεο ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζεί παξάπιεπξα κηα ζπκπιεξσκαηηθή δηαδξνκή πνπ ζα έρεη ηέξκα ζην ίδην ζεκείν 

θαη ζα πξνζεγγίδεη ηελ θεληξηθή είζνδν κε ξάκπα. Σν 31,25% πξνηείλεη  ζε πεξίπησζε πνπ ε 

θεληξηθή είζνδνο είλαη πξνζεγγίζηκε κφλν κε ζθάια , γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά αδχλαην ηα 

άηνκα κε αλαπεξία λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα ,λα ππάξρεη κηα 

πξνζβάζηκε είζνδνο ε νπνία φκσο λα κελ βξίζθεηαη καθξηά απφ ηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ 

θηηξίνπ. Δλψ ζα πεξίκελε θαλείο ε δεχηεξε ελαιιαθηηθή πξφηαζε βειηίσζεο λα κελ ηχρεη 

ηφζεο απνδνρήο, αληηζέησο δηαπηζηψλεηαη φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ 

πξνηείλεη ηελ  ζπγθεθξηκέλε ιχζε έλαληη ηεο πξψηεο ελαιιαθηηθήο. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη ε δεχηεξε ελαιιαθηηθή εζσθιείεη έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα , ηνλ 

ςπρνινγηθφ.  
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Σα 25 άηνκα , ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζην 31,25% ηα νπνία επέιεμαλ ηελ δεχηεξε 

ελαιιαθηηθή , ηνλίδνπλ φηη αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη πξφζβαζε  δελ ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζζνχλ ππνηηκεηηθά , σο παηδηά ελφο θαηψηεξνπ ζενχ , θαη λα πξνζεγγίζνπλ ην 

θηήξην είηε απφ ηελ έμνδν θηλδχλνπ πνπ δηαζέηεη είηε απφ ελδερνκέλσο πφξηα ζην πίζσ κέξνο 

ηνπ θηεξίνπ. Κάηη αλάινγν ζα ζήκαηλε πιήγκα ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ζηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ 

αηφκνπ, απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ηνλίδεηαη «λα κελ είλαη καθξηά απφ ηελ θεληξηθή 

είζνδν» 

Πίλαθαο 9α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ξάκπαο 

Δρώηηζη 9 Κλίμακα Likert 

Σαο επηηξέπεη ην 

πιάηνο ηεο ξάκπαο 

λα θηλεζείηε άλεηα;  θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός 

ερωηηθένηων 10 41 25 4 

Ποζοζηό  12,50% 51,25% 31,25% 5,00% 

Μ.Ο 2,2875 

 

 

Γηάγξακκα 9α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ην θαηάιιειν πιάηνο ηεο ξάκπαο 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξείηαη φηη ην 51,25% ησλ εξσηεζέλησλ ηθαλνπνηείηαη ζε 

ειάρηζην βαζκφ απφ ην πιάηνο ηεο ξάκπαο πνπ ππάξρεη ζηελ είζνδν ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπο 

θνξέα, ελψ ην 31,25% ησλ εξσηεζέλησλ ηθαλνπνηείηαη ζε κέηξην βαζκφ. Γηαπηζηψλεηαη ζε 

απηφ ην ζεκείν ην παξάδνμν ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ην νπνίν είλαη ε πξνρεηξφηεηα 
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κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνληαη κείδνλνο ζεκαζίαο ζέκαηα. Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ζηα θηήξηα ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ κπνξεί λα ππάξρεη ξάκπα ζε ειάρηζηεο 

πεξηπηψζεηο(φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην δηάγξακκα 8
α
) αιιά κφιηο ην 5% απφ ηνπο ρξήζηεο 

ησλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ ζα ηελ αλέβνπλ κε επθνιία. 

 

Πίλαθαο 9β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ην πιάηνο ηεο ξάκπαο ζε πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 9: Σαο επηηξέπεη ην πιάηνο ηεο ξάκπαο λα 

θηλεζείηε άλεηα;    

Να δηαπιαηπλζεί ε ξάκπα ηνπιάρηζηνλ ζε 90 cm 37,50% 

Να δηαπιαηπλζεί ε ξάκπα ηνπιάρηζηνλ ζε 120 cm 62,50% 

 

 

Γηάγξακκα 9β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ην πιάηνο ηεο ξάκπαο 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζεκεηψζεθε φηη ην 62,50 % ησλ εξσηεζέλησλ 

πξνηείλνπλ θαη πξνηηκνχλ σο βέιηηζηε ιχζε ηελ δηαπιάηπλζε ηεο ξάκπαο ζε 1.20cm έλαληη 

ηνπ 37,50% πνπ πξνηείλνπλ ηελ δηαπιάηπλζε ηεο ξάκπαο ζε 0.90cm. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή 

ζα κπνξνχζε θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη λαη κελ φινη νη 

εξσηεζέληεο έρνπλ θάπνηα θηλεηηθή αλαπεξία θαη ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθφ  ακαμίδην αιιά 

ελδερνκέλσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνθίλεηα αλαπεξηθά ακαμίδηα 

πνπ θαηαιακβάλνπλ κεγαιχηεξν ρψξν θαη γηα απηφ ην ιφγν λα ζεψξεζαλ σο βέιηηζηε ιχζε 

ηελ δηαπιάηπλζε ηεο ξάκπαο θαηά 0.30cm παξαπάλσ. χκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ην 
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πιάηνο ηεο ξάκπαο πξέπεη λα είλαη ζηα 120cm 
8
γηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ν ζπλνδφο λα 

είλαη δίπια απφ ηνλ ρξήζηε ηνπ αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα ηνλ 

βνεζήζεη. ην ζεκείν απηφ ζα αλαξσηηφηαλ θαλείο γηαηί λα κελ είλαη 0.90cm νη επίζεκεο 

πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ξάκπαο γηα ΑκεΑ θαη ν ζπλνδφο ηνπ λα είλαη πίζσ απφ ην 

αλαπεξηθφ ακαμίδην. Δπίζεκε απάληεζε δελ κπνξεί λα δηαηππσζεί πάλησο ην ζίγνπξν είλαη 

φηη ηφζν γηα ιφγνπο αζθαιείαο φζν θαη γηα ιφγνπο ςπρνινγίαο ν ζπλνδφο πξέπεη λα είλαη 

παξάπιεπξα ηνπ αηφκνπ, έηζη ψζηε θαη λα κπνξεί λα αληηδξάζεη ζε πεξίπησζε πνπ ην άηνκν 

παξεθθιίλεη ή γιηζηξήζεη αιιά θαη λα κελ δψζεη ηελ εληχπσζε φηη ην άηνκν κε αλαπεξία 

εμαξηάηαη απφ θάπνηνλ θαη δελ κπνξεί απιά λα ηνλ ζπλνδεχεη φπσο ζα γηλφηαλ αλ θαη ηα δπν 

άηνκα ήηαλ πεξηπαηεηηθά. 

4.2 Κπθινθνξία Εληόο ηνπ Κηηξίνπ 

 

 

Πίλαθαο 10α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε γηα ηελ χπαξμε αλειθπζηήξα 

Δρώηηζη 10 Κλίμακα Likert 

Σπλαληάηε ζπρλά 

αζαλζέξ ζηνλ 

αζθαιηζηηθό ζαο 

θνξέα ;  θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός 

ερωηηθένηων 10 33 23 14 

Ποζοζηό  12,50% 41,25% 28,75% 17,50% 

Μ.Ο 2,5125 
 

 

                                                           
8
 Παξάξηεκα, ζει.79, ζθίηζν 2 
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Γηάγξακκα 10α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ χπαξμε αλειθπζηήξα 

ηελ εξψηεζε «πλαληάηε ζπρλά αζαλζέξ ζηνλ αζθαιηζηηθφ ζαο θνξέα» ην 41,25% 

απάληεζε φηη ζπλαληάεη ειάρηζηα ζπρλά θαη ην 17,50 % φηη ζπλαληάεη πνιχ ζπρλά. 

Παξαηεξείηαη φηη ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 2,5125, νη απαληήζεηο ινηπφλ 

θπκαίλνληαη αλάκεζα ζην «Διάρηζηα» θαη ζην «Μέηξηα» κε κηα κηθξή ηάζε πξνο ην κέηξηα. 

Σν ζεηηθφ απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ηεο παξαπάλσ εξψηεζεο είλαη φηη 

κφιηο ην 12,50% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη δελ ζπλαληάεη θαζφινπ ζπρλά αζαλζέξ.  

 

 

Πίλαθαο 10β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ πξφζβαζε ζε φξνθν, ζε πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 10: Σπλαληάηε ζπρλά αζαλζέξ ζηνλ 

αζθαιηζηηθό ζαο θνξέα ;    

Να πξνβιεζθεί ρψξνο γηα αζαλζέξ 51,25% 

Να πξνζηεζεί εηδηθφ αλαβαηφξην θιίκαθαο-

πιαηθφξκα 48,75% 
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Γηάγξακκα 10β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ πξφζβαζε ζε φξνθν 

 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ππάξρεη ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ησλ 

εξσηεζέλησλ φζνλ αθνξά ηελ  πξφζβαζή ηνπο ζε φξνθν, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

αζαλζέξ. Σν 51,25% ησλ εξσηεζέλησλ πξνηείλεη ηελ εγθαηάζηαζε αλειθπζηήξα ζηνλ 

αζθαιηζηηθφ θνξέα ψζηε λα ππάξρεη ε πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο νξφθνπο. Σν 48,75% , 

πνζνζηφ πνπ πιεζηάδεη ην πξνεγνχκελν πξνηείλεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνβιήκαηνο κε ηελ εγθαηάζηαζε αλαβαηνξίνπ θιίκαθαο –πιαηθφξκα . Γηαπηζηψλεηαη φηη 

νπζηαζηηθά δελ ππάξρεη θακία αλαζθάιεηα ή θφβνο ησλ εξσηεζέλησλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

θάπνην αλαβαηφξην
9
 , δεδνκέλνπ φηη απηφ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε νπνηαδήπνηε ζθάια 

αθφκα θαη αλ δελ έρεη πξνβιεθζεί ρψξνο ζην θιηκαθνζηάζην γηα ηελ  ηνπνζέηεζε ηνπ 

αλειθπζηήξα. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Παξάξηεκα , ζει83, ζθίηζν 10 
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Πίλαθαο 11α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε γηα ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αλειθπζηήξα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 11α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αλειθπζηήξα 

 

ηελ εξψηεζε θαηά πφζν εμππεξεηεί ην αζαλζέξ ηα άηνκα κε αλαπεξία δηαπηζηψζεθε φηη ην 

45%  εμππεξεηείηαη ζε ειάρηζην βαζκφ , δεδνκέλν φηη δελ είλαη αξθεηφο ν δηαζέζηκνο ρψξνο 

ηεο θακπίλαο ηνπ αλειθπζηήξα, αληίζηνηρα ην 27,50% εμππεξεηείηαη ζε κέηξην βαζκφ θαη 

κφιηο ην 8,75% δήισζε φηη εμππεξεηείηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο πθηζηάκελεο 

δηαζηάζεηο ηεο θακπίλαο ηνπ αζαλζέξ. Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ  είλαη 2,2625 ,δειαδή  

νη απαληήζεηο θπκαίλνληαη αλάκεζα ζην «Διάρηζηα» θαη ζην «Μέηξηα» κε κηα πνιχ κηθξή 

ηάζε πξνο ην κέηξηα. Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ε έληαζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη αξθεηά 

κεγάιε , ζεκεηψλνληαο φηη ζπγθεληξσηηθά ην 63,75 % ησλ εξσηεζέλησλ εμππεξεηνχληαη ζε 

βαζκφ θάησ ηνπ κεηξίνπ. 

