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Περίλθψθ 

Οι μελζτεσ που αςχολοφνται με τον τουριςμό και τθν αναπθρία τονίηουν το ςυχνό αποκλειςμό 

των ατόμων με αναπθρία ςτον τουριςμό. Μια από τισ ςθμαντικότερεσ δυςκολίεσ που 

αντιμετωπίηουν τα άτομα με αναπθρία κατά τθ διάρκεια των διακοπϊν τουσ είναι θ 

προςβαςιμότθτα ςτο περιβάλλον του ξενοδοχείου. Ο ςκοπόσ αυτισ τθσ μελζτθσ είναι να 

εξετάςει τθν προςβαςιμότθτα των ατόμων με αναπθρία ςε ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Είναι μια 

διερευνθτικι εργαςία που ςυμμετείχαν 44 ξενοδοχεία από τθν Ελλάδα. Πιο αναλυτικά, θ 

τρζχουςα ζρευνα πραγματοποιικθκε με τθ χοριγθςθ ενόσ ερωτθματολογίου. Διενεργικθκαν 

ςτατιςτικζσ αναλφςεισ προκειμζνου να αναδειχκεί το κφριο ερϊτθμα κατά πόςο οι 

ξενοδοχειακζσ μονάδεσ ςτθν Ελλάδα παρζχουν κατάλλθλεσ υποδομζσ για τα άτομα με 

αναπθρία. Σα ευριματα τθσ μελζτθσ ανζδειξαν ότι τα περιςςότερα ξενοδοχεία παρζχουν 

προςβάςιμθ κφρια είςοδο ι εναλλακτικι είςοδο για τα άτομα με αναπθρία, κακϊσ και 

προςβάςιμα δωμάτια. Σα εμπόδια που πικανόν να αντιμετωπίςουν αφοροφν τθν περιοχι του 

μπάνιου αλλά και τισ δθμόςιεσ περιοχζσ των ξενοδοχείων. Σζλοσ, τα ξενοδοχεία 

ταξινομικθκαν ςε τζςςερισ κατθγορίεσ ωσ προσ τθ προςβαςιμότθτα.  

Λζξεισ – Κλειδιά: προςβαςιμότθτα, άτομα με αναπθρία, ξενοδοχεία, τουριςμόσ 
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Abstract 

Studies on tourism and disability emphasize the frequent exclusion of people with disabilities 

in their participation in tourism. One of the most important difficulties that persons with 

disabilities face is the accessibility in hotel environment. The purpose of this study is to 

examine the accessibility of persons with disabilities to hotel units. It is an exploratory project 

involving 44 hotels from Greece. More specifically, the current survey was conducted with a 

questionnaire. Statistical analyzes were performed to highlight the main question, whether 

hotels in Greece provide appropriate infrastructure for persons with disabilities. The findings 

of the study showed that the majority of participants have accessible main entrance or 

alternative entrance for people with disabilities and also accessible rooms. The obstacles they 

may face are related to the bathroom and other public areas of the hotels. In conclusion the 

hotels were classified into four categories regarding their accessibility. 

Keywords: accessibility, people with disabilities, hotels, tourism 
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Ειςαγωγι 

 

Οι τουριςτικοί προοριςμοί βρίςκονται ςε μια ολοζνα πιο παγκοςμιοποιθμζνθ και 

απαιτθτικι αγορά. τθ διεκνι βιβλιογραφία ςυναντάμε μελζτεσ που αναλφουν τθ ςχζςθ 

τουριςτικοφ κλάδου και ατόμων με αναπθρία, όπου επικεντρϊνονται κυρίωσ ςε κζματα 

προςβαςιμότθτασ, μεταφορϊν, εγκαταςτάςεων (κυρίωσ ξενοδοχείων και εςτιατορίων). Ο 

τουριςμόσ ζχει προςφζρει πολλά οφζλθ για τα άτομα με αναπθρία ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

προςωπικισ ανάπτυξθσ, ςτθν αυτοπεποίκθςθ, ςτθν ποιότθτα ηωισ, ςτθν ανάκαμψθ και ςτθν 

κοινωνικι τουσ ζνταξθ (Yau, McKercher, & Packer, 2004· Shaw & Coles, 2004· Daniels, 

Rodgers, & Wiggins, 2005· Blichfeldt & Nicolaisen, 2011· Agovino et al., 2017).  

Όλοι οι άνκρωποι πρζπει να ζχουν τθν ευκαιρία να ταξιδεφουν, είτε είναι άτομα με 

αναπθρία είτε είναι άτομα χωρίσ αναπθρία. Παρϋόλα αυτά, ο τουριςμόσ εξακολουκεί να μθν 

είναι προςιτόσ ςε όλουσ, κυρίωσ τα άτομα με αναπθρία αντιμετωπίηουν τα περιςςότερα 

εμπόδια, γι’ αυτό μελετθτζσ ζχουν αςχολθκεί με τισ επικυμίεσ και τουσ περιοριςμοφσ που 

βιϊνουν τα άτομα αυτά κατά τθ διάρκεια των διακοπϊν τουσ (Bélanger & Jolin, 2011· 

Kastenholz, Eusébio, & Figueiredo, 2015 · Daniels, Rodgers, & Wiggins, 2005· Bauer, 2018) 

Μια από τισ ςθμαντικότερεσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν τα άτομα με αναπθρία 

κατά τθ διάρκεια των διακοπϊν τουσ είναι θ προςβαςιμότθτα ςτο περιβάλλον του 

ξενοδοχείου (Poria, Arie, & Yael, 2010· Rahim & Samad, 2010· Tutuncu, 2017). Γι’αυτό 

μελετθτζσ ζχουν εξετάςει ςε βάκοσ τον τουριςμό και τον κλάδο τθσ φιλοξενίασ των ατόμων με 

αναπθρία (Atef, 2011· Ozturk, Yayli, & Yesiltas, 2008· Agovino et al., 2017· Tutuncu, 2017).  

Θ παροφςα μελζτθ αποςκοπεί ςτο να εξετάςει τθν προςβαςιμότθτα των ατόμων με 

αναπθρία ςε ξενοδοχειακζσ μονάδεσ ςτθν Ελλάδα, δεδομζνου ότι θ Ελλάδα κεωρείται 

δθμοφιλισ τουριςτικόσ προοριςμόσ και ο ελλθνικόσ τουριςτικόσ τομζασ αναπτφςςεται πάνω 

από τρεισ φορζσ ταχφτερα από τθν ευρφτερθ οικονομία (World Travel & Tourism Council, 

2018). 

Όςον αφορά το κεωρθτικό μζροσ, το πρϊτο κεφάλαιο ςχετίηεται με γενικζσ ζννοιεσ 

του τουριςμοφ ενϊ ςτο δεφτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά ςτον τουριςμό για τα άτομα με 

αναπθρία. Αρχικά ορίηεται θ ζννοια «άτομα με αναπθρία» κακϊσ  και οι κατθγορίεσ των 

ατόμων με αναπθρία. τθ ςυνζχεια, αναλφονται θ κατάςταςθ του τουριςμοφ κακϊσ και το 

νομικό πλαίςιο ςτθν Ελλάδα για τα άτομα με αναπθρία. Θ αμζςωσ επόμενθ ενότθτα 

περιλαμβάνει τισ επιδράςεισ και τα εμπόδια του τουριςμοφ για τα άτομα με αναπθρία. 
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Σο τρίτο τμιμα τθσ κεωρθτικισ αναςκόπθςθσ ςχετίηεται με τθν προςβαςιμότθτα των 

ατόμων με αναπθρία ςτισ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Αρχικά γίνεται προςπάκεια προςζγγιςθσ 

τθσ ζννοιασ τθσ προςβαςιμότθτασ, όπωσ επίςθσ και των εννοιϊν του κακολικοφ ςχεδιαςμοφ 

και του χεδιαςμοφ για όλουσ. Θ τζταρτθ  υποενότθτα του κεωρθτικοφ τμιματοσ ερευνά τθν 

προςβαςιμότθτα. Θ πζμπτθ υποενότθτα που αφορά τα χαρακτθριςτικά των ατόμων με 

αναπθρία ςχετικά με τθν προςβαςιμότθτα περιλαμβάνει τρία υποκεφάλαια που αναλφει τα 

χαρακτθριςτικά των ατόμων με αναπθρία βάςει το είδοσ τθσ αναπθρίασ. Θ ζκτθ υποενότθτα 

ερευνά τισ ανάγκεσ των ατόμων με αναπθρία ςχετικά με τισ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. τθν 

αμζςωσ επόμενθ υποενότθτα παρουςιάηεται θ προςβαςιμότθτα ςτισ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ 

και περιλαμβάνει τζςςερα υποκεφάλαια που μελετοφν τθν προςβαςιμότθτα ςτουσ χϊρουσ 

δωματίων, ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, ςτο χϊρο του εςτιατορίου και ςτο προςωπικό του 

ξενοδοχείου. Σζλοσ, αναλφονται οι απόψεισ τθσ διοίκθςθσ των ξενοδοχείων. 

Ακολουκεί το δεφτερο μζροσ τθσ εργαςίασ, το ερευνθτικό μζροσ, όπου επιςθμαίνεται 

ο ςκοπόσ, τα διερευνθτικά ερωτιματα τθσ ζρευνασ και ζπειτα το κεφάλαιο τθσ μεκοδολογίασ. 

Σο κεφάλαιο τθσ μεκοδολογίασ περιλαμβάνει τθν ερευνθτικι ςτρατθγικι που εφαρμόςτθκε, 

τθν περιγραφι του δείγματοσ τθσ ζρευνασ, το εργαλείο τθσ ζρευνασ και τθν καταγραφι και 

ανάλυςθ των δεδομζνων. τθ ςυνζχεια αναλφονται τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ που 

προζκυψαν από τθν επεξεργαςία περιγραφικισ και επαγωγικισ ςτατιςτικισ και απαντοφν τα 

ερευνθτικά ερωτιματα τθσ παροφςασ ζρευνασ.  