 

 

Δρώηηζη 11 Κλίμακα Likert 

Σαο εμππεξεηεί ην αζαλζέξ ηνπ 

θηηξίνπ, όζνλ αθνξά ηνλ 

δηαζέζηκν ρώξν ηεο θακπίλαο 

ηνπ; θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός ερωηηθένηων 15 36 22 7 

Ποζοζηό  18,75% 45,00% 27,50% 8,75% 

Μ.Ο 2,2625 
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Πίλαθαο 11β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηηο δηαηάζεηο ηνπ αλειθπζηήξα, ζε πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 11:Σαο εμππεξεηεί ην αζαλζέξ ηνπ θηηξίνπ, 

όζνλ αθνξά ηνλ δηαζέζηκν ρώξν ηεο θακπίλαο ηνπ;   

Να αθαηξεζνχλ νη εζσηεξηθέο πφξηεο ηνπ αζαλζέξ 32,50% 

Να εγθαηαζηαζεί λέα θακπίλα δηαζηάζεσλ 1.00*1.30 67,50% 

 

 

Γηάγξακκα 11β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αλειθπζηήξα 

 

Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα δηαπηζηψλεηαη φηη 

νη εξσηεζέληεο ζε πνζνζηφ 67,5% πξνηείλεη λα αληηθαηαζηαζνχλ νη ππάξρνπζεο θακπίλεο 

ηνπ αλειθπζηήξα ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ δηφηη δελ εμππεξεηνχληαη ιφγσ 

πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ.Μφλν ην 32,5% πξνηείλεη λα αθαηξεζνχλ νη εζσηεξηθέο πφξηεο ηνπ 

αλειθπζηήξα παξαηήξεζε πνπ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα πεξηζζφηεξα 

ππνθαηαζηήκαηα ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ είηε δηαζέηνπλ παιαηνχ ηχπνπ αλειθπζηήξα είηε 

δελ δηαζέηνπλ θαζφινπ. 
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Πίλαθαο 12α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε γηα ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αλειθπζηήξα 

Δρώηηζη 12 Κλίμακα Likert 

Σαο εμππεξεηεί ην 

θάξδνο ηεο πόξηαο 

ζην αζαλζέξ; θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός 

ερωηηθένηων 13 36 26 5 

Ποζοζηό  16,25% 45,00% 32,50% 6,25% 

Μ.Ο 2,2875 

 

 

Γηάγξακκα 12α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αλειθπζηήξα 

Όπσο παξαηεξείηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα, ην 45% ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη 

εμππεξεηείηε ζε ειάρηζην βαζκφ απφ ην πιάηνο ηεο πφξηαο ηνπ αλειθπζηήξα , ελψ ην 32,5% 

ζεσξεί φηη εμππεξεηείηαη κέηξηα. Με ηνλ κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ λα είλαη 2,2875 νη 

απαληήζεηο θπκαίλνληαη αλάκεζα ζην ειάρηζηα θαη ζην κέηξηα, κε κηα ειάρηζηε ηάζε πξνο ην 

κέηξηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη απαληήζεηο ησλ δπν άθξσλ ηεο θιίκαθαο, «Καζφινπ»  θαη 

«Πνιχ» εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξα ρακειά πνζνζηά 16,25% θαη 6,25% αληίζηνηρα γεγνλφο πνπ 

δειψλεη φηη ν κέζνο φξνο είλαη αξθεηά αληηπξνζσπεπηηθφο. 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Πίλαθαο 12β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αλειθπζηήξα ζε πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 12:Σαο εμππεξεηεί ην θάξδνο ηεο 

πόξηαο ζην αζαλζέξ   

Να γίλεη ην άλνηγκα ηεο πφξηαο κεγαιχηεξν ή ίζν 

απφ 0.80 cm 60,00% 

Να ηνπνζεηεζνχλ λέεο πφξηεο ζην αζαλζέξ 40,00% 

 

 

Γηάγξακκα 12β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αλειθπζηήξα 

 

Παξαηεξψληαο ην παξαπάλσ δηάγξακκα δηαπηζηψλεηαη φηη ην πιάηνο ηεο πφξηαο ηνπ 

αλειθπζηήξα δελ ηθαλνπνηεί ηδηαίηεξα ηνπο εξσηεζέληεο νη νπνίνη πξνηείλνπλ σο ιχζε ηελ 

αιιαγή ηεο θακπίλαο ηνπ αλειθπζηήξα κε άλνηγκα πφξηαο πάλσ απφ 0.80cm . Σν 40 % ησλ 

εξσηεζέλησλ νπζηαζηηθά ζπκβηβάδνληαη θαη κε ηελ ιχζε λα αιιάμνπλ απιά νη πφξηεο ηνπ 

αλειθπζηήξα. Πάλησο είηε γηα ηελ πξψηε είηε γηα ηελ δεχηεξε ιχζε , ε νπζία είλαη φηη ην 

άλνηγκα ηεο πφξηαο ηνπ αλειθπζηήξα δελ είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο 

πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνπλ σο ειάρηζην ην άλνηγκα ηεο πφξηαο ζηα 0.80cm θαη ην βάζνο ηεο 

θακπίλαο ηνπ αλειθπζηήξα ζηα ζην 1.40m.
10

 

 

 

 

 

                                                           
10  Παράρτημα, σελ82 Σκίτσο 8 
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Πίλαθαο 13α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε γηα ηηο δηαζηάζεηο ησλ εζσηεξηθψλ ζπξψλ 

Δρώηηζη 13 Κλίμακα Likert 

Σαο εμππεξεηεί ην 

(σθέιηκν)άλνηγκα ηεο 

πόξηαο (εηζόδνπ-εμόδνπ, 

ησλ γξαθείσλ θ.ι.π);  θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός ερωηηθένηων 13 32 30 5 

Ποζοζηό  16,25% 40,00% 37,50% 6,25% 

Μ.Ο 2,3375 

 

 

Γηάγξακκα 13α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηηο δηαζηάζεηο ησλ εζσηεξηθψλ ζπξψλ 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ απεηθνλίδνληαη παξαπάλσ , ην 40% θαη ην 37,5% ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη ην σθέιηκν άλνηγκα ησλ εζσηεξηθψλ ζπξψλ ηνπ θηεξίνπ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ηνπο νξγαληζκνχ ηνπο εμππεξεηεί ειάρηζηα θαη κέηξηα αληίζηνηρα. Ο κέζνο 

φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 2,3375 , δειαδή νη απαληήζεηο θπκαίλνληαη αλάκεζα ζην 

«Διάρηζηα» θαη ζην «Μέηξηα», νη αθξαίεο απαληήζεηο παξνπζηάδνπλ ρακειά πνζνζηά 

κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ  ππνδειψλνληαο ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ κέζνπ φξνπ. 
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Πίλαθαο 13β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηηο δηαζηάζεηο ησλ εζσηεξηθψλ ζπξψλ ζε πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 13:Σαο εμππεξεηεί ην (σθέιηκν)άλνηγκα ηεο 

πόξηαο (εηζόδνπ-εμόδνπ ), ησλ γξαθείσλ θ.ι.π   

Να κεγαιψζεη ην άλνηγκα ηεο πφξηαο ζε 0.90 cm 41,25% 

Να εγθαηαζηαζνχλ απηφκαηα ζπξφκελεο πφξηεο 48,75% 

Να αλνίγνπλ νη πφξηεο πξνο ηα έμσ 10,00% 

 

 

Γηάγξακκα 13β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηηο δηαζηάζεηο ησλ εζσηεξηθψλ ζπξψλ 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη έληνλε δηαθνξνπνίεζε ζηηο 

πξνηεηλφκελεο ιχζεηο απέλαληη ζην πξφβιεκα ηεο δηέιεπζήο ηνπο απφ ηηο πφξηεο ησλ θηηξίσλ 

πνπ ζηεγάδνληαη νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί. Σν ζίγνπξν είλαη φηη νη πφξηεο ησλ θηηξίσλ δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη πνιχ πεξηζζφηεξν δελ 

ππαθνχνπλ ζηηο επηηαγέο ησλ επίζεκσλ πξνδηαγξαθψλ 
11

.  Γηα λα είλαη νη ζχξεο θαηάιιεισλ 

πξνδηαγξαθψλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο
12

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ην 48,75% ησλ εξσηεζέλησλ πξνηείλνπλ 

ηελ εγθαηάζηαζε απηφκαηα ζπξφκελεο πφξηαο , ην 41,25% πξνηείλεη λα κεγαιψζεη ην 

                                                           
11 ΥΔΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ: βι. Ν.2831/2000/ ΦΔΚ140Α/13.06.2000 –άξζξν 28- παξάγξ.1, 2 θαη 5, Π.Γ.16/96/ ΦΔΚ 

10Α/18.01.96 - άξζξν 22.2., Απφθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ αξηζκ. νηθ. 52487/2001/ΦΔΚ 18Β/15.01.2002-άξζξν 1 θαη 6. 
12

Α. έρνπλ σθέιηκν πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 0,90κ (σο σθέιηκν πιάηνο λνείηαη ην θαζαξφ πιάηνο πνπ απνκέλεη πξνο ρξήζε κε ην ζπξφθπιιν 

αλνηθηφ). Β. είλαη αλνηγφκελεο ή ζπξφκελεο. 
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άλνηγκα ηεο πφξηαο ζε 0.90cm ,ελψ ην 10% ησλ εξσηεζέλησλ πξνηείλνπλ νη πφξηεο λα 

αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ.  

Πίλαθαο 14α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε γηα ηελ δηέιεπζε ζηνπο δηαδξφκνπο 

Δρώηηζη 14 Κλίμακα Likert 

Είλαη εύθνιε ε δηάβαζε ζαο 

ζηνπο δηαδξόκνπο;  θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός ερωηηθένηων 14 38 26 2 

Ποζοζηό  17,50% 47,50% 32,50% 2,50% 

Μ.Ο 2,2 

 

 

Γηάγξακκα 14α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ δηέιεπζε ζηνπο δηαδξφκνπο 

ηελ εξψηεζε «είλαη εχθνιε ε δηάβαζή ζαο ζηνπο δηαδξφκνπο» ην 47,5% απάληεζε φηη είλαη 

«Διάρηζηα» εχθνιε , ην 32,50 % ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη είλαη «κέηξηα» εχθνιε ελψ 

κφιηο ην 2,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη είλαη πνιχ εχθνιε ε δηάβαζή ηνπο ζηνπο 

δηαδξφκνπο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπο νξγαληζκνχ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν κέζνο φξνο ησλ 

απαληήζεσλ είλαη 2,2 κε ηηο απαληήζεηο λα θπκαίλνληαη αλάκεζα ζην «ειάρηζηα» θαη ζην 

«κέηξηα». Απφ ηε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε παξαηεξείηε φηη γηα κηα αθφκε θνξά νη αθξαίεο 

απαληήζεηο είραλ πνιχ κηθξή αληαπνθξηζηκφηεηα γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηδηαίηεξα 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηνλ κέζν φξν, δεδνκέλνπ φηη δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο αθξαίεο ηηκέο ηνπ 

δείγκαηνο. 
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Πίλαθαο 14β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ δηέιεπζε ζηνπο δηαδξφκνπο πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 14: Είλαη εύθνιε ε δηάβαζε ζαο ζηνπο 

δηαδξόκνπο;   

Σν πιάηνο ησλ δηαδξφκσλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1.50 ψζηε 

λα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ λα 

θάλνπλ ειηγκνχο 52,50% 

Να αθαηξεζνχλ ηα εκπφδηα απφ ηνπο δηαδξφκνπο 47,50% 

 

Γηάγξακκα 14β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ δηέιεπζε ζηνπο δηαδξφκνπο 

 

ην πξφβιεκα ηεο δηέιεπζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ θηηξίνπ νη 

εξσηεζέληεο πξνηείλνπλ θαηά 52,5% ,σο ιχζε ηελ δηαπιάηπλζε ησλ δηαδξφκσλ ζε 150cm 

ψζηε λα κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ άλεηα ζηνπο δηαδξφκνπο θαη λα ππάξρεη ν απαηηνχκελνο 

ειεχζεξνο ρψξνο γηα λα κπνξνχλ νη ρξήζηεο ησλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ λα θάλνπλ ηνπο 

απαξαίηεηνπο ειηγκνχο. Σν ππφινηπν 47,5% ησλ εξσηεζέλησλ  απαληνχλ ζην πξφβιεκα κε 

ηελ ιχζε λα αθαηξεζνχλ απφ ηνπο δηαδξφκνπο εκπφδηα πνπ παξαθσιχνπλ ηελ δηέιεπζε ηνπο. 