Ζπειτα, παρουςιάηεται θ ςυηιτθςθ, τα ςυμπεράςματα, οι περιοριςμοί τθσ ζρευνασ 

κακϊσ και προτάςεισ για μελλοντικζσ ζρευνεσ. Θ εργαςία ολοκλθρϊνεται με τθν παρουςίαςθ 

των βιβλιογραφικϊν αναφορϊν που χρθςιμοποιικθκαν. 
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ΜΕΡΟ Α’ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

 

1. Σουριςμόσ -  Εννοιολογικζσ προςεγγίςεισ  

 

1.1 Η ζννοια του Σουριςμοφ - Κατθγορίεσ τουριςμοφ  

 

Οι πρϊτεσ ςυηθτιςεισ ςχετικά με τουσ οριςμοφσ και τισ ζννοιεσ που ςχετίηονται με τον 

τουριςμό ζγιναν το 1937, όπου το υμβοφλιο τθσ Κοινωνίασ των Εκνϊν ςυνζςτθςε οριςμό του 

«διεκνοφσ τουρίςτα» για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ και το 1953, θ τατιςτικι Επιτροπι των 

Θνωμζνων Εκνϊν κακόριςε τθν ζννοια του «διεκνοφσ επιςκζπτθ».  Σο 1968 εγκρίκθκε ο 

οριςμόσ για τουσ όρουσ «επιςκζπτθσ», «τουρίςτασ» και «εκδρομζασ». Σα επόμενα χρόνια 

ακολοφκθςαν τροποποιιςεισ ςτουσ οριςμοφσ από τον οργανιςμό  UNWTO (United Nations 

World Tourism Organization) και ζλαβαν μζτρα για τθν ενςωμάτωςθ του τουριςμοφ ςτο 

αναλυτικό πλαίςιο των εκνικϊν λογαριαςμϊν ζωσ το 1983 όπου δθμοςιεφτθκε ζκκεςθ 

ςχετικά με τον τουριςμό ςφμφωνα με τα δεδομζνα που υπιρχαν εκείνθ τθ ςτιγμι. Οι πρϊτοι 

οριςμοί, ζννοιεσ και ταξινομιςεισ δθμοςιεφτθκαν το 1994, αφοφ πρϊτα είχαν εγκρικεί το 

1993 (United Nations, 2010).   

Σα Θνωμζνα Ζκνθ κατθγοριοποίθςαν τον τουριςμό ςε  τρεισ κατθγορίεσ1:  

 Εγχϊριοσ τουριςμόσ, που αφορά τουσ κατοίκουσ τθσ χϊρασ που ταξιδεφουν μόνο ςε 

αυτι τθ χϊρα. 

 Ειςερχόμενοσ τουριςμόσ, που αφορά τουσ κατοίκουσ του εξωτερικοφ που ταξιδεφουν 

ςε οποιαδιποτε χϊρα, εκτόσ από αυτι τθσ μόνιμθσ κατοικίασ τουσ.  

 Εξερχόμενοσ τουριςμόσ, που αφορά κατοίκουσ που ταξιδεφουν ςε άλλθ χϊρα, 

διαφορετικι αυτι τθσ μόνιμθσ κατοικίασ τουσ.  

 Ο τουριςμόσ αποτελεί οριηόντια δραςτθριότθτα, δθλαδι οριοκετείται από τθν πλευρά τθσ 

ηιτθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν. «Σο ταξίδι αναφζρεται ςτθ δραςτθριότθτα των 

ταξιδιωτϊν. Ζνασ ταξιδιϊτθσ είναι κάποιοσ που κινείται μεταξφ διαφορετικϊν γεωγραφικϊν 

τοποκεςιϊν, για οποιοδιποτε ςκοπό και οποιαδιποτε διάρκεια. Ο επιςκζπτθσ είναι ζνασ 

ιδιαίτεροσ τφποσ ταξιδιϊτθ και ωσ εκ τοφτου ο τουριςμόσ είναι ζνα υποςφνολο του ταξιδιοφ.» 

(United Nations, International Recommendations for Tourism Statistics 2008, 2010). Ο 

                                                           
1
 (United Nations & World Tourism Organization, Recommendations on Tourism Statistics, 1994) 
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τουριςμόσ ςυνδζεται άμεςα με πολλοφσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ, όπωσ μεταφορζσ (π.χ. 

αεροπλάνο, πλοίο), διαμονισ (π.χ. ξενοδοχείο), εςτίαςθσ (π.χ. εςτιατόρια), διαςκζδαςθσ 

(επιςκζψεισ ςε αξιοκζατα) και κατανάλωςθσ ςε καταςτιματα (ΙΝΕΣΕ, 2019). Οι εμπειρικζσ 

μελζτεσ δείχνουν ότι ο τουριςμόσ ζχει κετικι επίδραςθ ςτουσ ανκρϊπουσ που τον 

εκμεταλλεφονται (Yau, McKercher, & Packer, 2004· Daniels, Rodgers, & Wiggins, 2005· Ozturk, 

Yayli, & Yesiltas, 2008· Minnaert, Maitland, & Miller, 2009· Eichhorn, Miller, & Tribe, 2013· 

Kastenholz, Eusébio, & Figueiredo, 2015).  

 

2. Σουριςμόσ για άτομα με αναπθρία  

 

2.1 Οριςμόσ ατόμων με αναπθρία 

 

Από τθ δεκαετία του 1960 ζχουν γίνει διάφορεσ προςπάκειεσ για τθν περιγραφι και 

τθν ανάπτυξθ ενόσ εννοιολογικοφ ςχιματοσ εννοιϊν. Θ ορολογία τθσ αναπθρίασ ποικίλλει 

από χϊρα ςε χϊρα, πολλζσ φορζσ και ανάμεςα ςε διαφορετικζσ κοινότθτεσ τθσ ίδιασ χϊρασ, 

ςε τομείσ όπωσ του παιδαγωγικοφ, του κοινωνικοφ και του ιατρικοφ. Ακόμθ, δυςκολίεσ 

ςχετικά με τθν ορολογία ςυναντϊνται και ςτουσ νόμουσ, κυρίωσ λόγω του γεγονότοσ ότι δεν 

υπάρχει ςαφισ και κατανοθτι διατφπωςθ. Κάποιουσ από τουσ όρουσ που ςυναντάμε ςτθν 

διεκνι βιβλιογραφία και περιγράφουν τα ΑμεΑ είναι βλάβθ (impairment), αναπθρία 

(disability), μειονεξία (handicap), αρρϊςτια (illness), άτομα με αναπθρία (persons with 

disabilities) κ.α.  

Ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγείασ (ΠΟΤ) παρζχει μια διεκνι τυποποιθμζνθ γλϊςςα 

για τθν περιγραφι, ταξινόμθςθ, οργάνωςθ και κωδικοποίθςθ τθσ αναπθρίασ. Θ αναπθρία 

είναι ζνα περίπλοκο φαινόμενο που ςχετίηεται με τθν αλλθλεπίδραςθ των χαρακτθριςτικϊν 

τόςο του ςϊματοσ ενόσ ατόμου όςο και τθσ κοινωνίασ ςτθν οποία ηει. Για τθ διευκόλυνςθ τθσ 

ηωισ των ΑμεΑ απαιτοφνται παρεμβάςεισ ϊςτε να ξεπεραςτοφν όποια εμπόδια 

(περιβαλλοντικά και κοινωνικά) αντιμετωπίηουν κακθμερινά τα άτομα αυτά. Σα ΑμεΑ είναι 

από τισ πιο περικωριοποιθμζνεσ ομάδεσ ςτον κόςμο, όπου ζχουν χαμθλότερα επίπεδα 

υγείασ, χαμθλότερα επιτεφγματα ςτθν εκπαίδευςθ, λιγότερθ οικονομικι ςυμμετοχι και 

υψθλότερα ποςοςτά φτϊχειασ από ότι τα άτομα χωρίσ αναπθρία. Ακόμθ, ςφμφωνα με τον 

ΠΟΤ «τα άτομα ζχουν αναπθρία από τθν κοινωνία, όχι μόνο από το ςϊμα τουσ». Θ αναπθρία 

αφορά άμεςα τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, γι’αυτό χρειάηεται ςυνεργαςία μεταξφ των 

κυβερνιςεων, των μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων, των  επαγγελματιϊν και των ΑμεΑ και των 

οικογζνειϊν τουσ. 
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φμφωνα με τον ΠΟΤ υπάρχουν δφο διαφορετικζσ προςεγγίςεισ αντίλθψθσ και 

ανάλυςθσ τθσ αναπθρίασ. Θ πρϊτθ προςζγγιςθ που δθμοςιεφτθκε το 1980 είναι το ICIDH 

(International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) όπου αλλθλεπιδροφν 

τρεισ παράγοντεσ οι οποίοι είναι θ βλάβθ, θ αναπθρία και θ μειονεξία. 

 Θ βλάβθ (impairment), ορίηεται ωσ θ απϊλεια ι ανωμαλία ςε επίπεδο 

ψυχικισ,φυςιολογικισ ι ανατομικισ δομισ ι λειτουργίασ.  

 Θ αναπθρία (disability), ςφμφωνα με τθν οποία προςδιορίηεται ο οποιοςδιποτε 

περιοριςμόσ ι ζλλειψθ, προϊόν βλάβθσ, ικανότθτασ εκτζλεςθσ μιασ δραςτθριότθτασ, 

κατά τον τρόπο και μζςα ςτο πλαίςιο των φυςιολογικϊν για ζνα άτομο 

δραςτθριοτιτων.  

 Θ μειονεξία (handicap) αναφζρεται ςε μια μειονεκτικι ςυνκικθ θ οποία προκφπτει 

είτε από βλάβθ είτε από αναπθρία και θ οποία περιορίηει μερικϊσ ι απολφτωσ τθν 

εκπλιρωςθ ενόσ ρόλου του υποκειμζνου, ο οποίοσ κεωρείται φυςιολογικόσ και 

αναμενόμενοσ για αυτόν ςφμφωνα πάντα με το φφλο, τθν θλικία και τουσ κοινωνικο-

πολιτιςτικοφσ παράγοντεσ που κακορίηουν το άτομο αυτό (World Health Organization, 

1980).  

 

υνεπϊσ, ο όροσ «ιατρικό μοντζλο» τθσ αναπθρίασ αναφζρεται ςτθν προςζγγιςθ που 

κεωρεί τθν αναπθρία πρόβλθμα του ατόμου, το οποίο πρόβλθμα προκλικθκε από αςκζνεια, 

τραυματιςμό ι οποιαδιποτε άλλθ κατάςταςθ υγείασ, θ οποία χρειάηεται ιατρικι περίκαλψθ. 