χκθσλα κε ηηο επίζεκεο πξνδηαγξαθέο ησλ δεκφζησλ θηεξίσλ γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα 
13

 

γηα λα είλαη πξνζβάζηκνο έλαο δηάδξνκνο δεκνζίνπ θηεξίνπ ζα πξέπεη λα πιεξνί 

ζπγθεθξηκέλεο πξνππνζέζεηο
14 κηα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν δηάδξνκνο λα έρεη πιάηνο 

ηνπιάρηζηνλ 130cm. 

                                                           
13 ΥΔΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ: βι. Ν.2831/2000/ ΦΔΚ140Α/13.06.2000 –άξζξν 28- παξάγξ.1, 2 θαη 5, Π.Γ.16/96/ΦΔΚ 

10Α/18.01.96 - άξζξν 22.2., Απφθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ αξηζκ. νηθ. 52487/2001/ΦΔΚ 18Β/15.01.2002-άξζξν 1 θαη 5. 
14 Α. έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 1,30κ. ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ειάρηζην σθέιηκν πιάηνο 0,90κ απφιπηα ειεχζεξν απφ θάζε εκπφδην. Β. είλαη ρσξίο 

ζθαινπάηηα θαη αληζνζηαζκίεο. Αθφκε θαη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο 2,3, 4 θαη 5εθ αξθνχλ γηα λα θάλνπλ έλα δηάδξνκν κε πξνζβάζηκν. Γ. δελ έρεη κεγάιεο θιίζεηο 
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4.3 Εμνπιηζκόο -Εμππεξεηήζεηο 

Πίλαθαο 15α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ρψξσλ πγηεηλήο 

Δρώηηζη 15 Κλίμακα Likert 

Καιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ζαο από ηνπο 

πθηζηάκελνπο ρώξνπο πγηεηλήο, ηνπ 

αζθαιηζηηθνύ ζαο θνξέα ;  θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός ερωηηθένηων 30 31 17 2 

Ποζοζηό  37,50% 38,75% 21,25% 2,50% 

Μ.O 1,8875 

 

Γηάγξακκα 15α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ρψξσλ πγηεηλήο 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην παξαπάλσ 

δηάγξακκα δηαπηζηψλεηαη φηη νη ρψξνη πγηεηλήο αληαπνθξίλνληαη ζε ειάρηζην βαζκφ ζηηο 

επίζεκεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑ , γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ 

ην γεγνλφο φηη ην 76,25% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη νη απαηηήζεηο ηνπο δελ 

ηθαλνπνηνχληαη απφ ηνπο πθηζηάκελνπο ρψξνπο πγηεηλήο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο αζθαιηζηηθνχο 

θνξείο. Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 1,8875 θαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ 

θπκαίλνληαη αλάκεζα ζην «Καζφινπ», ζε πνζνζηφ 37,5% θαη ζην «Διάρηζηα» κε ην πνζνζηφ 

ηνπο λα αγγίδεη ην 38,75%. Παξαηεξείηαη ινηπφλ , ζχκθσλα κε ηνλ κέζν φξν κηα ηάζε πξνο 

                                                                                                                                                                                     
(κέγηζηε θιίζε 5%).Γ. είλαη απνιχησο ειεχζεξνο ρσξίο εκπφδηα θαηά κήθνο απηνχ. Φσηνηππηθά κεραλήκαηα, ππξνζβεζηήξεο, θαζηζηηθά, αλαιψζηκν πιηθφ 

θ.ιπ. θαζηζηνχλ ην δηάδξνκν κε πξνζβάζηκν. 
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ηελ ειάρηζηε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ αιιά αθφκα θαη έηζη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ 

απάληεζαλ θαζφινπ είλαη θαη αξθεηά πςειφ αιιά θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ην πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζαλ «Πνιχ» , πνζνζηφ κφιηο 2,5%. 

 

Πίλαθαο 15β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο ζε πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 15:Καιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ζαο 

από ηνπο πθηζηάκελνπο ρώξνπο πγηεηλήο, ηνπ 

αζθαιηζηηθνύ ζαο θνξέα ;   

Να ζρεδηαζηνχλ μαλά νη ρψξνη πγηεηλήο 75,00% 

Να θαξδχλεη ε αηνκηθή ηνπαιέηα πνπ δηαζέηεη 

κφλν θάζηζκα είηε κεηαθηλψληαο ηα πιατλά 

πξνζηαηεπηηθά -δηαρσξηζηηθά , είηε 

εγθαζηζηψληαο κηα πεξηζηξεθφκελε πξνο ηα 

έμσ πφξηα  25,00% 

 

 

Γηάγξακκα 15β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ην 75% ησλ εξσηεζέλησλ πξνηείλεη σο ιχζε ηνλ 

επαλαζρεδηαζκφ ησλ ρψξσλ πγηεηλήο ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ελψ κφιηο ην 25% 

ησλ εξσηεζέλησλ πξνηείλεη λα γίλνπλ παξεκβάζεηο ζηνπο πθηζηάκελνπο ρψξνπο πγηεηλήο 
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ψζηε λα κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ κε επθνιία.
15

 ίγνπξα ε δεχηεξε ελαιιαθηηθή πξφηαζε 

δελ απνηειεί ηελ βέιηηζηε ιχζε δεδνκέλνπ φηη πξνηείλεη κηα «πξφρεηξε» ιχζε ζην ηφζν 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα πξφζβαζεο πνπ γηα ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ θάπνηα αλαπεξία απνηειεί 

απηνλφεην. χκθσλα κε ην εγρεηξίδην ειέγρνπ πξνζβαζηκφηεηαο δηαηππψλεηαη φηη ζηα θηίξηα 

πνπ θαηαζθεπάδνληαη κεηά ην 2000 θαη ζηεγάδνπλ ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ 

ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θνηλσθειείο νξγαληζκνχο, νξγαληζκνχο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο α’ θαη β’ βαζκίδαο ή έρνπλ ρξήζεηο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, εθπαίδεπζεο, πγείαο 

θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο, γξαθείσλ θαη εκπνξίνπ θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ 

νηθηζκψλ πνζνζηφ 5% ησλ ρψξσλ πγηεηλήο γηα ρξήζε θνηλνχ ή ζε θάζε πεξίπησζε ν έλαο αλά 

φξνθν απφ απηνχο πξέπεη λα είλαη πξνζπειάζηκνη θαη εμνπιηζκέλνη θαηάιιεια γηα ρξήζε 

απφ άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθφ ακαμίδην 
16

Δπίζεο ζε φια ηα πθηζηάκελα θηίξηα ζα 

θαηαζθεπάδεηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο ρψξνο πγηεηλήο πξνζπειάζηκνο απφ άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο
17

 

 

                                                           
15

 Παξάξηεκα, ζει 80, ζθίηζν 3 

16 Ν.2831/2000, άξζξν 28 
17.Α. ππάξρεη ηθαλφο ρψξνο ειηγκψλ ησλ ακαμηδίσλ κπξνζηά απφ ηε ζχξα δηαζηάζεσλ 1,50Υ1,70κ φηαλ ε ζχξα είλαη αλνηγφκελε θαη 1,50Υ1,50κ φηαλ ε ζχξα 

είλαη ζπξφκελε. Β. δηαζέηνπλ ζχξα αλνηγφκελε πξνο ηα έμσ ή ζπξφκελε, σθέιηκνπ πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 0,90κ. Ζ ζχξα θέξεη ρεηξνιαβή ηχπνπ κνρινχ θαη 

νξηδφληην ρεηξνιηζζήξα ζρήκαηνο Π, ε δε θάζα ηεο ζχξαο είλαη βακκέλε ζε έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηηο παξαθείκελεο επηθάλεηεο. Γ. ππάξρεη ιεθάλε 

εηδηθνχ ηχπνπ, χςνπο 0,45-0,50κ απφ ην δάπεδν, κε ην εκπξφζζην άθξν ηεο ζε απφζηαζε 0,75-0,80κ απφ ηνλ πίζσ απφ απηήλ επξηζθφκελν ηνίρν, θαη κε 

ειεχζεξν ρψξν ζηε κία ηνπιάρηζηνλ πιεπξά ηεο πιάηνπο 0,90κ γηα ηελ πιεπξηθή πξνζέγγηζε ακαμηδίνπ. Ζ ιεθάλε δηαζέηεη εθαηέξσζελ νξηδφληηεο ρεηξνιαβέο 

κήθνπο 0,75κ κε ην επάλσ κέξνο ηνπο ζε χςνο 0,70κ απφ ην δάπεδν, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αληέμνπλ θφξηηζε ηνπιάρηζηνλ 150ργξ. Ζ ρεηξνιαβή πξνο ηνλ 

ειεχζεξν ρψξν γηα ηελ πιεπξηθή πξνζέγγηζε ακαμηδίνπ είλαη αλαθιηλφκελε κε δπλαηφηεηα αθηλεηνπνίεζεο ζηελ θαηαθφξπθε ζέζε. Ζ κία εθ ησλ δχν 

ρεηξνιαβψλ θέξεη επ’ απηήο ηε ζήθε ραξηηνχ θαζαξηζκνχ. Ζ ιεθάλε δηαζέηεη θαδαλάθη ρακειήο πίεζεο, ν δε κεραληζκφο ηνπ δνρείνπ  λεξνχ ελεξγνπνηείηαη κε 

εχρξεζην ρεηξηζηήξην πνπ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε ζεκείν πξνζηηφ ζην ρξήζηε, θνληά δε ζηε ιεθάλε ηνπνζεηείηαη κπαηαξία ηχπνπ «ληνπο» γηα ηελ 

πγηεηλή ηνπ ρξήζηε. Γ. ν θαζξέπηεο έρεη ηνπνζεηεζεί κε ηελ θάησ αθκή ζην 1,00κ απφ ην δάπεδν θαη έρεη χςνο ηνπιάρηζηνλ 

1,00κ. Δ. κεηαμχ ιεθάλεο, ληπηήξα θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνίρσλ δηαζθαιίδεηαη ειεχζεξνο ρψξνο δηακέηξνπ 1,50κ Σ. δηαζέηεη ζχζηεκα θιήζεο θηλδχλνπ 

πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ θαη παξάιιεια κε ην δάπεδν ζε απφζηαζε 0,15-0,20κ απφ απηφ, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε θσηεηλή έλδεημε πάλσ απφ ηελ εμσηεξηθή φςε 

ηεο ζχξαο. Ε. νη δηαθφπηεο θσηηζκνχ έρνπλ κεγάιε πιαθέηα θαη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε χςνο 0,90-1,20κ απφ 

ην δάπεδν. Ζ. θξεκάζηξεο είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε χςε 1,20 θαη 1,80κ απφ ην δάπεδν. Θ. ε επίζηξσζε ηνπ δαπέδνπ είλαη αληηνιηζζεηηθή θαη ππάξρεη ρξσκαηηθή 

αληίζεζε κεηαμχ δαπέδνπ, ηνίρσλ θαη εηδψλ πγηεηλήο. Η. ππάξρεη θαιφο θσηηζκφο. 
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Πίλαθαο 16α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε γηα ηελ πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο 

Δρώηηζη 16 Κλίμακα Likert 

Αληηκεησπίδεηε ζπρλά ην 

θαηλόκελν ηεο 

θιεηδσκέλεο πόξηαο ηνπ 

ρώξνπ πγηεηλήο γηα ΑκεΑ;  θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός ερωηηθένηων 5 21 25 29 

Ποζοζηό  6,25% 26,25% 31,25% 36,25% 

Μ.Ο 2,975 
 

 

 

 

Γηάγξακκα 16α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο 

 

Σν θαηλφκελν λα είλαη θιεηδσκέλε ε πφξηα ηνπ ρψξνπ πγηεηλήο κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη κε 

θάπνηα θαρππνςία θαη λα θαληάδεη αλχπαξθην αιιά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έξρνληαη 

λα ππνζηεξίμνπλ φηη ην θαηλφκελν απηφ απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ πξφζβαζε 

ησλ ΑκεΑ ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ην 36,25% ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη αληηκεησπίδεη «Πνιχ» ην θαηλφκελν ηεο θιεηδσκέλεο πφξηαο, 

ελψ ην 31,25% ησλ εξσηεζέλησλ απαληνχλ «Μέηξηα» . Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη 

κφιηο 6,25% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη δελ ζπλαληάεη «Καζφινπ» ηελ πφξηα ηνπ ρψξνπ 

πγηεηλήο θιεηδσκέλε. Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 2,975 αγγίδεη ην 3 θαη ππνδειψλεη 

φηη νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ θπκαίλνληαη ζην «Μέηξηα». ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα 

ζεκεησζεί επίζεο φηη ν κέζνο φξνο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά αληηπξνζσπεπηηθφο δηφηη νη 

αθξαίεο απαληήζεηο παξνπζηάδνπλ κεγάιε απφθιηζε , πάλσ απφ 30%. 
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Πίλαθαο 16β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο ζε πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 16:Αληηκεησπίδεηε ζπρλά ην θαηλόκελν ηεο 

θιεηδσκέλεο πόξηαο ηνπ ρώξνπ πγηεηλήο γηα ΑκεΑ; *   

Να νξηζηνχλ πνηλέο πξνο ηελ δηνίθεζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα 50,00% 

Να κελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ε πφξηα λα θιείλεη απφ έμσ παξά 

κφλν απφ κέζα εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη(κε ζχξηε)  50,00% 

 

 

Γηάγξακκα 16β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο 

 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα δηαπηζηψλεηαη φηη γηα ην θαηλφκελν πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

άηνκα κε αλαπεξία λα βξίζθνπλ ηελ πφξηα ηνπ ρψξνπ πγηεηλήο γηα ΑκεΑ θιεηδσκέλε, 

πξνηείλνπλ είηε ηελ επηβνιή πνηλήο ζηε δηνίθεζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα είηε ηελ 

δπλαηφηεηα νη πφξηεο ησλ ρψξσλ πγηεηλήο γηα ΑκεΑ λα θιεηδψλνπλ κφλν κε ηελ 

πξσηνβνπιία ηνπ ρξήζηε δειαδή κφλν απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην 

δηάγξακκα νη δπν ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ππνζηεξίδνληαη ηζφβαζκα απφ ηνπο εξσηεζέληεο 

ζε πνζνζηφ 50%. 
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Πίλαθαο 17α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε γηα ηελ ζέζε ηνπ ληπηήξα ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο 

Δρώηηζη 17 Κλίμακα Likert 

Σαο εμππεξεηεί ε ζέζε ηνπ 

ληπηήξα; θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός ερωηηθένηων 24 35 19 2 

Ποζοζηό  30,00% 43,75% 23,75% 2,50% 

Μ.Ο 1,9875 
 

 

Γηάγξακκα 17α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ γηα ηελ ζέζε ηνπ ληπηήξα ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο 

 

ηελ εξψηεζε « αο εμππεξεηεί ε ζέζε ηνπ ληπηήξα», ην 43,75% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε 

«Διάρηζηα», ην 30% απάληεζε «Καζφινπ» θαη ην 23,75% απάληεζε «Μέηξηα», ελψ κφιηο ην 

2,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ φηη ε ζέζε ηνπ ληπηήξα ηνπο εμππεξεηεί «Πνιχ». Ο κέζνο 

φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 1,9875 πιεζηάδεη ζην 2, θαη ππνδειψλεη φηη νη απαληήζεηο 

θπκαίλνληαη θνληά ζην «Διάρηζηα». Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε κεγάιε απφθιηζε ησλ 

αθξαίσλ απαληήζεσλ ,θαζφινπ (30%) θαη πνιχ (2,5%) εμεγεί ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ν κέζνο 

φξνο ηείλεη  ζην 2 θαη ηνλ θαζηζηνχλ αληηπξνζσπεπηηθφ ησλ απαληήζεσλ. 

 

 

Πίλαθαο 17β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ ζέζε ηνπ ληπηήξα  ζε πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 17:Σαο εμππεξεηεί ε ζέζε ηνπ 

ληπηήξα;   

Οη ληπηήξεο λα ηνπνζεηεζνχλ ζε χςνο κεηαμχ 

0.80-0.85cm 45,00% 

Να αληηθαηαζηαζνχλ νη βάζεηο ζηήξημεο ηνπ 

ληπηήξα κε ρακειφηεξεο 55,00% 
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Γηάγξακκα 17β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηε ζέζε ηνπ ληπηήξα 

Όπσο ζην παξαπάλσ δηάγξακκα έηζη θαη ζε απηφ νη πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ ζέζε ηνπ 

ληπηήξα  θαη ηελ πξφζβαζε ησλ ΑκεΑ είλαη κνηξαζκέλεο , ην 55% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξνχλ 

φηη ζα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ λα αληηθαηαζηαζνχλ νη βάζεηο ηνπ ληπηήξα κε ρακειφηεξεο 

ψζηε λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε νη ρξήζηεο αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ θαη ην 45% 

πξνηείλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ληπηήξσλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ κε χςνο 

απφ 0.80 -0.85 cm . χκθσλα κε ηηο επίζεκεο πξνδηαγξαθέο ην χςνο ηνπ ληπηήξα ζηνπο 

ρψξνπο πγηεηλήο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί πξνζβάζηκνη πξέπεη λα είλαη  ξερφο, εηδηθνχ 

ηχπνπ, ψζηε ην επάλσ κέξνο ηνπ λα απέρεη 0,80-0,85κ απφ ην δάπεδν θαη ην θάησ ηνπ 0,70κ 

απφ απηφ, εξγνλνκηθφο, ρσξίο θνιψλα ζηήξημεο, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 0,68Υ0,60κ θαη 

ζπλνδεχεηαη απφ ξάθη ζην ίδην χςνο..
18

 

Πίλαθαο 18α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο ΑκεΑ 

Δρώηηζη 18 Κλίμακα Likert 

Πόζν ζπρλά δηαζέηνπλ, νη ρώξνη πγηεηλήο 

ησλ αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ ηηο θαηάιιειεο 

πξνδηαγξαθέο, ιαβέο ζηήξημεο , αλπςσηηθό 

ιεθάλεο;  θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός ερωηηθένηων 30 42 8 0 

Ποζοζηό  37,50% 52,50% 10,00% 0,00% 

Μ.Ο 1,725 

                                                           
18 ΥΔΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ: βι. Ν.2831/2000/ ΦΔΚ140Α/13.06.2000 –άξζξν 28- παξάγξ.4, Π.Γ.16/96/ΦΔΚ 

10Α/18.01.96 - άξζξν 22.2., Απφθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ αξηζκ. νηθ. 52487/2001/ΦΔΚ 18Β/15.01.2002-άξζξν 4, Οδε- 
γίεο ζρεδηαζκνχ ηνπ Γξαθείνπ κειεηψλ γηα ΑκεΑ ΤΠΔΥΩΓΔ «ρεδηάδνληαο γηα φινπο»-νδεγία 
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Γηάγξακκα 18α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο ΑκεΑ 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζην παξαπάλσ 

δηάγξακκα , ην 52,50 % ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη ειάρηζηα ζπρλά, νη ρψξνη πγηεηλήο 

ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑ.  

Σελ απάληεζε «θαζφινπ» ζπρλά ππνζηήξημε ην 37,50% θαη κφιηο ην 10 % ησλ εξσηεζέλησλ 

ππνζηήξημε φηη ζπλαληάεη ρψξνπο πγηεηλήο βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ «κέηξηα» ζπρλά . 

Αλεζπρεηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νχηε έλαο εθ ησλ 80 εξσηεζέλησλ δελ δήισζε «Πνιχ» .Ο 

κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 1,725 κε ηηο απαληήζεηο λα θπκαίλνληαη αλάκεζα ζην 

«Καζφινπ» θαη « Διάρηζηα» κε κηα ηάζε πξνο ην ειάρηζηα. Ζ ηφζν κεγάιε απφθιηζε ησλ 

δχν αθξαίσλ απαληήζεσλ πνπ αγγίδεη ην 37,5% κεηαθξάζηεθε ζηνλ κέζν φξν ησλ 

απαληήζεσλ  ν νπνίνο ηείλεη πξνο ην ειάρηζηα . 
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Πίλαθαο 18β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ ρψξσλ πγηεηλήο γηα ΑκεΑ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζε 

πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 18:Πόζν ζπρλά δηαζέηνπλ, νη ρώξνη πγηεηλήο 

ησλ αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ ηηο θαηάιιειεο 

πξνδηαγξαθέο,ιαβέο ζηήξημεο , αλπςσηηθό ιεθάλεο;    

Να ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ ληπηήξα θαη ζηελ ιεθάλε ηεο 

ηνπαιέηαο ζε χςνο κεηαμχ 0.85m θαη 0.95 m θαη λα 

ηνπνζεηεζεί αλπςσηηθφ ιεθάλεο ψζηε λα έξζεη ζην 

θαηάιιειν χςνο ησλ 45-50 cm 62,50% 

Να κελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ν ρψξνο πγηεηλήο σο 

πξνζβάζηκνο γηα ΑκεΑ αλ δελ δηαζέηεη ιαβέο 16,25% 

Να ππάξρεη επηβνιή πνηλήο ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο 21,25% 

 

 

 

Γηάγξακκα 18β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ ρψξσλ πγηεηλήο γηα ΑκεΑ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα δηαπηζηψλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ 

πξνηείλεη απιά ηε ζπκκφξθσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 

νξζφηεξε θαη ιεηηνπξγηθφηεξε θαηαζθεπή ησλ ρψξσλ πγηεηλήο πνπ εμππεξεηνχλ άηνκα κε 

θηλεηηθή αλαπεξία. ε πνζνζηφ 21,25 % πξνηείλνπλ ηελ επηβνιή πνηλήο ζε πεξίπησζε κε 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο επίζεκεο πξνδηαγξαθέο θαη ην 16,25% πξνηείλεη ην κε ραξαθηεξηζκφ 

ηνπ ρψξνπ πγηεηλήο ζε ρψξν πξνζβάζηκν απφ άηνκα κε αλαπεξία θαη σο ζπλέπεηα ηελ κε 
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απφδνζε ηεο άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ σο θηίξην δεκφζηαο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ θαη 

εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε. Βέβαηα πξέπεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ 

εξσηεζέλησλ(62,5%)νπζηαζηηθά δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηε ζπκκφξθσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ 

θνξέσλ , έζησ θαη εηεξνρξνληζκέλα , ζηηο επηηαγέο ηεο ζχγρξνλεο πξνζβάζηκεο θνηλσλίαο  

 

Πίλαθαο 19α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο ΑκεΑ 

Δρώηηζη 19 Κλίμακα Likert 

 Σαο εμππεξεηεί ην δσκάηην 

πνπ έρεη επηιεγεί σο ν ρώξνο 

πγηεηλήο γηα ΑκεΑ;  θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός ερωηηθένηων 21 38 20 1 

Ποζοζηό  26,25% 47,50% 25,00% 1,25% 

Μ.Ο 2,0125 
 

 

Γηάγξακκα 19α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο ΑκεΑ 

Απφ ην δηάγξακκα δηαθξίλνπκε φηη ην 47,5% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξνχλ φηη ην δσκάηην πνπ 

έρεη επηιεγεί σο ρψξνο πγηεηλήο ηνπο εμππεξεηεί ζε ειάρηζην βαζκφ, ην 26,5 % δειψλεη φηη 

δελ ηνπο ηθαλνπνηεί θαζφινπ θαη ην 25% απάληεζε φηη ηνπο ηθαλνπνηεί ζε κέηξην βαζκφ. 

Μφιηο ην 1,25% ησλ εξσηεζέλησλ δειαδή έλαο ζηνπο 80 δήισζε φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνο 

πνιχ απφ ην δσκάηην πνπ έρεη επηιεγεί σο ρψξνο πγηεηλήο γηα ΑκεΑ. Απφ ηνλ κέζν φξν ησλ 

απαληήζεσλ δηαπηζηψλεηαη νη απαληήζεηο θπκαίλνληαη ζην «ειάρηζηα» θαη είλαη 
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αληηπξνζσπεπηηθφο ηνπ δείγκαηνο δηφηη δελ επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηηο αθξαίεο απαληήζεηο ηνπ 

δείγκαηνο.  