Θ ιατρικι περίκαλψθ γίνεται από επαγγελματίεσ  με τθ μορφι ατομικϊν κεραπειϊν. Θ 

διαχείριςθ τθσ αναπθρίασ ςτοχεφει ςτθ κεραπεία ι τθν προςαρμογι του ατόμου και τθν 

αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ του. Θ ιατρικι φροντίδα κεωρείται το κφριο κζμα ακόμθ και ςε 

πολιτικό επίπεδο θ κφρια απαιτοφμενθ αντίδραςθ είναι αυτι τθσ αλλαγισ ι αναμόρφωςθσ 

των πολιτικϊν υγείασ (World Health Organization, 2001). 

Θ δεφτερθ προςζγγιςθ (ICIDH-2) προζκυψε ϊςτε να βελτιωκεί θ πρϊτθ προςζγγιςθ (ICIDH) 

(World Health Organization, 1999). Σο ICIDH-2 (International Classification of Impairments, 

Activities and Participation) είναι θ δεφτερθ προςζγγιςθ του ΠΟΤ που δθμοςιεφτθκε το 1999. 

Σο ICIDH-2 αναφζρει ότι θ αναπθρία είναι αποτζλεςμα των αλλθλεξαρτιςεων από το ςφνολο 

τριϊν παραγόντων. Οι παράγοντεσ αυτοί αφοροφν τισ ςωματικζσ δομζσ και λειτουργίεσ, τισ 

ατομικζσ δραςτθριότθτεσ κακϊσ και τθν ςυμμετοχι ςτθ κοινωνία.  

 ωματικζσ δομζσ και λειτουργίεσ. Παρατθρείται ςτο ςϊμα μια βλάβθ ι μια απϊλεια ι 

μια ανωμαλία αναφορικά με τθ ςωματικι φυςιολογικι δομι ι με μια ζκπτωςθ 

κάποιασ φυςιολογικισ ι ψυχολογικισ λειτουργίασ, 
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 Ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Όταν λζμε δραςτθριότθτα εννοοφμε τθ φφςθ, τθ διάρκεια 

και το εφροσ μιασ λειτουργικότθτασ, ςε ατομικό επίπεδο πάντα, θ οποία δφναται να 

πλθγεί τόςο ςε διάρκεια, ποιότθτα και ζκταςθ όςο και ωσ προσ τθν φφςθ τθσ, 

 υμμετοχι ςτα κοινά. Μζςα από τθν κακθμερινότθτά του το άτομο εκτονϊνει αυτιν 

του τθν ανάγκθ με ςυμμετοχι ςε διάφορεσ δράςεισ ςε ατομικό, δυαδικό και ομαδικό 

επίπεδο. Και εδϊ, όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ διάςταςθ, δφναται να βαλκεί θ φφςθ, 

θ διάρκεια, θ ποιότθτα ι το εφροσ τθσ ςυμμετοχισ αυτισ (World Health Organization, 

1999· World Health Organisation, 2013). 

υνεπϊσ, ο όροσ «κοινωνικό μοντζλο» τθσ αναπθρίασ αναφζρεται ςτθν προςζγγιςθ που 

κεωρεί τθν αναπθρία κυρίωσ ςαν ζνα κοινωνικό δθμιοφργθμα και ιδιαίτερα ςαν κζμα 

πλιρουσ ενςωμάτωςθσ των ατόμων ςτθν κοινωνία. Θ αναπθρία δεν αφορά τθ ςτάςθ ενόσ 

ατόμου αλλά μια ςφνκεςθ ςυνκθκϊν, που πολλζσ δθμιουργοφνται από το κοινωνικό 

περιβάλλον. Θ διαχείριςθ τθσ απαιτεί κοινωνικι δράςθ και είναι ςυλλογικι ευκφνθ τθσ 

κοινωνίασ ςτο ςφνολό τθσ να υλοποιιςει τισ αναγκαίεσ τροποποιιςεισ του περιβάλλοντοσ για 

τθν πλιρθ ςυμμετοχι των ατόμων με αναπθρία ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ ηωισ. Σο 

ηιτθμα εςτιάηει ςτισ κοινωνικζσ αλλαγζσ, που αφορά ςε πολιτικό επίπεδο τα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα. Για το μοντζλο αυτό θ αναπθρία είναι πολιτικό κζμα (World Health Organization, 

2001). 

Σον 21ο αιϊνα θ διεκνισ κοινότθτα ζχει ςυνδυάςει τα δφο παραπάνω μοντζλα για 

διάφορουσ λόγουσ. Οι Fontes κ.α. (2014) τονίηουν ότι οι κφριεσ διαφορζσ μεταξφ των 

μοντζλων προζρχονται από διαφορετικζσ προςεγγίςεισ και αντιλιψεισ για το τι είναι θ 

αναπθρία. φμφωνα με τον Παπαχριςτόπουλο (2013) «Θ αναγνϊριςθ τθσ ομάδασ των ΑμεΑ 

ωσ μιασ αμιγϊσ ανομοιογενοφσ ομάδασ επιβάλλει τθν αυτόματθ αναγνϊριςθ τθσ 

διαφοροποίθςθσ των αναγκϊν και των δυνατοτιτων τουσ, διαδικαςία θ οποία δφναται να 

επιτευχκεί από τθν εφαρμογι του ιατρικοφ μοντζλου. Όςο και να το κζλουμε, όλα τα άτομα 

με αναπθρία δεν μποροφν να ενταχκοφν με τον ίδιο τρόπο ςτο κοινωνικό πλζγμα: ζνασ 

άνκρωποσ δθλαδι, ο οποίοσ εξαιτίασ τθσ ςοβαρισ και βαριάσ αναπθρίασ του παραμζνει 

κλινιρθσ και εντελϊσ εξαρτϊμενοσ, αναγκαςτικά κα αντιμετωπιςκεί ωσ άτομο το οποίο 

χριηει ολικισ φροντίδασ και προνοιακισ κοινωνικισ πολιτικισ, επικουροφμενθσ από κάκε 

είδουσ ιατρικι κάλυψθ. Αντικζτωσ, ζνα άτομο με λιγότερο ςοβαρό πρόβλθμα επικυμεί και 

ζχει ανάγκθ τισ περιςςότερεσ φορζσ να αντιμετωπίηεται ιςότιμα και να του δίδεται θ 

δυνατότθτα πλιρουσ ςυμμετοχισ ςτισ κοινωνικζσ δράςεισ και εξελίξεισ, ςυνκικθ τθν οποία 

μπορεί να του τθν εξαςφαλίςει μια κοινωνικι πολιτικι του 21 κοινωνικοφ μοντζλου. Θ 

ομαδοποίθςθ δεν κα πρζπει να ςυμβαίνει οφτε προσ τθ μια οφτε προσ τθν άλλθ κατεφκυνςθ. 
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Θ κοινωνικι πολιτικι χρειάηεται να διακζτει τθν απαραίτθτθ ευελιξία ςτισ παροχζσ, τισ 

μεκόδουσ κα τισ δράςεισ τθσ ϊςτε ανά περίπτωςθ να μπορεί ο κάκε πολίτθσ με αναπθρία ι 

όχι να αιςκάνεται και να είναι ζνασ ιςότιμοσ πολίτθσ, με ίςα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ 

ςτθν κοινωνία που διάγει τον βίο του» (Παπαχριςτόπουλοσ, 2013). Κατά τθ διάρκεια των 

δεκαετιϊν, οι απόψεισ ςχετικά με τθν αναπθρία οδθγικθκαν από το ιατρικό μοντζλο προσ το 

κοινωνικό μοντζλο (Fontes, et al., 2014· Koutsogeorgou et al., 2014) και κα αςχολθκοφν όλο 

και περιςςότερο με βελτιϊςεισ όπωσ οι ζννοιεσ τθσ αυτονομίασ και τθσ αντίςταςθσ (Winance, 

2016).  

Σο International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), είναι ζνα 

ςφςτθμα Διεκνοφσ Σαξινόμθςθσ τθσ Λειτουργικότθτασ, τθσ Αναπθρίασ και τθσ Τγείασ, το οποίο 

δθμιουργικθκε από τον ΠΟΤ το 2001. Είναι ζνα νζο επιςτθμονικό εργαλείο, το οποίο ενϊνει 

το (ICIDH) το ιατρικό και το (ICIDH-2) κοινωνικό μοντζλο αναπθρίασ. Σο ICF είναι διεκνζσ 

πρότυπο για τθν περιγραφι και τθ μζτρθςθ τθσ υγείασ και τθσ αναπθρίασ ςε επίπεδο τόςο 

του ατόμου όςο και του πλθκυςμοφ. Ενςωματϊνει με βάςθ ζνα βιοψυχο-κοινωνικό μοντζλο, 

τισ ςυνολικζσ κατθγορίεσ από «τισ λειτουργίεσ και τθ δομι του ςϊματοσ», «δραςτθριότθτεσ» 

και τθ «ςυμμετοχι», κακϊσ και περιβαλλοντικοφσ και προςωπικοφσ παραμζτρουσ. Σο ICF 

περιγράφει τθν αναπθρία ωσ εξισ: «Θ αναπθρία είναι ζνασ όροσ ομπρζλα, που καλφπτει τισ 

αποτυχίεσ, τουσ περιοριςμοφσ τθσ δραςτθριότθτασ και τουσ περιοριςμοφσ τθσ ςυμμετοχισ. Θ 

αναπθρία είναι θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ του ατόμου ςε μια οριςμζνθ κατάςταςθ υγείασ (π.χ. 

εγκεφαλικι παράλυςθ, ςφνδρομο Down και κατάκλιψθ) και προςωπικϊν και 

περιβαλλοντικϊν παραγόντων (π.χ. αρνθτικζσ ςτάςεισ, μθ προςβάςιμα δθμόςια κτίρια και 

μεταφορζσ, και περιοριςμζνθ κοινωνικι υποςτιριξθ)» (World Health Organisation, 2013).  

Από τθν άποψθ του τουριςμοφ, το κοινωνικό μοντζλο μπορεί να μειϊςει τα εμπόδια 

που αντιμετωπίηουν τα ΑμεΑ όςον αφορά τισ μετακινιςεισ, τισ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ των 

ατόμων, τόςο του γενικοφ πλθκυςμοφ όςο και των παρόχων υπθρεςιϊν (Darcy & Pegg, 2011). 