Πίλαθαο 19β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ ρψξσλ πγηεηλήο γηα ΑκεΑ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζε 

πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 19:Σαο εμππεξεηεί ην δσκάηην πνπ έρεη 

επηιεγεί σο ν ρώξνο πγηεηλήο γηα ΑκεΑ;    

Να θαηαζθεπαζηεί ν ρψξνο πγηεηλήο ζε άιιν 

δσκάηην κε θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο θαη 

δηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 2.00*2.00  61,25% 

Να κελ ππάξρνπλ εκπφδηα ζηνλ ρψξν πγηεηλήο 

φπσο θαζαξηζηηθά , θνπβάδεο  θ.ι.π 38,75% 

 

Γηάγξακκα 19β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ ρψξσλ πγηεηλήο γηα ΑκεΑ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φπσο απηά δηακνξθψλνληαη θαη απεηθνλίδνληαη 

ζην παξαπάλσ δηάγξακκα δηαπηζηψλεηαη φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία δχζθνια θαηαθέξλνπλ λα 

εμππεξεηεζνχλ ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο , 

δεδνκέλνπ πάληα φηη γηα ηελ  πξφζβαζή ηνπο κέρξη εθεί ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο 

πξνδηαγξαθέο θαη κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ ρψξν αλεκπφδηζηα. Σν 61,25% ησλ 

εξσηεζέλησλ δειψλνπλ φηη ζα επηζπκνχζαλ λα είρε επηιεγεί έλα άιιν δσκάηην γηα απηή ηε 

ρξήζε ην νπνίν ζα ήηαλ θαη πην θαηάιιειν αιιά θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ελψ ην 

38,75% δελ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξν πξφβιεκα κε ηελ πξφζβαζή ηνπ ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο 

αιιά έρεη δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε θπζηθψλ εκπνδίσλ θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ν ρψξνο 

πγηεηλήο πνπ είρε πξνβιεθζεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπο αληηκεησπίδεηαη σο δσκάηην 
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παληφο ρξήζεο ή αθφκα ρεηξφηεξα σο απνζήθε κε απνηέιεζκα φηαλ ρξεηάδεηαη λα ηνλ 

επηζθεθηνχλ λα κελ κπνξνχλ λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα πεξηνξίδεηαη ε πξφζβαζή ηνπο 

ζε απηφ ηνλ ρψξν. 

Πίλαθαο 20α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ςχθηε λεξνχ 

Δρώηηζη 20 Κλίμακα Likert 

Πόζν εύθνιν είλαη λα πηείηε λεξό από 

ηνπο ςύθηεο λεξνύ ζηηο ππεξεζίεο ;  θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός ερωηηθένηων 44 22 13 1 

Ποζοζηό  55,00% 27,50% 16,25% 1,25% 

Μ.Ο 1,6375       
 

 

Γηάγξακκα 20α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ςχθηε λεξνχ 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψλεηαη φηη ην 55% ησλ εξσηεζέλησλ δελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα  λα πηεί λεξφ απφ ηνπο ςχθηεο λεξνχ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο , 

ην 27,5% δήισζε φηη είλαη «ειάρηζηα» εχθνιν λα πηεη λεξφ απφ ηνπο ςχθηεο θαη ην 16,25 % 

φηη είλαη κέηξηα εχθνιν λα πηεη λεξφ, ελψ κφιηο ην 1,25 % ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη  

κπνξεί πνιχ εχθνια λα πξνζεγγίζεη ηνπο ςχθηεο λεξνχ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ. Ο κέζνο 

φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 1,6375, ν νπνίνο απνδεηθλχεη φηη νη απαληήζεηο θπκαίλνληαη 

αλάκεζα  ζην «Καζφινπ» θαη ζην «Διάρηζηα». 
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Πίλαθαο 20β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ςχθηε λεξνχ ζε πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 20:Πόζν εύθνιν είλαη λα πηείηε λεξό 

από ηνπο ςύθηεο λεξνύ ζηηο ππεξεζίεο ;    

Να ηνπνζεηεζνχλ λένη ςχθηεο λεξνχ κε κέγηζην χςνο 

0.80 52,50% 

Να πξνβιεζθεη ψζηε κπξνζηά απφ ηνπο ςχθηεο λεξνχ 

λα ππάξρεη ν απαηηνχκελνο ρψξνο ψζηε λα κπνξεί λα 

ειηρζεί έλα αλαπεξηθφ ακαμίδην 47,50% 

 

 

Γηάγξακκα 20β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηνπο ςχθηεο λεξνχ 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα δείρλεη πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην πξφβιεκα απνθιεηζκνχ ησλ ΑκεΑ 

φηαλ δελ ππάξρεη θαλ ε δπλαηφηεηα λα πηνπλ λεξφ θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηνλ 

αζθαιηζηηθφ ηνπο νξγαληζκφ. χκθσλα ινηπφλ κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαη ηνλ πίλαθα, 

απφ ηνπο 80 εξσηεζέληεο δειαδή ην 52,5% πξνηείλεη φηη ππάξρεη ε αλάγθε λα ηνπνζεηεζνχλ 

λένη ςχθηεο λεξνχ ζε ρακειφηεξν χςνο απφ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο ψζηε λα κελ μεπεξλάλε ηνπο 

0.80 cm ελψ ην 47,50 % ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξνχλ ζεκαληηθφ φρη ηφζν ην χςνο ηνπ ςχθηε 

αιιά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ,έηζη ινηπφλ πξνηείλνπλ λα πξνβιεθζεί κπξνζηά απφ ηνπο ςχθηεο 

λεξνχ αξθεηφο ρψξνο ψζηε λα κπνξνχλ νη ρξήζηεο αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ λα θάλνπλ ηνπο 

απαξαίηεηνπο ειηγκνχο γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ ςχθηε. Καη νη δχν πξνηάζεηο γίλνληαη αθφκα 

πην αληηιεπηέο αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη έλα αλαπεξηθφ ακαμίδην έρεη θαηά κέζν φξν 
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απφζηαζε απφ ην έδαθνο 55 cm θαη κήθνο πεξίπνπ 115cm κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη 

αξθεηφ ρψξν κπξνζηά απφ έλαλ ςχθηε λεξνχ γηα λα ηνλ πξνζεγγίζεη παξάπιεπξα . 
19

 

 

Πίλαθαο 21α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε γηα ηε πξφζβαζε ζηνπο πάγθνπο ζπλαιιαγήο (γθηζέ ) 

Δρώηηζη 21 Κλίμακα Likert 

Πόζν εύθνιν είλαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεηε ηηο 

ζπλαιιαγέο ζαο κε ηνλ 

ππάιιειν ζηνπο πάγθνπο 

ζπλαιιαγήο , π.ρ ηακείν; θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός ερωηηθένηων 24 39 15 2 

Ποζοζηό  30,00% 48,75% 18,75% 2,50% 

Μ.Ο 1,9375 

 

 

Γηάγξακκα 21α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηε πξφζβαζε ζηνπο πάγθνπο ζπλαιιαγήο (γθηζέ ) 

Σν 48,75% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη είλαη ειάρηζηα εχθνιν λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο 

πάγθνπο ζπλαιιαγήο , ην 30% δήισζε φηη δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν, ελψ αληίζηνηρα νη 

εξσηεζέληεο πνπ απάληεζαλ φηη είλαη κέηξηα θαη πνιχ εχθνιν λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπο ζηνπο πάγθνπο ζπλαιιαγήο απνηεινχλ ην 18,75% θαη 2,5% αληίζηνηρα. Ο 

κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 1,9375 αξηζκφο πνπ ππνδειψλεη φηη νη απαληήζεηο 

θπκαίλνληαη αλάκεζα ζε θαζφινπ θαη ειάρηζηα κε κηα ηάζε πςειή πξνο ην ειάρηζηα ιφγσ 

                                                           
19 Παξάξηεκα , ζει81, θίηζν 7 
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ηεο κεγάιεο απφθιηζεο πνπ εκθαλίδνπλ ηα άθξα ηνπ δηαγξάκκαηνο  θαη αλέξρεηαη ζην 

27,5%, θαζηζηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ κέζν φξν αληηπξνζσπεπηηθφ. 

Πίλαθαο 21β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηνπο πάγθνπο ζπλαιιαγήο (γθηζέ )ζε πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 21:Πόζν εύθνιν είλαη λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηηο 

ζπλαιιαγέο ζαο κε ηνλ ππάιιειν ζηνπο πάγθνπο 

ζπλαιιαγήο , π.ρ ηακείν;   

Να θαηαζθεπαζηνχλ πάγθνη ζπλαιιαγήο κε κέγηζην χςνο 

0.80 38,75% 

Να αλαδηακνξθσζνχλ νη ππάξρνληεο πάγθνη ζπλαιιαγήο 

θαη λα πξνζηεζεί έλα ηκήκα ηνπιάρηζηνλ 1.00 32,50% 

Να θαηαζθεπαζηνχλ λένη πάγθνη ζπλαιιαγήο παξαθείκελα 

ζηνπο ήδε ππάξρνληεο 28,75% 

 

 

Γηάγξακκα 21β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηνπο πάγθνπο ζπλαιιαγήο (γθηζέ ) 

 

Παξαηεξψληαο ην παξαπάλσ δηάγξακκα δηαπηζηψλεηαη φηη νη πάγθνη ππνδνρήο, ηα γθηζέ 

ζπλαιιαγήο δελ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε γλψκνλα ηα άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία . Σν 

38,75% ησλ εξσηεζέλησλ πξνηείλνπλ λα θαηαζθεπαζηνχλ λένη πάγθνη ζπλαιιαγήο νη νπνίνη 

λα εμππεξεηνχλ κφλν ηα άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη λα έρνπλ κέγηζην χςνο 0.80 cm.
20

 

Σν 32,50% ησλ εξσηεζέλησλ πξνηείλεη λα γίλεη αλαδηακφξθσζε ησλ πάγθσλ ζπλαιιαγήο θαη 

λα ηνπνζεηεζεί έλα επηπιένλ ηκήκα 1.00m ζην χςνο ησλ 0.80 cm. Σέινο ην 28,75% ησλ 

                                                           
20 Παξάξηεκα , ζει83, θίηζν 11 
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εξσηεζέλησλ πξνηείλεη λα θαηαζθεπαζηνχλ λένη πάγθνη ζπλαιιαγήο νη νπνίνη λα 

ηνπνζεηεζνχλ παξαθείκελα κε ηνπο ππάξρνληεο ψζηε λα κελ ππάξρεη θακία ρσξνηαμηθή 

δηάθξηζε ή θαη απνκφλσζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθά ακαμίδηα λα κπνξνχλ λα  

πξνζεγγίζνπλ ηνλ πάγθν ζπλαιιαγήο θαη λα είλαη ηειείσο αλεμάξηεηνη, λα κπνξνχλ λα 

θνηηνχλ ηνλ ηακία ή ηνλ ππάιιειν ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπο θνξέα ζην χςνο ησλ καηηψλ , 

φπσο άιισζηε θαη θάζε ζπλαιιαζζφκελνο . Γηα απηφ ην ιφγν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ηα άηνκα 

ελφο αζθαιηζηηθνχ θνξέα  πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε θηλεηηθά αλάπεξνπο λα θάζνληαη ζε 

εηδηθά δηακνξθσκέλνπο πάγθνπο ζπλαιιαγήο
21

ψζηε λα είλαη φρη απιά πην πξνζβάζηκνη αιιά 

θαη πην πξνζηηνί ζηα άηνκα κε αλαπεξία.
22

  

4.4 Υπεξεζίεο &Αγαζό Υγείαο 

Πίλαθαο 22α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε γηα ηελ ρξήζε ησλ ΜΜΜ 

Δρώηηζη 22 Κλίμακα Likert 

Γηα λα πάηε ζηελ 

ππεξεζία(αζθαιηζηηθό 

θνξέα) πόζν ζπρλά 

ρξεζηκνπνηείηε ηα κέζα 

καδηθήο κεηαθνξάο; θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός ερωηηθένηων 51 19 7 3 

Ποζοζηό  63,75% 23,75% 8,75% 3,75% 

Μ.Ο 1,525 

 

                                                           
21 ΥΔΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ: βι. Απφθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ αξηζκ. νηθ. 52487/2001/ΦΔΚ 18Β/15.01.2002-άξζξν 5θαη 7, Οδεγίεο ζρεδηαζκνχ 

ηνπ Γξαθείνπ κειεηψλ γηα ΑκεΑ ΤΠΔΥΩΓΔ «ρεδηάδνληαο γηα φινπο»-νδεγία 9,θεθ.2.Α. πξνβιέπεηαη ρψξνο ζηελ φςε πξνο ην 

ζπλαιιαζζφκελν γηα ηελ πξνζέγγηζε ακαμηδίνπ (απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο ρψξνπ ειηγκψλ ακαμηδίνπ 1,50Υ1,50κ).Β. δηαζέηνπλ ηκήκα 

κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1,00κ ζε χςνο 0,80κ απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ κε θαηάιιειε κπάδα ζε εζνρή ζην θάησ κέξνο ηεο φςεο 

πξνο ηνλ ζπλαιιαζζφκελν κε θαηά ειάρηζηνλ χςνο 0,20κ θαη βάζνο 0,15κ γηα ηα ππνπφδηα ησλ ακαμηδίσλ. 