Οι κοινωνικζσ και οι ιατρικζσ προοπτικζσ πρζπει να παρζχουν ςτον τουριςτικό κλάδο 

πρακτικζσ γνϊςεισ και αυξθμζνθ αίςκθςθ κοινωνικϊν υποχρεϊςεων (Kim & Lehto, 2013).  

   

2.2. Κατθγορίεσ ΑμεΑ  

 

 φμφωνα με τθ φμβαςθ για τα Δικαιϊματα των Ατόμων με Αναπθρία “Σα άτομα με 

αναπθρία περιλαμβάνουν εκείνα που ζχουν μακροχρόνιεσ ςωματικζσ, πνευματικζσ, 

διανοθτικζσ ι αιςκθτθριακζσ διαταραχζσ οι οποίεσ ςε αλλθλεπίδραςθ με διάφορα εμπόδια 
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ενδζχεται να εμποδίςουν τθν πλιρθ και αποτελεςματικι ςυμμετοχι τουσ ςτθν κοινωνία ςε 

ιςότιμθ βάςθ με άλλουσ.” (United Nations , 2006). 

Ο οριςμόσ τθσ κινθτικισ αναπθρίασ είναι: «Θ κινθτικι αναπθρία είναι θ μειωμζνθ 

ικανότθτα μετακίνθςθσ ι μερικι ι γενικι δυςκολία ςτθν εκτζλεςθ ςυμβατικϊν κινθτικϊν 

δραςτθριοτιτων». Θ κινθτικι αναπθρία μπορεί να επθρεάςει τα άνω ι/και τα κάτω άκρα των 

ατόμων, λόγω διάφορων αιτιϊν, όπωσ είναι οι κλθρονομικζσ, οι αποκτϊμενεσ είτε 

προκαλοφμενεσ από ατυχιματα (UNWTO, 2016).  

Θ αιςκθτθριακι αναπθρία περιλαμβάνει τα άτομα με προβλιματα όραςθσ, ακοισ και 

ομιλίασ. Οι πιο ςυχνά εμφανιηόμενεσ αιςκθτθριακζσ αναπθρίεσ είναι θ τφφλωςθ και θ 

κϊφωςθ, που μποροφν να εμφανιςτοφν είτε ξεχωριςτά είτε να ςυνδυαςτοφν 

(τυφλοκϊφωςθ). Σα άτομα με προβλιματα όραςθσ χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ, με 

μειωμζνθ όραςθ ι τφφλωςθ. «Θ μειωμζνθ όραςθ είναι θ ςοβαρι μείωςθ τθσ όραςθσ που δεν 

μπορεί να διορκωκεί με τυποποιθμζνα γυαλιά ι φακοφσ επαφισ και μειϊνει τθν ικανότθτα 

ενόσ ατόμου να λειτουργεί ςε ςυγκεκριμζνεσ ι όλεσ τισ εργαςίεσ.» και «Θ τφφλωςθ είναι θ 

ςοβαρι αδυναμία ι θ ολικι αδυναμία το άτομο να διακρίνει το φωσ από το ςκοτάδι.». Αυτι θ 

ομάδα ανκρϊπων ζχει ανάγκεσ που προκφπτουν από τθ ςχζςθ με το περιβάλλον όςον αφορά 

τον εντοπιςμό, τον προςανατολιςμό, τθν επικοινωνία και τθν αςφάλεια. Σα άτομα με 

προβλιματα ακοισ χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ, αυτά με απϊλεια ακοισ ι κϊφωςθ. «Θ 

απϊλεια ακοισ είναι θ μειωμζνθ ικανότθτα ακοισ ςε οποιοδιποτε επίπεδο» ενϊ «Θ κϊφωςθ 

είναι θ ςοβαρι ι θ ολικι απϊλεια ακοισ και ςτα δφο αυτιά.» (World Health Organization, 

2019).  

Σα άτομα με νοθτικι αναπθρία χαρακτθρίηονται από μειωμζνεσ ανϊτερεσ ψυχικζσ 

λειτουργίεσ και θ μειωμζνθ ικανότθτα ζχει επίδραςθ ςτθν κινθτικότθτα, ςτθν αντίλθψθ, ςτθν 

κατανόθςθ, ςτισ ςυναιςκθματικζσ δεξιότθτεσ κλπ. ε αυτι τθ κατθγορία ςυμπεριλαμβάνονται 

άτομα με ςφνδρομο Down, με εγκεφαλικι παράλυςθ και αυτιςμό μεταξφ άλλων διανοθτικϊν 

αναπθριϊν (World Health Organization, 1980).  

Ο ΠΟΤ αναφζρει ότι υπάρχει μια άλλθ αναπθρικι κατάςταςθ που είναι θ ψυχικι 

αςκζνεια. Τπάρχουν δφο είδθ αςκενειϊν που οδθγοφν ςε προςωρινό περιοριςμό τθσ 

ανεξαρτθςίασ και τθσ αυτάρκειασ ενόσ ατόμου: ψυχικι αςκζνεια και ςωματικι αςκζνεια. 

Μζχρι πρόςφατα, θ ψυχικι αςκζνεια ςυνδζκθκε με τθν ίδια ομάδα νοθτικισ αναπθρίασ, αλλά 

ο ΠΟΤ δθμιοφργθςε τθ διάκριςθ επειδι είναι διαφορετικζσ κατθγορίεσ.  

φμφωνα με τον ΠΟΤ «οι ζννοιεσ τθσ ψυχικισ υγείασ περιλαμβάνουν τθν 

υποκειμενικι ευεξία, τθν αντιλθπτι αυτο-αποτελεςματικότθτα, τθν αυτονομία, τθν 

ικανότθτα, τθν εξάρτθςθ μεταξφ γενεϊν και τθν αναγνϊριςθ τθσ ικανότθτασ να 

ςυνειδθτοποιιςουν το πνευματικό και ςυναιςκθματικό τουσ δυναμικό. Ζχει επίςθσ οριςτεί ωσ 
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μια κατάςταςθ ευθμερίασ ςτθν οποία τα άτομα αναγνωρίηουν τισ ικανότθτζσ τουσ, είναι ςε 

κζςθ να αντεπεξζλκουν ςτισ φυςιολογικζσ πιζςεισ τθσ ηωισ, να εργαςτοφν παραγωγικά και 

γόνιμα και να ςυνειςφζρουν ςτισ κοινότθτζσ τουσ. Θ ψυχικι υγεία είναι για τθν ενίςχυςθ των 

ικανοτιτων των ατόμων και των κοινοτιτων και για τθν επίτευξθ των αυτο-κακοριςμζνων 

ςτόχων τουσ.». Τπάρχουν πολλζσ κατθγορίεσ ψυχικϊν αςκενειϊν και διαταραχϊν, που 

κυμαίνονται από ζνα άτομο με διαταραχι όπωσ θ ανορεξία, ο εκιςμόσ ςτα τυχερά παιχνίδια ι 

θ κατάκλιψθ, ςε μια αςκζνεια όπωσ θ νόςοσ του Αλτςχάιμερ ι θ επιλθψία (World Health 

Organization, 2003). Οι ζννοιεσ τθσ ςωματικισ αςκζνειασ περιλαμβάνουν τθν αλλοίωςθ τθσ 

κατάςταςθσ τθσ υγείασ ενόσ ατόμου που προκαλείται από διάφορουσ παράγοντεσ. Μερικζσ 

από τισ ςωματικζσ αςκζνειεσ είναι ο καρκίνοσ, οι ςυγγενείσ καρδιακζσ πακιςεισ ι οι 

αναπνευςτικζσ ανεπάρκειεσ, διαβθτικοί, άτομα με κοιλιοκάκθ, άτομα με δυςανεξία ςτθ 

λακτόηθ. ε κάκε περίπτωςθ, τα άτομα που ζχουν μια αςκζνεια κα χρειαςτοφν ειδικι ιατρικι 

περίκαλψθ και παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ υγείασ τουσ (UNWTO, 2016). 

Οι διάφοροι βακμοί και μορφζσ αναπθρίασ κακορίηουν τθ μείηονα ι δευτερεφουςα 

ικανότθτα να ςυμμετζχουν τα άτομα ενεργά ςτθν κοινωνικι ηωι. φμφωνα με τθ διεκνι 

βιβλιογραφία θ καταςκευι τθσ αναπθρίασ μπορεί να χωριςτεί ςε ςωματικι αναπθρία και 

μακθςιακι αναπθρία. Θ ςωματικι αναπθρία ςχετίηεται με κινθτικότθτα, προβλιματα όραςθσ 

και ακοισ ενϊ θ μακθςιακι αναπθρία αφορά γνωςτικζσ, αιςκθτικζσ, ςυναιςκθματικζσ και 

αναπτυξιακζσ διαταραχζσ (Loi & Kong, 2015). Ενϊ θ αναπθρία κατθγοριοποιείται ςυνικωσ ςε 

τζςςερισ διαφορετικοφσ τφπουσ: ακοι, όραςθ, ςωματικι αναπθρία και αναπθρία νοθμοςφνθσ 

(Ozturk, Yayli, & Yesiltas, 2008). 

 

 

2.3. Νομικό πλαίςιο ςτθν Ελλάδα για τα ΑμεΑ  

 

τθν Ελλάδα ο όροσ «Άτομα με Ειδικζσ Ανάγκεσ (ΑμεΑ)» κακιερϊκθκε το 1982 όπου 

αντικατζςτθςε παλαιότερουσ όρουσ όπωσ ανάπθρουσ, ανιμπορουσ, μειονεκτοφντεσ κ.λπ., 

όπου ο παραπάνω όροσ υποδθλϊνει ότι τα άτομα αυτά ζχουν διαφορετικζσ ανάγκεσ από 

αυτζσ του υπόλοιπου πλθκυςμοφ, γιϋαυτό και ο κεντρικόσ φορζασ εκπροςϊπθςθσ των ΑμεΑ 

τον ζχει απορρίψει (Κουλικοφρδθ, 2009). 

φμφωνα με τθν Ελλθνικι νομοκεςία και ςυγκεκριμζνα με το αρ. 32 § 2 του Ν. 

1566/85, ΑμεΑ  κεωροφνται   «τα πρόςωπα τα οποία από οργανικά, ψυχικά ι κοινωνικά αίτια 

παρουςιάηουν κακυςτεριςεισ, αναπθρίεσ ι διαταραχζσ ςτθ γενικότερθ ψυχοςωματικι 

κατάςταςθ ι ςτισ επιμζρουσ λειτουργίεσ τουσ και ςε βακμό που δυςκολεφεται ι 



[13] 
 

παρεμποδίηεται ςοβαρά θ παρακολοφκθςθ τθσ γενικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, θ 

δυνατότθτα ζνταξισ τουσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία και θ αλλθλοαποδοχι τουσ με το 

κοινωνικό ςφνολο. 

Πάςχουν  από  ειδικζσ  ανεπάρκειεσ  ι  δυςλειτουργίεσ  οφειλόμενεσ  ςε 

φυςικοφσ,  διανοθτικοφσ  ι  κοινωνικοφσ  παράγοντεσ,  ςε  τζτοιο  βακμό,  που  είναι πολφ 

δφςκολο  για  αυτά  να  ςυμμετάςχουν  ςτθ  γενικι  και  επαγγελματικι  κατάρτιςθ,  να  βρουν 

 εργαςία ι να ζχουν πλιρθ ςυμμετοχι ςτθν κοινωνία». 

τα ΑμεΑ περιλαμβάνονται κυρίωσ:  

 οι τυφλοί και όςοι ζχουν ςοβαρζσ διαταραχζσ ςτθν όραςθ, 

 οι κωφοί και βαρικοοι,  

 όςοι ζχουν κινθτικζσ διαταραχζσ,  

 όςοι ζχουν διανοθτικι κακυςτζρθςθ,  

 όςοι εμφανίηουν επιμζρουσ δυςκολίεσ ςτθ μάκθςθ (δυςλεξία, διαταραχι λόγου και 

άλλα) ι είναι γενικότερα δυςπροςάρμοςτοι,  

 όςοι πάςχουν από ψυχικζσ νόςουσ και ςυναιςκθματικζσ αναςτολζσ,  

 οι επιλθπτικοί,  

 οι χανςενικοί (λεπροί),  

 όςοι πάςχουν από αςκζνειεσ που απαιτοφν μακρόχρονθ κεραπεία και παραμονι ςε 

νοςθλευτικά ιδρφματα, κλινικζσ ι πρεβαντόρια και  

 κάκε άτομο νθπιακισ, παιδικισ ι εφθβικισ θλικίασ, που δεν ανικει ςε μία από τισ 

προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ και που παρουςιάηει διαταραχι τθσ προςωπικότθτασ από 

οποιαδιποτε αιτία.  

 

2.4. Χαρακτθριςτικά του τουριςμοφ ςτθν Ελλάδα - Σρζχουςα κατάςταςθ του τουριςμοφ 

ςτθν Ελλάδα 

 

Ο ελλθνικόσ τουριςτικόσ τομζασ αναπτφςςεται πάνω από τρεισ φορζσ ταχφτερα από τθν 

ευρφτερθ οικονομία (World Travel & Tourism Council, 2018). Θ Ελλάδα κεωρείται δθμοφιλισ 

τουριςτικόσ προοριςμόσ και ςφμφωνα με τθν ζρευνα του World Travel & Tourism Council 

(WTTC) ο ςυγκεκριμζνοσ κλάδοσ αυξικθκε με ρυκμό 6,9% το 2018, ενϊ ςε παγκόςμιο 

επίπεδο αυξικθκε κατά 2,0% (World Travel & Tourism Council, 2018). Ο τουριςμόσ ςυμβάλλει 
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ςε εξαιρετικά μεγάλο βακμό ςτθ διαμόρφωςθ του ΑΕΠ τθσ χϊρασ αλλά και ςτθν απαςχόλθςθ 

(World Travel & Tourism Council, 2018· ΙΝΕΣΕ, 2019). Σον τελευταίο χρόνο ο τουριςμόσ 

αντιπροςωπεφει το 20,6% του ΑΕΠ τθσ χϊρασ, ενϊ ςε παγκόςμιο επίπεδο το ΑΕΠ αποτελεί το 

10,4% κατά μζςο όρο. Για να μιλιςουμε με αρικμοφσ, ο τουριςμόσ δθμιοφργθςε περίπου 987 

χιλιάδεσ κζςεισ εργαςίασ. Θ απαςχόλθςθ αναφζρεται ςε ξενοδοχεία, ταξιδιωτικοφσ 

πράκτορεσ, αεροπορικζσ εταιρείεσ και άλλεσ υπθρεςίεσ μεταφοράσ επιβατϊν (World Travel & 

Tourism Council, 2018). Ο τουριςμόσ τον περαςμζνο χρόνο παρουςίαςε αφξθςθ εςόδων από 

το εξωτερικό κατά 11,3%, δθλαδι  1.842 εκ. ευρϊ και περίπου 30,1 εκ. κάτοικοι άλλων χωρϊν 

ζκαναν διακοπζσ ςτθν Ελλάδα.  τον ξενοδοχειακό κλάδο το ςφνολο των επενδφςεων για το 

2018 ανζρχεται ςε περίπου 1.314 εκ. ευρϊ (αυξικθκε κατά 49% ςε ςχζςθ με το 2017) 

(ΙΝΕΣΕ, 2019).  

Σα ΑμεΑ αντιπροςωπεφουν ζνα μεγάλο κομμάτι τθσ αγοράσ, είτε αυτό αφορά τθν 

εργαςία, είτε αφορά τον τουριςμό, και ςε αρικμθτικό επίπεδο αλλά και ςε οικονομικό 

επίπεδο. φμφωνα με τον ΠΟΤ περίπου ζνα διςεκατομμφριο του παγκόςμιου πλθκυςμοφ 

αντιμετωπίηει κάποια μορφι αναπθρίασ, όπου πάνω από 110 εκατομμφρια άτομα 

αντιμετωπίηουν ςθμαντικζσ αναπθρίεσ, κυρίωσ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ (World Health 

Organization, 2015). τθν Ευρϊπθ υπάρχουν περίπου 80 εκατομμφρια άνκρωποι με κάποια 

μορφι αναπθρίασ ενϊ ςτθν Ελλάδα, το φαινόμενο επεκτείνεται ςτο 1,2% του πλθκυςμοφ 

(World Health Organization, 2018 ).  

Ο ΠΟΤ αναγνωρίηει τα εμπόδια που αντιμετωπίηουν κακθμερινά τα άτομα με αναπθρία 

και προςπακεί να βελτιϊςει και να ενιςχφςει τομείσ όπωσ θ υγεία, οι υπθρεςίεσ, θ 

υποςτθρικτικι τεχνολογία, θ εκπαίδευςθ, θ εργαςία και θ προςβαςιμότθτα (World Health 

Organization, 2015). το πλαίςιο ενόσ τουριςτικοφ πλαιςίου, μελζτεσ ζχουν εντοπίςει εμπόδια 

ωσ ζναν από τουσ πολλοφσ λόγουσ για τουσ οποίουσ τα ποςοςτά ςυμμετοχισ και οι εμπειρίεσ 

του τουριςμοφ είναι χαμθλότερα από εκείνα του γενικοφ πλθκυςμοφ (Buhalis & Darcy, 2011· 

UNWTO, 2016)  τθν Ελλάδα υπάρχουν ςθμαντικά εμπόδια όςον αφορά τθν προςβαςιμότθτα 

των ΑμεΑ ςε τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ. Σα παραπάνω εμπόδια αφοροφν τισ μεταφορικζσ 

υποδομζσ, τα καταλφματα και τα ξενοδοχεία, τουσ ανοικτοφσ τουριςτικοφσ χϊρουσ (παραλίεσ, 

φυςικά πάρκα και χϊρουσ αναψυχισ), τα μουςεία και τουσ πολιτιςτικοφσ χϊρουσ, τισ 

εγκαταςτάςεισ υποςτιριξθσ του τουριςμοφ (εςτιατόρια, καταςτιματα και καφετζριεσ). τθν 

Ελλάδα το εκνικό ειςόδθμα προζρχεται και από τον τουριςτικό κλάδο και ο προςβάςιμοσ 

τουριςμόσ μπορεί να ςυμβάλλει κετικά ςτον τομζα αυτό (Naniopoulos, Tsalis, & Nalmpantis, 

2016).  
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2.5. Οι επιδράςεισ του τουριςμοφ ςτα ΑμεΑ  

 

τθ διεκνι βιβλιογραφία ςυναντάμε μελζτεσ που αναλφουν τθ ςχζςθ τουριςτικοφ 

κλάδου και ΑμεΑ, όπου επικεντρϊνονται κυρίωσ ςε κζματα προςβαςιμότθτασ, μεταφορϊν, 

εγκαταςτάςεων (κυρίωσ ξενοδοχείων και εςτιατορίων). Τπάρχουν δφο ςθμαντικζσ πτυχζσ 

ςτθν προςωπικι προςζγγιςθ του ατόμου. Σο πρϊτο είναι να διερευνιςουμε και να 

κατανοιςουμε τισ απόψεισ ενόσ ατόμου για τα ταξίδια με αναπθρία. Δεφτερον, πρζπει να 

αναγνωρίςουμε ότι οι ανάπθροι ταξιδιϊτεσ, οι οικογζνειζσ τουσ και τα άτομα που φροντίηουν 

τα ΑμεΑ γνωρίηουν περιςςότερα ςχετικά με τθν αναπθρία, τισ αναπόφευκτεσ ανάγκεσ και 

προβλιματα, τισ λφςεισ τουσ κακϊσ και τισ διακζςιμεσ υπθρεςίεσ και υποςτιριξθ για τα 

άτομα αυτά (Bauer, 2018).  