22
 Παξάξηεκα , ζει 84,θίηζν 12 
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Γηάγξακκα 22α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ ρξήζε ησλ ΜΜΜ 

 

ηελ εξψηεζε αλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο γηα ηελ κεηαθίλεζή ηνπο ζηνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο ην ζπληξηπηηθφ 63,75 % απάληεζε φηη δελ ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ, ην 

23,75% απάληεζε φηη ρξεζηκνπνηεί ηα ΜΜΜ ζε ειάρηζην βαζκφ ελψ κφλν ην 8,75% θαη ην 

3,75% απάληεζε φηη ηα ρξεζηκνπνηεί αξθεηά θαη πνιχ ζπρλά. Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ 

είλαη 1,525 αξηζκφο πνπ ππνδειψλεη φηη νη απαληήζεηο θπκαίλνληαη αλάκεζα ζην θαζφινπ 

θαη ζην ειάρηζηα κε κηα ηάζε αλνδηθή πξνο ην ειάρηζηα γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη θαη απφ 

ηελ κεγάιε απφθιηζε ησλ δπν αθξαίσλ απαληήζεσλ. 

Πίλαθαο 22β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηα ΜΜΜ ζε πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 22:Γηα λα πάηε ζηελ 

ππεξεζία(αζθαιηζηηθό θνξέα) πόζν ζπρλά 

ρξεζηκνπνηείηε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο;    

Να θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο 38,75% 

Να ππάξρνπλ ΜΜΜ πνπ λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

δηαδξνκέο 11,25% 

Να ππάξρεη εηδηθά δηακνξθσκέλν φρεκα πνπ λα 

παξέρεηαη δσξεάλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο 24 ψξεο ηε 

κέξα 50,00% 
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Γηάγξακκα 22β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηα ΜΜΜ 

 

ηελ  εξψηεζε ηη κέηξα ζα πξνηείλαηε ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηα ΜΜΜ γηα ηελ δηαδξνκή 

ζαο πξνο ηνλ αζθαιηζηηθφ ζαο νξγαληζκφ, ην 50% πξφηεηλε λα ππάξρεη έλα εηδηθά 

δηακνξθσκέλν φρεκα πνπ λα παξέρεηαη δσξεάλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο 24 ψξεο ηε κέξα. 

Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη νη κηζνί εθ ησλ εξσηεζέλησλ δελ ζεσξνχλ σο ιχζε λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο αιιά πξνηείλνπλ νπζηαζηηθά ηελ 

«εμαηνκηθεπκέλε» γξακκή εμππεξέηεζεο. Σν ππφινηπν 38,75% δειψλεη φηη ζα 

ρξεζηκνπνηνχζε ηα ΜΜΜ εθφζνλ απηά θάιππηαλ ηηο πξνδηαγξαθέο, ελψ ην 11,25% 

πξνηείλεη σο ιχζε λα ππάξρνπλ εηδηθά δηακνξθσκέλα ΜΜΜ ηα νπνία λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

δηαδξνκέο. Πάλησο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη ην 50% ησλ 

εξσηεζέλησλ πξνηείλεη ηελ δσξεάλ κεηαθνξά ησλ αζθαιηζκέλσλ απφ θαη πξνο ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. ην ζεκείν απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα λα 

δηαπηζησζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν  ζα κπνξνχζε ε ηειεπηαία πξφηαζε λα πινπνηεζεί.  
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Πίλαθαο 23α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε γηα ηε ρξήζε ηνπ «Λεπθφ Σαμί» 

Δρώηηζη 23 Κλίμακα Likert 

Φξεζηκνπνηείηε ζπρλά ην «Λεπθό 

Ταμί» ή εηδηθά δηακνξθσκέλα 

νρήκαηα πνπ δηαηίζεηαη από ηνπο 

δήκνπο, γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο; θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός ερωηηθένηων 44 24 7 5 

Ποζοζηό  55,00% 30,00% 8,75% 6,25% 

Μ.Ο 1,6625 
 

 

Γηάγξακκα 23α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηε ρξήζε ηνπ «Λεπθφ Σαμί» 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο , ζηελ εξψηεζε πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ νη 

αζθαιηζκέλνη ην «Λεπθφ Σαμί» γηα λα πάλε ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα ηα απνηειέζκαηα 

είλαη εληππσζηαθά. Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 1,6625 , δειαδή νη απαληήζεηο 

θπκαίλνληαη αλάκεζα ζην «θαζφινπ» θαη ζην «ειάρηζηα». Παξαηεξψληαο ηηο αθξαίεο 

απαληήζεηο δηαπηζηψλεηαη εχθνια φηη ε απφθιηζε είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε θαη δηθαηνινγεί ηε 

ηάζε ηνπ κέζνπ φξνπ πξνο ην ειάρηζηα. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, φπσο απηά 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ην 55% ησλ εξσηεζέλησλ δελ ρξεζηκνπνηεί ην 

«Λεπθφ Σαμί» θαζφινπ ζπρλά, ην 30% ην ρξεζηκνπνηεί «ειάρηζηα» ζπρλά θαη ην 8,75% ησλ 

εξσηεζέλησλ ην ρξεζηκνπνηεί αξθεηά ζπρλά. Δληππσζηαθφ επίζεο είλαη ην πνζνζηφ ησλ 
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αηφκσλ πνπ απάληεζαλ φηη ην ρξεζηκνπνηνχλ «πνιχ» ζπρλά ην νπνίν είλαη κφιηο 6,25% θαη 

αληηζηνηρεί ζε 5 εθ ησλ 80 εξσηεζέλησλ. 

Πίλαθαο 23β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην «Λεπθφ Σαμί» ζε πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 23:Φξεζηκνπνηείηε ζπρλά ην «Λεπθό Ταμί»ή 

εηδηθά δηακνξθσκέλα νρήκαηα πνπ δηαηίζεηαη από 

ηνπο δήκνπο, γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο;   

Να έρνπλ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη ζπκπεξηθνξά 

νη νδεγνί -ζπλνδνί 31,25% 

Να είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλα δηαζέηνληαο φια ηα 

κέηξα αζθαιείαο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο (π.ρ δψλε 

ζπγθξάηεζεο ακαμηδίνπ, ειεθηξηθή ξάκπα) 38,75% 

Να πξνζθέξεηαη δσξεάλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο 21,25% 

Να έρεη ηελ ίδηα ηηκή ρξέσζεο ή θαη κηθξφηεξε απφ έλα 

ζπκβαηηθφ ηαμί 12,50% 

 

 

Γηάγξακκα 23β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην «Λεπθφ Σαμί» 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ζην 

δηάγξακκα, ην 38,75% ησλ εξσηεζέλησλ πξνηείλεη φηη είλαη απαξαίηεην ην Λεπθφ Σαμί αλ 

είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλν θαη εμνπιηζκέλν ππαθνχνληαο ζε φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο . Σν 31,25% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 
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εθπαηδεπκέλνη νη νδεγνί ηνπ Λεπθνχ Σαμί , πνπ εθηεινχλ θαη ρξέε ζπλνδνχ δηφηη βνεζάλε 

ηνλ «πειάηε» ηνπο λα επηβηβαζηεί θαη λα απνβηβαζηεί απφ ην φρεκα.  

Δπίζεο ζηελ ίδηα θαηεγνξία νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ φηη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε 

δελ ζα είλαη αξθεηή αλ δελ ππάξρεη θαη ε θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο νδεγνχο πξνο ηα 

άηνκα κε αλαπεξία. Απφ ηηο δπν απηέο απαληήζεηο κπνξεί έκκεζα λα βγεη ην ζπκπέξαζκα φηη 

απηνί είλαη θαη νη δχν πην βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην «Λεπθφ 

Σαμί» απφ ηα άηνκα κε αλαπεξία. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη νη εξσηεζέληεο 

δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ αζθάιεηα θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά παξά ζην ζέκα ηεο ηηκήο , 

ζπγθεθξηκέλα ην 33,75% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξνχλ σο πξφηαζε βειηίσζεο ην ζέκα ηεο 

ηηκήο ηεο δηαδξνκήο πνπ ζα δηαλχζνπλ κε ην « Λεπθφ Σαμί». Απφ ην 33,75% ην 21,25% 

πξνηείλεη λα πξνζθέξεηαη δσξεάλ σο παξνρή ζηνπο αζθαιηζκέλνπο γηα ηελ δηαδξνκή ηνπο 

απφ θαη πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ελψ ην ππφινηπν 12,50% πηζηεχεη φηη πξέπεη λα έρεη 

ηνπιάρηζηνλ ηελ ίδηα ηηκή κε έλα ζπκβαηηθφ ηαμί γηα λα κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

 

Πίλαθαο 24α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε ηεο επίζθεςεο ζηνλ γηαηξφ θαηά πξνηεξαηφηεηα 

Δρώηηζη 24 Κλίμακα Likert 

Σαο δέρεηαη ν  γηαηξόο  θαηά 

πξνηεξαηόηεηα; θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός ερωηηθένηων 8 27 31 14 

Ποζοζηό  10,00% 33,75% 38,75% 17,50% 

Μ.Ο 2,6375 
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Γηάγξακκα 24α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επίζθεςεο ζηνλ γηαηξφ θαηά πξνηεξαηφηεηα 

 

ηελ εξψηεζε «αο δέρεηαη ν γηαηξφο θαηά πξνηεξαηφηεηα», ην 38,75% απάληεζε φηη ν 

γηαηξφο ηνπο δέρεηαη αξθεηά ζπρλά θαηά πξνηεξαηφηεηα, ην 33,75% απάληεζε ειάρηζηα θαη 

ην 10% απάληεζε φηη δελ ηνπο δέρεηαη θαζφινπ κε πξνηεξαηφηεηα. Σν 17,5 % απάληεζε φηη 

ηνπο δέρεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα πνιχ ζπρλά. Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 2,6375, 

αξηζκφο πνπ απνδεηθλχεη φηη νη απαληήζεηο θπκαίλνληαη αλάκεζα ζην «ειάρηζηα» θαη ζην 

«κέηξηα». Δπίζεο παξνπζηάδεηαη κηα ηάζε ηνπ κέζνπ φξνπ λα πιεζηάδεη ζην 3 γεγνλφο πνπ 

δηθαηνινγείηαη απφ ηελ κεγάιε απφθιηζε ησλ δχν άθξσλ. 

 

Πίλαθαο 24β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ν αζθαιηζηηθφο θνξέαο ζε πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 24:Σαο δέρεηαη ν  γηαηξόο  θαηά πξνηεξαηόηεηα;   

Να ππάξρεη γξακκαηεία πνπ λα ειέγρεη ηα ξαληεβνχ θαη λα δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα αλάινγα κε ηελ πάζεζε 83,75% 

Να ππάξρνπλ πνηλέο ζε πεξίπησζε πνπ ν γηαηξφο αξλεζεί λα ζαο 

δερηεί θαηά πξνηεξαηφηεηα 16,25% 
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Γηάγξακκα 24β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ν αζθαιηζηηθφο θνξέαο 

Απφ ην δηάγξακκα ,δηαπηζηψλεηαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ πξνηείλεη 

ε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ επίζθεςε ζηνπο γηαηξνχο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα λα δίλεηαη απφ 

κηα εθπαηδεπκέλε γξακκαηεία ε νπνία λα ειέγρεη ηα ξαληεβνχ θαη λα δίλεη πξνηεξαηφηεηα 

αλάινγα κε ηελ πάζεζε.  