Θ μελζτθ του Smith (1987) ιταν μια από τισ πρϊτεσ που αςχολικθκαν με τα εμπόδια 

των ΑμεΑ ςτον τουριςτικό κλάδο. Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα κατθγοριοποιεί τα εμπόδια ςε τρία 

μζρθ: τα εγγενι (ι ενδογενι) εμπόδια που προκφπτουν κυρίωσ από το επίπεδο των 

γνωςτικϊν, φυςικϊν και ψυχολογικϊν λειτουργιϊν του τουρίςτα, περιβαλλοντικά εμπόδια 

που ςχετίηονται με εξωτερικοφσ περιοριςμοφσ και τζλοσ τα αλλθλεπιδραςτικά εμπόδια που 

αφοροφν τισ δυςκολίεσ των δεξιοτιτων-πρόκλθςεων και τα εμπόδια επικοινωνίασ. Κατζλθξε 

ςτο ςυμπζραςμα ότι τα παραπάνω εμπόδια περιορίηουν τισ κετικζσ εμπειρίεσ των ΑμεΑ ςτισ 

τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ (Smith, 1987). Σα περιβαλλοντικά εμπόδια και τα εγγενι εμπόδια 

ζχουν εντοπιςτεί ωσ το μεγαλφτερο εμπόδιο ςτθ ςυμμετοχι ςε ταξίδια και ςτον τουριςμό. Ο 

Darcy (1998) κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι πολλοί από τουσ περιοριςμοφσ και τα εμπόδια 

που αντιμετωπίηουν τα ΑμεΑ είναι κοινωνικά καταςκευαςμζνα και θ διάδοςθ πλθροφοριϊν 

ςε προςβάςιμουσ προοριςμοφσ αποτελεί βαςικό παράγοντα για τθν αφξθςθ των ευκαιριϊν 

τουριςμοφ για ΑμεΑ (Darcy, 1998). Οι τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ ταξιδιϊν και πρόςβαςθσ 

πρζπει να κεωρθκοφν ωσ κεμελιϊδεσ κοινωνικό δικαίωμα των ΑμεΑ και των οικογενειϊν τουσ 

(Pagan, 2012).  Θ κατανόθςθ και θ αποδοχι τθσ αναπθρίασ οδθγεί ςτθν ενεργό ςυμμετοχι 

των ΑμεΑ ςτον κλάδο του τουριςμοφ (Yau, McKercher & Packer, 2004).  

Ο οριςμόσ τθσ ζννοιασ «κοινωνικόσ αποκλειςμόσ/ζνταξθ», ςφμφωνα με τουσ 

Overmars-Marx κ.α. (2004) είναι δφςκολο να διατυπωκεί λόγω τθσ ευρείασ διάκεςθσ και 

χριςθσ τθσ από τθν κοινι γνϊμθ και τον πολιτικό λόγο (Overmars-Marx et al. , 2014). τον 

κοινωνικό αποκλειςμό/ζνταξθ κεντρικό ρόλο αναλαμβάνουν οικονομικά, κοινωνικά και 

πολιτικά ηθτιματα (Labonte, 2004). Θ αναπθρία μαηί με πτυχζσ όπωσ θ φτϊχεια, θ 

εγκλθματικότθτα και οι ςεξουαλικζσ, φυλετικζσ και εκνοτικζσ διακρίςεισ και οι διακρίςεισ 

λόγω φφλου, αποτελοφν ζναν από τουσ πλζον διαδεδομζνουσ παράγοντεσ κοινωνικοφ 
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αποκλειςμοφ (Labonte, 2004). Οι Cass, Shove και Urry (2005), αναφζρουν ότι θ πρόςβαςθ και 

θ κινθτικότθτα ςυνδζονται ςτενά με τον κοινωνικό αποκλειςμό (Cass, Shove, & Urry, 2005).  

Θ ςχζςθ μεταξφ αναπθρίασ και τουριςμοφ μπορεί να αναλυκεί μζςα ςτθν ευρφτερθ 

βιβλιογραφία του «κοινωνικοφ τουριςμοφ» που αφορά τα εμπόδια και άλλα ηθτιματα που 

επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι. Τπάρχουν πολλζσ ζρευνεσ που διερευνοφν εμπόδια για τθν 

ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των ΑμεΑ ςτον τουριςμό, αλλά προτείνεται θ ςφνδεςθ μεταξφ 

κοινωνικοφ τουριςμοφ και αναπθρίασ (Smith, 1987). τθ διεκνι βιβλιογραφία το μοντζλο που 

υιοκετοφν οι περιςςότερεσ ζρευνεσ που αφορά τθ ςχζςθ του τουριςμοφ και τθσ αναπθρίασ 

είναι ο λεγόμενοσ «κοινωνικόσ τουριςμόσ» (Haulot, 1981· Shaw & Coles, 2004· Minnaert, 

Maitland, & Miller, 2009· Gannon & Munley, 2009· Pagan, 2012· Minnaert, 2014· Morgan, 

Pritchard, & Sedgley, 2015· Kastenholz, Eusébio, & Figueiredo, 2015· McIntosh & Harris, 2018· 

McKercher & Darcy, 2018). Ο κοινωνικόσ τουριςμόσ αφορά όλα εκείνα τα άτομα που 

χρειάηονται κοινωνικι παρζμβαςθ για να μπορζςουν να ταξιδζψουν, όπωσ θλικιωμζνοι, 

άτομα με αναπθρία, άτομα ι οικογζνειεσ με χαμθλό ειςόδθμα (Haulot, 1981). Οι Morgan κ.α. 

(2015) μελζτθςαν τισ εμπειρίεσ κοινωνικοφ τουριςμοφ των θλικιωμζνων και κατζλθξαν ότι ο 

κοινωνικόσ τουριςμόσ ζχει κετικό αντίκτυπο ςτθν ηωι των θλικιωμζνων, όπωσ ςτθν 

αυτοπεποίκθςι, ςτθν ευεξία και το άγχοσ (Morgan, Pritchard, & Sedgley, 2015).  

 

2.6. Εμπόδια ςτον τουριςμό 

 

Άτομα με ι χωρίσ αναπθρία ζχουν τθ κζλθςθ και τθ διάκεςθ να ςυμμετζχουν ςε 

δραςτθριότθτεσ αναψυχισ, που ςχετίηονται με τον τουριςμό, αφοφ με αυτό τον τρόπο 

ξεχνοφν τα προβλιματά τουσ, και αυξάνεται θ ποιότθτα ηωισ τουσ (Shaw & Coles, 2004 · 

Darcy, 2010· Blichfeldt & Nicolaisen, 2011· Pagan, 2012). Οι δραςτθριότθτεσ ςτον τουριςμό, 

εφόςον είναι προςβάςιμεσ, βοθκάνε τα ΑμεΑ να αλλθλεπιδροφν με άλλουσ, με αναπθρία ι 

χωρίσ, αυξάνουν τθν ποιότθτα ηωισ, παρζχουν ευκαιρίεσ προςωπικισ ανάπτυξθσ και 

ςυμβάλουν ςτθν κοινωνικι ζνταξθ των ΑμεΑ (Yau, McKercher, & Packer, 2004· Kastenholz, 

Eusébio, & Figueiredo, 2015). Μελζτεσ ζχουν δείξει ότι οι επικυμίεσ και τα κίνθτρα για ταξίδια 

είναι παρόμοιεσ μεταξφ ΑμεΑ και του γενικοφ πλθκυςμοφ (Yau, McKercher, & Packer, 2004· 

Small, Darcy, & Packer, 2012). Οι Daniels κ.α. (2005) ςυμπζραναν ότι τα άτομα με κινθτικι 

αναπθρία ζχουν αρκετά κοινά χαρακτθριςτικά με το γενικό πλθκυςμό όςον αφορά τισ 

προτιμιςεισ τουσ ςτα ταξίδια (Daniels, Rodgers, & Wiggins, 2005). Ο τουριςμόσ ζχει 

προςφζρει πολλά οφζλθ για τα ΑμεΑ ςτθν ενίςχυςθ τθσ προςωπικισ ανάπτυξθσ, ςτθν 

αυτοπεποίκθςθ, ςτθν ποιότθτα ηωισ, ςτθν ανάκαμψθ και ςτθν κοινωνικι τουσ ζνταξθ (Yau, 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
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McKercher, & Packer, 2004· Shaw & Coles, 2004· Daniels, Rodgers, & Wiggins, 2005· Blichfeldt 

& Nicolaisen, 2011· Agovino et al., 2017). Οι διακοπζσ και θ ικανοποίθςθ τθσ ηωισ ζχουν 

κετικι ςχζςθ για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ, με ι χωρίσ αναπθρία (Pagan, 2015). Οι οικογζνειεσ 

με παιδιά με αναπθρία μποροφν να ωφελθκοφν από τα ταξίδια (McCabe, 2009· Kim & Lehto, 

2013). Αρχικά τα ταξίδια βελτιϊνουν τθ ςωματικι ικανότθτα και αναπτφςουν τθν πνευματικι 

ικανότθτα των παιδιϊν με αναπθρία. Ο χρόνοσ που αφιερϊνουν οι οικογζνειεσ ςτα ταξίδια 

μπορεί να οδθγιςει ςτθν ενίςχυςθ των ςχζςεων ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ οικογζνειασ, αλλά και 

να προςφζρει προςωπικι χαλάρωςθ, διαφυγι από τθν κακθμερινότθτα και κοινωνικοποίθςθ 

(Kim & Lehto, 2013). Πολλοί άνκρωποι με αναπθρία εκτιμοφν ακόμθ περιςςότερο τισ κετικζσ 

επιπτϊςεισ του ταξιδιοφ όςον αφορά τθν αναγνϊριςθ των δυνατοτιτων και των ικανοτιτων 

των ατόμων ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με το κοινωνικό πλαίςιο, όςον αφορά τθν ανεξαρτθςία, τθν 

αυτοπεποίκθςθ και να ξεπεράςουν τθν αμφιβολία που ζχουν για τον εαυτό τουσ (Eichhorn, 

Miller, & Tribe, 2013). Οι Lehto κ.α. (2018) μελζτθςαν τισ εμπειρίεσ των τουριςτϊν με 

αναπθρία και των ςυνοδϊν τουσ. Θ ζρευνα ζδειξε ότι οι τουρίςτεσ με αναπθρία και οι 

ςυνοδοί τουσ εμφανίηουν ομοιότθτεσ όςον αφορά τον ζλεγχο των δραςτθριοτιτων, τα 

ςυναιςκιματα που προκαλοφνται από τθν εμπειρία και τισ κοινωνικζσ παραμζτρουσ τθσ 

εμπειρίασ (Lehto et al., 2018). Ο McCabe (2009) αναφζρεται ςτα οφζλθ που προκφπτουν από 