Αληηζέησο κφιηο ην 16,25% ησλ εξσηεζέλησλ πξνηείλεη λα έγθεηηαη ζηελ δηάζεζε ηνπ 

γηαηξνχ αλ θαη ζε πνην πεξηζηαηηθφ ζα δψζεη πξνηεξαηφηεηα θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ δψζεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηα άηνκα κε αλαπεξία ηφηε λα επηβάιινληαη πνηλέο. Θα κπνξνχζε λα 

δηαηππσζεί ε ππφζεζε φηη ε δεχηεξε ελαιιαθηηθή πξφηαζε δελ βξήθε ζεξκνχο ππνζηεξηθηέο 

δηφηη ζα πξέπεη πίζσ απφ απηή ηε πξνζπάζεηα λα ππάξρεη θαη έλαο κεραληζκφο ειέγρνπ. 

Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα δηαπηζησζεί φηη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε πξνθαλψο δελ εμππεξεηεί 

ηνπο αζθαιηζκέλνπο δεδνκέλνπ φηη ην 83,75% ησλ εξσηεζέλησλ δελ εκπηζηεχνληαη φηη νη 

γηαηξνί ζα ηνπο δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα φπσο νξίδεη ν λφκνο. 
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Πίλαθαο 25α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε ηεο ηήξεζεο ηεο  ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ζε γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο  

Δρώηηζη 25 Κλίμακα Likert 

Εμππεξεηείζηε θαηά 

πξνηεξαηόηεηα όζνλ 

αθνξά δηνηθεηηθέο 

ππνζέζεηο θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός 

ερωηηθένηων 8 26 31 15 

Ποζοζηό  10,00% 32,50% 38,75% 18,75% 

Μ.Ο 2,6625 
 

 

Γηάγξακκα 25α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηήξεζεο ηεο  ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ζε 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο  

 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ  ζηελ εξψηεζε «Δμππεξεηείζηε θαηά πξνηεξαηφηεηα φζνλ 

αθνξά δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο» είλαη 2,6625, αξηζκφο πνπ δείρλεη φηη νη πεξηζζφηεξεο 

απαληήζεηο θπκαίλνληαη αλάκεζα ζην «Διάρηζηα» θαη ζην «Μέηξηα». χκθσλα ινηπφλ θαη κε 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα , ην 32,50 % ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ «ειάρηζηα « θαη ην 

38,75% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ « Μέηξηα». Παξαηεξείηαη επίζεο φηη δελ ππάξρεη 

ηδηαίηεξα κεγάιε απφθιηζε ησλ αθξαίσλ απαληήζεσλ κε ην 10% λα δειψλεη φηη δελ 

εμππεξεηείηαη θαζφινπ κε πξνηεξαηφηεηα, δειαδή φηη γίλεηαη άξζε ηεο αξρήο ηεο 

πξνηεξαηφηεηαο ησλ ΑκεΑ θαη ην 18,75 % λα δειψλεη αθξηβψο ην αληίζεην. Ο κέζνο φξνο 

είλαη αληηπξνζσπεπηηθφο ηνπ δείγκαηνο δεδνκέλνπ φηη είλαη πάλσ απφ ην 2,5 θαη εθθξάδεη 

ηελ ηάζε λα πιεζηάδεη ζην «Μέηξηα». 
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Πίλαθαο 25β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζε πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 25:Εμππεξεηείζηε θαηά πξνηεξαηόηεηα όζνλ 

αθνξά δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο ;    

Να νξηζηεί θνηλσληθή ππεξεζία ζηνλ θάζε δήκν πνπ λα 

εμππεξεηεί ΑκεΑ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 68,75% 

Να κπνξεί θάπνην ζπγγεληθφ πξφζσπν λα δηεθπεξαηψζεη 

νξηζκέλεο ππνζέζεηο κε ηελ έλδεημε ηεο ηαπηφηεηάο ζαο θαη 

ηεο δηθήο ηνπ 31,25% 

 

 

Γηάγξακκα 25β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ην 68,75% ησλ εξσηεζέλησλ πξνηηκάεη λα κελ 

κεηαθηλείηε ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξέα γηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα θαη πξνηείλεη λα νξηζηεί 

θνηλσληθή ππεξεζία ζηνλ θάζε Γήκν, αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο λα είλαη λα εμππεξεηεί ηα 

άηνκα κε αλαπεξία πνπ θαηνηθνχλ ζηνλ Γήκν θαη ππάγνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

ππνθαηαζηήκαηα ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ . Δπίζεο ην 31,25% πξνηείλεη λα κελ ρξεηάδεηαη 

επίζεο λα κεηαθηλείηε ζηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα,  φπσο ε έθδνζε ηνπ 

βηβιηαξίνπ ή ε αλαλέσζή ηνπ , θαη λα κπνξεί θάπνην ζπγγεληθφ ηνπ πξφζσπν λα αλαιάβεη 

ηελ νινθιήξσζε ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ. 
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Πίλαθαο 26α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε γηα ηνλ ρξφλν αλακνλήο 

Δρώηηζη 26 Κλίμακα Likert 

Σπλαληάηαη ζπρλά κεγάιε αλακνλή 

ζηα ξαληεβνύ κε ηνλ γηαηξό ; 

Μεγαιύηεξε από 2 βδνκάδεο;  θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός ερωηηθένηων 8 24 27 21 

Ποζοζηό  10,00% 30,00% 33,75% 26,25% 

Μ.Ο 2,7625 
 

 

Γηάγξακκα 26α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηνλ ρξφλν αλακνλήο 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζην παξαπάλσ 

δηάγξακκα ην 26,25% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ζπλαληάεη πνιχ ζπρλά κεγάιν ρξφλν 

αλακνλήο γηα λα θιείζεη ξαληεβνχ κε ηνλ γηαηξφ ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπ θνξέα ζε αληίζεζε κε 

ην 10 % ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δήισζε φηη δελ ζπλαληάεη θαζφινπ ζπρλά ηφζν κεγάιε 

αλακνλή. Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 2,7625 θαη  θπκαίλεηαη αλάκεζα ζην 

2(=Διάρηζηα) θαη ζην 3(=Μέηξηα) , ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθφο ηνπ δείγκαηνο δηφηη έρεη 

κηα ηάζε πξνο ην  3 γηα λα δηθαηνινγήζεη νπζηαζηηθά ην κεγάιν πνζνζηφ απφθξηζεο ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζαλ φηη ζπλαληάλε πνιχ ζπρλά κεγάιν ρξφλν αλακνλήο. 
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Πίλαθαο 26β:Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηνλ ρξφλν αλακνλήο 

Εξώηεζε 26:Σπλαληάηαη ζπρλά κεγάιε αλακνλή ζηα 

ξαληεβνύ κε ηνλ γηαηξό ; Μεγαιύηεξε από 2 βδνκάδεο;    

Να ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη γηαηξνί 32,50% 

Να κπνξείηε λα θιείλεηε ξαληεβνχ θαηά πξνηεξαηφηεηα 

δειψλνληαο φλνκα , λα γλσξίδνπλ θαη ηελ πάζεζε  67,50% 

 

 

Γηάγξακκα 26β: Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ρξφλν αλακνλήο 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ,ην 67,5% ησλ εξσηεζέλησλ πξνηείλνπλ σο ιχζε 

βειηίσζεο ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο ζηα ξαληεβνχ κε ηνλ γηαηξφ ηνπο ηελ δπλαηφηεηα λα 

θιείλνπλ ξαληεβνχ θαηά πξνηεξαηφηεηα αλάινγα κε ηελ πάζεζε πνπ έρνπλ, ελψ ην 32,5% 

ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξνχλ φηη ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπ κεγάινπ ρξφλνπ αλακνλήο ζα 

ππάξρεη αλ απμεζεί ν αξηζκφο ησλ γηαηξψλ πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλνη κε ηα αζθαιηζηηθά ηνπο 

ηακεία. Απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ζπκπεξαίλεηαη φηη ν ρξφλνο αλακνλήο γηα λα 

θιείζνπλ ξαληεβνχ κε ηνλ γηαηξφ ηνπο απνηειεί αθφκα έλα πξφβιεκα ζηελ πξφζβαζε ηνπο 

ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ πξφζβαζε πνπ έρνπλ ζην αγαζφ πγεία. 
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Πίλαθαο 27α: Πνζνηηθή θαη πνζνζηηαία αλάιπζε ηελ επίδξαζε ηεο θηλεηηθήο αλαπεξίαο ζηελ ηαηξηθή δηάγλσζε 

Δρώηηζη 27 Κλίμακα Likert 

Σπλαληάηε ζπρλά ην θαηλόκελν ν γηαηξόο λα 

επεξεάδεηαη από ηελ θηλεηηθή ζαο αλαπεξία  θαη 

λα κελ ζαο θάλεη ζσζηή δηάγλσζε (όηαλ 

αληηκεησπίδεηε άιια πξνβιήκαηα πγείαο 

αλεμάξηεηα από ηελ πάζεζήο ζαο); θαζφινπ ειάρηζηα κέηξηα πνιχ 

Αριθμός ερωηηθένηων 8 26 32 14 

Ποζοζηό  10,00% 32,50% 40,00% 17,50% 

Μ.Ο 2,65 

 

 

Γηάγξακκα 27α:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ηελ επίδξαζε ηεο θηλεηηθήο αλαπεξίαο ζηελ ηαηξηθή 

δηάγλσζε 

ηελ εξψηεζε «πλαληάηε ζπρλά ην θαηλφκελν ν γηαηξφο λα επεξεάδεηαη απφ ηελ θηλεηηθή 

ζαο αλαπεξία  θαη λα κελ ζαο θάλεη ζσζηή δηάγλσζε (φηαλ αληηκεησπίδεηε άιια 

πξνβιήκαηα πγείαο αλεμάξηεηα απφ ηελ πάζεζήο ζαο); Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 

2,65 , αξηζκφο πνπ απνδεηθλχεη φηη νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο θπκαίλνληαη αλάκεζα ζην 

«ειάρηζηα» θαη ζην «κέηξηα» κε πνζνζηά 32,5% θαη 40% αληίζηνηρα. Ο κέζνο φξνο ησλ 

απαληήζεσλ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφο ηνπ δείγκαηνο , γεγνλφο πνπ δηαπηζηψλεηαη αλ 

παξαηεξήζνπκε  ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ πνπ «θέξδηζαλ» νη αθξαίεο απαληήζεηο . Σν 

17,5 % ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ζπλαληάεη πνιχ ζπρλά ην θαηλφκελν απηφ θαη κφιηο ην 

10% ησλ εξσηεζέλησλ ηζρπξίδεηαη φηη δελ ζπλαληάεη ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν θαζφινπ.  
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Πίλαθαο 27β:Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηε ζσζηή δηάγλσζε ζε πνζνζηηαία αλάιπζε 

Εξώηεζε 27:Σπλαληάηε ζπρλά ην θαηλόκελν ν γηαηξόο λα 

επεξεάδεηαη από ηελ θηλεηηθή ζαο αλαπεξία  θαη λα κελ ζαο 

θάλεη ζσζηή δηάγλσζε (όηαλ αληηκεησπίδεηε άιια πξνβιήκαηα 

πγείαο αλεμάξηεηα από ηελ πάζεζήο ζαο);   

Να είλαη ελεκεξσκέλνη νη γηαηξνί γηα ηα ΑκεΑ 70,00% 

Να γίλεηαη θαηαγγειία ζε πεξίπησζε ιαλζάλνπζαο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ γηαηξνχ 30,00% 

 

 

Γηάγξακκα 27β:Πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηε ζσζηή δηάγλσζε 

 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα δηαπηζηψλεηε ε ειιηπήο γλψζε ησλ γηαηξψλ ζε ζέκαηα 

αλαπεξίαο, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεηαη έκκεζα απφ ηελ ιχζε πνπ πξνηείλεη ην πιεηνςεθηθφ 

πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ, ην 70% ησλ εξσηεζέλησλ πξνηείλεη σο ιχζε βειηίσζεο ζην ζέκα 

ηεο ιάζνο δηάγλσζεο ηελ θαιχηεξε εθπαίδεπζε ησλ γηαηξψλ ζε ζέκαηα αλαπεξίαο έηζη ψζηε 

λα κελ επεξεάδνληαη θαηά ηελ δηάγλσζε ηνπο ζε ηαηξηθά ζέκαηα ξνπηίλαο, απφ ηελ ρξφληα 