τον κετικό τουριςμό των εμπειριϊν των ΑμεΑ, όπωσ θ υγεία, θ αλλαγι ςτθν ρουτίνα, 

προςωπικι ανάπτυξθ, κοινωνικά οφζλθ και θ ποιότθτα ηωισ (McCabe, 2009). Σα ΑμεΑ ςτισ 

ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ ζχουν καλφτερθ ποιότθτα ηωισ και μποροφν να ςυμμετζχουν ςε 

δραςτθριότθτεσ αναψυχισ και τουριςμοφ, λόγω των υψθλότερων επιπζδων ειςοδθμάτων, 

τθσ ςτακερότθτασ των ςυντάξεων, των τεχνολογικϊν βελτιϊςεων, όπου οι πλθροφορίεσ 

διευκολφνουν τα ταξίδια όςον αφορά τθν κινθτικότθτα, τθν επικοινωνία και τθν ανεξαρτθςία 

των ΑμεΑ και των κοινωνικϊν ςυςτθμάτων, (όπωσ τα προγράμματα αναψυχισ και τουριςμοφ) 

όπου οριςμζνα δθμιουργικθκαν ι/και τροποποιικθκαν για τισ ευπακείσ ομάδεσ (UNWTO, 

2016). Σα ΑμεΑ αντιπροςωπεφουν ζνα ςθμαντικό τμιμα του τουριςμοφ, με μια ςυνεχϊσ 

αυξανόμενθ δυνθτικι ηιτθςθ, και ο προςβάςιμοσ τουριςμόσ μπορεί να αποφζρει ςθμαντικά 

οικονομικά οφζλθ (μικροοικονομικά και μακροοικονομικά) ςτον τουριςτικό κλάδο. Σα 

μικροοικονομικά οφζλθ ςχετίηονται με τθ διαφοροποίθςθ τθσ προςφοράσ και βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ τθσ, με τθν αφξθςθ του ειςοδιματοσ ενϊ τα μακροοικονομικά οφζλθ ςχετίηονται 

με τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ τθσ εκνικισ τουριςτικισ βιομθχανίασ και με τθν ενίςχυςθ του 

τουριςτικοφ τομζα δθμιουργϊντασ κζςεισ εργαςίασ και ειςοδιματα από το εξωτερικό 

(Agovino et al., 2017). Θ διαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτον τουριςμό μπορεί να 

βελτιϊςει τθν ποιότθτα ηωισ των ΑμεΑ ςτισ χϊρεσ του ειςερχόμενου τουριςμοφ, δεδομζνου 

ότι οι προςπάκειεσ ωφελοφν τθν κοινωνία ςτο ςφνολό τθσ (UNWTO, 2016).  
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Οι περιοριςμοί που αντιμετωπίηουν οι ταξιδιϊτεσ με αναπθρία ι χωρίσ αναπθρία 

χωρίηονται ςε τρεισ κατθγορίεσ ςφμφωνα με τθν ζρευνα των Crawford και Godbey (1987). 

Ενδοπροςωπικοί περιοριςμοί, που περιλαμβάνουν ζνα φάςμα ψυχολογικϊν παραγόντων, 

όπωσ θ υγεία (άγχοσ, κατάκλιψθ, ανθςυχία), θ κρθςκεία, θ κοινωνικοποίθςθ ςε 

δραςτθριότθτεσ αναψυχισ κλπ. Οι διαπροςωπικοί περιοριςμοί οι οποίοι είναι αποτζλεςμα 

τθσ διαπροςωπικισ αλλθλεπίδραςθσ ι είναι θ ςχζςθ μεταξφ των ατομικϊν χαρακτθριςτικϊν 

και επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτθν παρουςία ταξιδιωτικϊν ςυνοδϊν και διαπροςωπικισ 

επικοινωνίασ. Σζλοσ, οι δομικοί περιοριςμοί είναι εξωτερικοί αναςταλτικοί παράγοντεσ και 

αφοροφν προβλιματα όπωσ ο χρόνοσ, το κόςτοσ και θ ζλλειψθ ευκαιριϊν (Crawford & 

Godbey, 1987). Οι παραπάνω περιοριςμοί ζχουν προςδιοριςτεί ςε ζρευνεσ ςχετικά με τθν 

αναπθρία (Daniels, Rodgers, & Wiggins, 2005· Small, Darcy, & Packer, 2012). Για παράδειγμα, 

τα άτομα με προβλιματα όραςθσ αντιμετωπίηουν ενδοπροςωπικοφσ περιοριςμοφσ (π.χ. με 

τθν υγεία), διαπροςωπικοφσ περιοριςμοφσ (π.χ. με τουσ ςυνοδοφσ) και δομικοφσ 

περιοριςμοφσ (π.χ. ζλλειψθ προςβάςιμθσ πλθροφόρθςθσ). Ακόμθ, ςυχνά αντιμετωπίηουν και 

άλλουσ περιοριςμοφσ ςχετικά με τθ ςτάςθ των παρόχων υπθρεςιϊν (π.χ. ζλλειψθ κατάρτιςθσ 

προςωπικοφ) (Darcy & Pegg, 2011). 

Όλοι οι άνκρωποι πρζπει να ζχουν τθν ευκαιρία να ταξιδεφουν, είτε είναι άτομα με 

αναπθρία είτε είναι άτομα χωρίσ αναπθρία. Παρϋόλα αυτά, ο τουριςμόσ εξακολουκεί να μθν 

είναι προςιτόσ ςε όλουσ, κυρίωσ τα ΑμεΑ αντιμετωπίηουν τα περιςςότερα εμπόδια, γι’ αυτό 

μελετθτζσ ζχουν αςχολθκεί με τισ επικυμίεσ και τουσ περιοριςμοφσ που βιϊνουν τα άτομα 

αυτά κατά τθ διάρκεια των διακοπϊν τουσ (Daniels, Rodgers, & Wiggins, 2005· Bélanger & 

Jolin, 2011· Kastenholz, Eusébio, & Figueiredo, 2015· Bauer, 2018). Αυτι θ πλθκυςμιακι 

ομάδα αντιμετωπίηει εμπόδια ςτθν κακθμερινότθτα τθσ και θ πρόςβαςθ ςτον τουριςμό είναι 

ιδιαίτερα περιοριςμζνθ (Daniels, Rodgers, & Wiggins, 2005· Darcy, 2010). Σα ΑμεΑ ανάλογα με 

τισ ανάγκεσ και δυνατότθτζσ τουσ καλοφνται να αντιμετωπίςουν κακθμερινά και διαφορετικά 

εμπόδια που το περιβάλλον ορκϊνει ςε όλουσ τουσ τομείσ. Θ βιβλιογραφία ζχει ταξινομιςει 

τα εμπόδια που αντιμετωπίηουν τα ΑμεΑ ςτο τουριςτικό πλαίςιο ςε διάφορεσ κατθγορίεσ. Σα 

ΑμεΑ αποκλείονται από τθν τουριςτικι βιομθχανία λόγω διάφορων εμποδίων τα οποία 

μποροφν να ταξινομθκοφν ςε τρεισ κφριεσ κατθγορίεσ, εμπόδια φυςικισ πρόςβαςθσ, εμπόδια 

ςυμπεριφοράσ και εμπόδια ςτθν πλθροφόρθςθ (Eichorn & Buhalis, 2011). φμφωνα με τουσ 

Buhalis και Michopoulou (2011) οι απαιτιςεισ των ΑμεΑ ςτθν τουριςτικι αγορά μποροφν να 

ομαδοποιθκοφν ςε τρεισ μεγάλεσ κατθγορίεσ ωσ εξισ: φυςικι προςβαςιμότθτα, πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τθν προςβαςιμότθτα και πλθροφορίεσ προςβάςιμεσ ςτο Διαδίκτυο (Buhalis & 
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Michopoulou, 2011). τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία αναλφςαμε κάποια από τα εμπόδια τθσ 

παρακάτω ταξινόμθςθσ. 

 

Σα εμπόδια μποροφν να χωριςτοφν ςε ζξι κατθγορίεσ2:  

1. Φυςικά εμπόδια που αναφζρονται ςε αντικείμενα που ενςωματϊνονται ςτο 

περιβάλλον. Πολλζσ φορζσ τα αντικείμενα αυτά είναι τοποκετθμζνα με τζτοιο τρόπο 

που δεν διευκολφνουν τθν διεφλεςθ και τθν κίνθςθ των ΑμεΑ, ζχουν απαγορευτικζσ 

διαςτάςεισ ι/και δεν είναι εφκολα διακριτά. 

2. Αρχιτεκτονικά εμπόδια. «Σα αρχιτεκτονικά εμπόδια αναφζρονται ςτο ςχεδιαςμό των 

κτιρίων, των χϊρων γφρω από τα κτίρια, το ςχιμα των χϊρων, τισ διαςτάςεισ, τθν 

ποιότθτα των υλικϊν, τθ δυνατότθτα διαφυγισ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, 

κ.λπ.» 

3. Σεχνολογικά εμπόδια. Σα τεχνολογικά εμπόδια ςχετίηονται με βοθκιματα όπωσ 

υπολογιςτζσ και τα μζρθ αυτϊν (πλθκτρολόγιο, λογιςμικό κ.λπ.), τθλζφωνα, 

τεχνολογίεσ (διαδίκτυο κ.λπ.) κ.λπ. 

4. Εμπόδια λόγω πολιτικϊν/ διαδικαςιϊν. Σα εμπόδια αυτισ τθσ κατθγορίασ ςχετίηονται 

κυρίωσ με κανονιςμοφσ, πρωτόκολλα, πρακτικζσ και πολιτικζσ που αποκλείουν τα 

ΑμεΑ. 

5. Εμπόδια ςτθν πλθροφόρθςθ και τθν επικοινωνία. Σα ΑμεΑ πολλζσ φορζσ 

δυςκολεφονται να λάβουν πλθροφόρθςθ ι να επικοινωνιςουν με τρόπο εφκολα 

αντιλθπτό από αυτά (είτε δια ηϊςθσ, είτε με ζντυπα, τθλζφωνα, ςιμανςθ κλπ). 