θηλεηηθή αλαπεξία ηνπ αζζελή ηνπο. ε πνζνζηφ 30 %, νη εξσηεζέληεο πξνηείλνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα θαηαγγειίαο ηνπ γηαηξνχ ζε πεξίπησζε ιάζνο ή ειιηπήο δηάγλσζεο.  
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Πίλαθαο 28:Σα πξνβιήκαηα  ησλ αζθαιηζκέλσλ θαηά πξνηεξαηφηεηα 

Εξώηεζε 28:Πνην ζεσξείηε όηη είλαη ην πην ζεκαληηθό 

πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηε θαηά ηελ ζπλαιιαγή ζαο κε 

ηνλ αζθαιηζηηθό θνξέα   

Ζ θηεξηαθή πξφζβαζε(ξάκπεο, αζαλζέξ, πφξηεο) 56,25% 

ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ 12,50% 

Ζ ειιηπήο γλψζε ησλ γηαηξψλ ζε ζέκαηα αλαπεξίαο 22,50% 

Ζ πξνηεξαηφηεηα 8,75% 

 

 

Γηάγξακκα 28:Σα πξνβιήκαηα  ησλ αζθαιηζκέλσλ θαηά πξνηεξαηφηεηα  

 

Σα πξνβιήκαηα απνθιεηζκνχ θαη νη θξαγκνί πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε θηλεηηθή 

αλαπεξία θαηά ηε ζπλαιιαγή ηνπο κε ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα ζπλνςίδνληαη ζηελ 

θηεξηαθή πξφζβαζε, ζηελ ειιηπή γλψζε ησλ γηαηξψλ ζε ζέκαηα αλαπεξίαο, ζηελ 

πξνηεξαηφηεηα αιιά θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

θνξέσλ. ηελ εξψηεζε απηή δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα επηζεκάλνπλ πνην ζεσξνχλ 

ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ ηνπο δεκηνπξγεί θξαγκνχο ζηελ πξφζβαζε ζηνλ 

αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα θαη ζηελ πξφζβαζε ζην αγαζφ πγείαο πνπ θάζε πνιίηεο έρεη ην 

δηθαίσκα λα απνιακβάλεη ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ ζχληαγκα. Σα  απνηειέζκαηα ηεο ελ 

ιφγσ έξεπλαο έδεημαλ φηη ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα είλαη ε θηεξηαθή πξφζβαζε ζε 

πνζνζηφ 56,25%, αθνινπζεί ε ειιηπήο γλψζε ησλ γηαηξψλ ζε ζέκαηα αλαπεξίαο ζε πνζνζηφ 
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22,5% θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηέινο κε πνζνζηφ 12,5%, ελψ ηέινο 

κηθξφηεξε βαξχηεηα έρεη ην ζέκα ηεο πξνηεξαηφηεηαο ην νπνίν απαληήζεθε σο πξφβιεκα ζε 

πνζνζηφ 8,75% ησλ εξσηεζέλησλ. 

 

5.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζθνπφ έρεη λα απνηππψζεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο 

ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο , λα δψζεη ην βήκα ζηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαη λα πξνηείλνπλ ηηο ιχζεηο πνπ ηα ίδηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία ζεσξνχλ σο θαηαιιειφηεξεο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο πξνζβάζηκνπ αζθαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηαπηφρξνλα λα δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν 

έδαθνο γηα λα κπνξέζνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία λα θηλεζνχλ θαη λα αζθήζνπλ ην 

ζπληαγκαηηθφ ηνπο  δηθαίσκα , ην δηθαίσκα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο . Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ ηξέρνπζα έξεπλα ζπλνςίδνληαη ζηα επξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. χκθσλα ινηπφλ κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηα 

ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη ε θηεξηαθή 

πξφζβαζε , ε ειιηπήο γλψζε ησλ γηαηξψλ ζε ζέκαηα αλαπεξίαο θαη ε κεξνιεπηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ.  

Ο βαζκφο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θπκαίλεηαη ζε πνιχ 

ρακειά επίπεδα δεδνκέλνπ φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

πξνζεγγίζνπλ ζε πξψηε θάζε ην θηήξην ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπο θνξέα. Οη ζρεδηαζηηθέο 

ππνδνκέο ηεο πφιεο ζηεξνχληαη βαζηθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηα πεδνδξφκηα είλαη πνιχ ςειά , 

δελ ππάξρνπλ ξάκπεο ζε φια ηα πεδνδξφκηα θαη φπνπ ππάξρνπλ δελ έρνπλ νχηε ηελ 

θαηάιιειε θιίζε νχηε ην θαηάιιειν πιάηνο γηα λα κπνξέζεη έλα άηνκν κε αλαπεξηθφ 

ακαμίδην λα θηλεζεί ειεχζεξα, κε αζθάιεηα θαη απηνλνκία πάλσ ζε απηέο. Σα πεδνδξφκηα 

είλαη «θαηεηιεκκέλα» απφ εκπφδηα παληφο ηχπνπ δεκηνπξγψληαο θπζηθνχο θξαγκνχο ζηα 
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άηνκα κε αλαπεξία , ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θηίξην ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα έρεη ζθάιεο 

ζηελ θεληξηθή είζνδν , δελ είλαη βέβαην φηη ζα ππάξρεη κηα ζπκπιεξσκαηηθή δηαδξνκή κε 

ξάκπα. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη θαηά θαλφλα δελ ππάξρνπλ νη 

ρψξνη ζηάζκεπζεο γηα ηα ΑκεΑ  ζηνλ εμσηεξηθφ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

θνξέα θαη απαηηείηαη πιένλ ν επαλαζρεδηαζκφο ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ησλ ΑκεΑ. χκθσλα 

κε ηηο επίζεκεο πξνδηαγξαθέο νη ρψξνη ζηάζκεπζεο είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ θνληά 

ζηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ θηεξίνπ θαη λα ππάξρεη ην ΓΠ θαη ζην νδφζηξσκα ζρεδηαζκέλν 

αιιά θαη ζε πηλαθίδα . Με αθνξκή ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνηείλσ λα νξηζηνχλ 

ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα ΑκεΑ ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα ππνινγηζηεί αλάινγα κε 

ηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ εμππεξεηεί  θαζεκεξηλά ην θάζε ππνθαηάζηεκα ζε ζπλάξηεζε κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο  θαη κε ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ θάζε 

δήκνπ ψζηε λα ραξαθηεξηζηνχλ νη απαηηνχκελεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο. Σν πξφβιεκα ηεο 

ειιηπήο πξνζβαζηκφηεηαο δελ ζηακαηάεη εδψ αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηελ εζσηεξηθή 

θπθινθνξία ηνπ θηηξίνπ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ. Οη αλειθπζηήξεο ζα πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ λένπο βάζεη πξνδηαγξαθψλ , νη εζσηεξηθέο ζχξεο ζα πξέπεη λα 

δηαπιαηπλζνχλ ή λα αληηθαηαζηαζνχλ κε απηφκαηα αλνηγφκελεο πφξηεο, νη δηάδξνκνη ζα 

πξέπεη λα απνδεζκεπηνχλ απφ ηα θπζηθά εκπφδηα (π.ρ θσηνηππηθά , θαιάζηα αρξήζησλ , 

θνχηεο αξρεηνζέηεζεο, θ.ι.π) θαη νη ρψξνη πγηεηλήο ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ βάζεη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη λα παξακέλνπλ αλνηθηνί θαη ειεχζεξνη γηα ρξήζε απφ ην θνηλφ.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπκπεξαίλνπκε φηη ηφζν ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ 

πνπ εξγάδεηαη ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο φζν θαη νη γηαηξνί δηαζέηνπλ ειιηπήο γλψζε γηα 

ηα άηνκα κε αλαπεξία .ε απηφ αθξηβψο ην πξφβιεκα νθείιεη ην θξάηνο λα ζηαζεί απέλαληη 

θαη λα βξεη ηελ ιχζε . Δίλαη αδηαλφεην λα επεξεάδεηαη ε θξίζε ηνπ γηαηξνχ θαη λα νδεγείηαη 

ζε ιάζνο δηαγλψζεηο φηαλ ζπλαληάεη άηνκα κε ρξφληα θηλεηηθή αλαπεξία, θαη φκσο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ην ππνζηεξίδνπλ.  
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Πξνηείλεηαη νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί λα κεξηκλήζνπλ ψζηε λα γίλεηαη δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε ησλ γηαηξψλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ 

θηλεηηθή αλαπεξία θαζψο θαη γηα ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηα άηνκα κε 

αλαπεξία. Μηα αθφκα πξφηαζε ζα ήηαλ λα ππάξρνπλ γηαηξνί ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο νη 

νπνίνη ζα έρνπλ θάλεη κεηεθπαίδεπζε κε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηα άηνκα κε θηλεηηθή 

αλαπεξία. ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο παξαηεξήζεθε φηη ηζρχεη ε πξνηεξαηφηεηα ησλ 

ΑκεΑ ηφζν ζηα ξαληεβνχ ηνπο κε ηνπο γηαηξνχο φζν θαη ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ην εξψηεκα είλαη πψο λα αμηνπνηήζνπλ ην πξνβάδηζκα ηεο 

πξνηεξαηφηεηαο φηαλ δελ κπνξνχλ αθφκα λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα. Σα 

άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία βξίζθνληαη αλάκεζα καο θαη φκσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 

πιεζπζκνχ ζαζηίδεη ζηελ ζέα ελφο αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ. Ο ιφγνο είλαη απιφο ηα άηνκα κε 

αλαπεξία είλαη «εγθισβηζκέλα» ζηα ζπίηηα ηνπο θαη δελ έξρνληαη ζε επαθή κε ην επξχ θνηλφ. 

Δίλαη πιένλ θαηξφο λα κεηαβιεζεί απηή ε θαηάζηαζε θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλσληθή 

δσή ηεο πφιεο ηνπο .Σν πξψην βήκα δελ είλαη άιιν παξά ε ζπκκφξθσζε ησλ θηηξηαθψλ 

ππνδνκψλ ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο αξρέο πξνζβαζηκφηεηαο. Σν δεχηεξν θαη ίζσο πην 

δχζθνιν βήκα είλαη λα αλαπηπρζεί ην αίζζεκα ηεο επαηζζεζίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

ζπλείδεζεο θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηα άηνκα πνπ εμππεξεηνχλ πνιίηεο.  ήκεξα ζηελ Διιάδα 

ππάξρνπλ έλα εθαηνκκχξην άηνκα κε αλαπεξία θαη φκσο ην πξφβιεκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 

απνηειεί κείδσλ πξφβιεκα θαη κάιηζηα κείδσλ πξφβιεκα ζην ίδην ην ζχζηεκα πγείαο.  
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Κηεξηαθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ΑκεΑ 

1)Ράκπεο  

 

 

θίηζο 1:Ρακπες 

 

 

θίηζο 2: Ράκπα 
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2)Υψξνη Τγηεηλήο 

 

 

 

 

θίηζο 3:Κάηουε τώροσ σγηεηλής 

 

3)Υψξνη ηάζκεπζεο 

 

 

θίηζο 4: Πηλαθίδα ζηάζκεσζες ΑκεΑ 
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θίηζο 5:ήκαλζε οδοζηρώκαηος  

 

θίηζο 6: Χώρος ζηάζκεσζες ΑκεΑ 

 

 

4)Βαζηθέο Γηαζηάζεηο Σξνρνθαζηζκάησλ 

 

θίηζο 7:Γηαζηάζεης ηροτοθαζηζκάηφλ 
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5) Αλειθπζηήξεο 

 

θίηζο 8:Βαζηθές Γηαζηάζεης αλειθσζηήρα 

 

 

6)Κεθιηκέλεο ξάκπεο πεδνδξνκίνπ 

 

θίηζν 9:Κεθιηκέλε ξάκπα 
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7)Αλαβαηφξην θιίκαθαο 

 

 

θίηζν 10:Αλαβαηφξην θιίκαθαο κε πιαηθφξκα 

 

8)Πάγθνη πλαιιαγήο-Γθηζέ 

 

 

θίηζν 11:Πάγθνο ππνδνρήο-γθηζε ζπλαιιαγήο 
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9)Βαζηθέο δηαζηάζεηο πξφζβαζεο ρξήζηε αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ 

 

θίηζν 12: Υξήζηεο αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ 

 