6. Εμπόδια λόγω ςυμπεριφοράσ. Πολλοί άνκρωποι ζχουν ανακριβείσ αντιλιψεισ ςχετικά 

με τισ ικανότθτεσ ενόσ ΑμεΑ και προζρχονται κυρίωσ από εκείνουσ που δε γνωρίηουν 

πϊσ να επικοινωνιςουν με τα άτομα αυτά. 

 

2.6.1. Φυςικά και αρχιτεκτονικά εμπόδια 

 

Ζνα δυςπρόςιτο περιβάλλον αποτελεί ςθμαντικό εμπόδιο για τα ΑμεΑ (Darcy, 1998· 

Turco, Stumbo, & Garncarz, 1998· Shaw & Coles, 2004· Daniels, Rodgers, & Wiggins, 2005· 

Hersh, 2014). Σα φυςικά εμπόδια κακιςτοφν τθν εμπειρία του τουριςμοφ λιγότερο προςιτι 

για τα ΑμεΑ και περιλαμβάνουν τισ δυςπρόςιτεσ μεταφορζσ, τισ εγκαταςτάςεισ διαμονισ και 

τα αξιοκζατα (Turco, Stumbo, & Garncarz, 1998). ε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ταξιδιοφ οι 

περιοριςμοί που αντιμετωπίηουν τα ΑμεΑ είναι ςυνεχι ακόμθ και όταν ςχετίηονται με τισ 

                                                           
2
 (Χριςτόφθ, 2013) 
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μεταφορζσ. Θ πρόςβαςθ ςτισ μεταφορζσ είναι ζνα ςφνθκεσ εμπόδιο όπου τα άτομα με 

κινθτικά προβλιματα αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςε μθ αςφαλτοςτρωμζνουσ δρόμουσ και 

διαβάςεισ ενϊ ο υπερβολικόσ κόρυβοσ μπορεί να αποπροςανατολίςει τα άτομα με 

προβλιματα όραςθσ (Daniels, Rodgers, & Wiggins, 2005). θμαντικό κζμα που αφορά τθν 

κακθμερινότθτα αλλά και τα ταξίδια είναι θ διζλευςθ ςτο δρόμο, κυρίωσ λόγω των 

αντικειμζνων (π.χ. οχιματα, ζπιπλα). Σα άτομα με προβλιματα όραςθσ ι ακοισ για να 

ξεπεράςουν τα εμπόδια ςτουσ δρόμουσ χρθςιμοποιοφν τθν υποςτθρικτικι τεχνολογία ι/και 

αναηθτοφν βοικεια από τουσ περαςτικοφσ (Hersh, 2014). Οι μεταφορζσ προκαλοφν ιδιαίτερθ 

ανθςυχία για τα ΑμεΑ (Shaw & Coles, 2004), και πολλζσ μελζτεσ ζχουν αςχολθκεί με τα 

αεροπορικά ταξίδια των ΑμεΑ που αφοροφν τισ εμπειρίεσ των ταξιδιωτϊν με αναπθρία 

(Pardeck, 2005· Poria, Reichel, Brandt, 2010· Chang & Chen, 2012). Σο ταξίδι με αεροπλάνο για 

τα άτομα με αναπθρικό αμαξίδιο δθμιουργεί δυςμενείσ ςυνκικεσ για τθν ομάδα αυτι, κακϊσ 

αντιμετωπίηει εμπόδια ςτο χϊρο του αεροπλάνου, όπωσ το μπάνιο και τισ υπθρεςίεσ για 

αναπθρικό αμαξίδιο (Chang & Chen, 2012).  

Θ πρϊτθ βαςικι απαίτθςθ τθσ αγοράσ των ΑμεΑ είναι θ προςβαςιμότθτα του 

φυςικοφ  περιβάλλοντοσ που αφορά κυρίωσ τθν παρουςία αρχιτεκτονικϊν δομϊν που πρζπει 

να είναι εξοπλιςμζνεσ με τισ απαραίτθτεσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ για τα διάφορα είδθ 

αναπθρίασ (π.χ. ςκάλεσ, αντίκεςθ χρϊματοσ, φωτιςμόσ) (Buhalis & Michopoulou, 2011). Θ 

φυςικι προςβαςιμότθτα (π.χ. προςβαςιμότθτα ςε τουριςτικά αξιοκζατα, αςφάλεια) κζτει τα 

μεγαλφτερα εμπόδια ςτον τουριςτικό χϊρο (Kastenholz, Eusébio, & Figueiredo, 2015) και θ 

επιλογι του τουριςτικοφ προοριςμοφ από τα ΑμεΑ γίνεται κυρίωσ βάςει τθσ 

προςβαςιμότθτασ (Yau, McKercher, & Packer, 2004· Darcy, 2010· Pagan, 2012· Kastenholz, 

Eusébio, & Figueiredo, 2015). Σα ΑμεΑ δυςκολεφονται να ςυμμετζχουν ςε τουριςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ κυρίωσ λόγω των ακατάλλθλων εγκαταςτάςεων (Agovino et al., 2017), όμωσ 

ςυμμετζχουν ςε όλεσ τισ μορφζσ κοινωνικϊν δραςτθριοτιτων όταν υπάρχει θ κατάλλθλθ 

προςβαςιμότθτα και υποςτιριξθ από το περιβάλλον (π.χ. ράμπεσ, Μπράιγ, κλπ.) (McKercher 

& Darcy, 2018).  Ακόμθ, πολλζσ φορζσ αυτό που φαίνεται προςβάςιμο μπορεί να γίνει 

απροςπζλαςτο μζςω του εξοπλιςμοφ του χϊρου, όπωσ χαλιά, χαμθλό φωτιςμό κ.α. (Buhalis & 

Michopoulou, 2011). Σα άτομα με κινθτικι αναπθρία και προβλιματα αντίλθψθσ 

αντιμετωπίηουν κυρίωσ φυςικά, αρχιτεκτονικά και τεχνολογικά εμπόδια όπωσ ςκαλοπάτια, 

ζλλειψθ χϊρου για κίνθςθ και ελιγμοφσ (ςτενζσ πόρτεσ, χϊροι υγιεινισ μικρϊν διαςτάςεων, 

μικροί ανελκυςτιρεσ), ολιςκθρότθτα (γυαλιςμζνα μαρμάρινα δάπεδα), εμπόδια ςτα 

πεηοδρόμια (πινακίδεσ, ςτακμευμζνα οχιματα), χϊροι με πολφπλοκθ διαρρφκμιςθ και 

εξοπλιςμοί  με πολφπλοκεσ οδθγίεσ χριςθσ (Χριςτόφθ, 2013).  
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2.6.2. Εμπόδια λόγω ςυμπεριφοράσ 

 

Σα ΑμεΑ, εκτόσ από τα εμπόδια που αφοροφν τθν αναπθρία τουσ, ςυνταντάνε 

οριςμζνα εμπόδια τα οποία αφοροφν τθν άγνοια, τθ ςτάςθ, τθν αξιοπιςτία των πλθροφοριϊν, 

το ίδιο το άτομο και τθν τουριςτικι βιομθχανία (McKercher & Darcy, 2018). Θ άγνοια 

ςχετίηεται άμεςα με προβλιματα που αφοροφν τθ ςτάςθ, τθν πλθροφόρθςθ και τθ 

βιομθχανία. Πολλοί άνκρωποι δεν ζχουν ζρκει ςε επαφι με ΑμεΑ και υπάρχει ζλλειψθ 

κατανόθςθσ για τα προβλιματα των ατόμων αυτϊν, όπωσ θ τουριςτικι βιομθχανία όπου θ 

αναπθρία παραβλζπεται, παραλείπεται ι παρεμποδίηεται (Darcy & Pegg, 2011). Θ άγνοια 

οδθγεί ςε πολλζσ παρανοιςεισ ςχετικά με το επίπεδο ικανότθτασ, διότι μια κοινι πεποίκθςθ 

είναι ότι κάκε αναπθρία ιςοδυναμεί με τθν πλιρθ αναπθρία (Yau, McKercher, & Packer, 2004· 

Small, Darcy, & Packer, 2012). Θ ςτάςθ ςχετίηεται με τθν πεποίκθςθ ότι τα ΑμεΑ πρζπει να 

ςυμμορφϊνονται ι να προςαρμόηονται, αντί θ κοινωνία να κατανοιςει τισ ικανότθτεσ τουσ 

και να ςυμπεριλάβει τα ΑμεΑ ςτισ δομζσ τθσ (Nicolaisen, Blichfeldt, & Sonnenschein, 2012).  

Σα άτομα με προβλιματα όραςθσ και προβλιματα ακοισ αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ 

κυρίωσ με τθν ενθμζρωςθ / επικοινωνία και τθ χριςθ ςυςκευϊν, εξοπλιςμϊν και 

βοθκθμάτων. Οι δυςκολίεσ αυτζσ εμφανίηονται όταν δεν χρθςιμοποιοφνται μεγαλοι 

χαρακτιρεσ και ζντονεσ χρωματικζσ αντικζςεισ, ειδικι ανάγλυφθ κακοδθγθτικι ςιμανςθ ι 

εξειδικευμζνο προςωπικό, θχθτικά ςυςτιματα χωρίσ ςυςτιματα οπτικισ ενθμζρωςθσ 

ταυτόχρονα με τθν επικοινωνία, ςυςτιματα ενίςχυςθσ ιχου (Χριςτόφθ Μ, 2013). 

 

2.6.3. Εμπόδια πλθροφόρθςθσ και τεχνολογίασ 

 

Οι προςβάςιμεσ εγκαταςτάςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι για τθ ςυμμετοχι 

των ΑμεΑ ςτον τουριςμό, όπωσ επίςθσ και οι αξιόπιςτεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 

προςβαςιμότθτα είναι απαραίτθτεσ (Turco, Stumbo, & Garncarz, 1998· Yau, McKercher, & 

Packer, 2004· Darcy, 2010· Agovino et al., 2017). 

Σα πλθροφοριακά εμπόδια αφοροφν τθν ζλλειψθ πλθροφοριϊν ωσ προσ τα ΑμεΑ ςε 

διάφορουσ τομείσ, όπωσ τθν οργάνωςθ του ταξιδιοφ, τισ μεταφορζσ και τισ μετακινιςεισ, τισ 

εγκαταςτάςεισ διαμονισ κλπ. Πλθροφορίεσ που αφοροφν τισ εγκαταςτάςεισ διαμονισ είναι ο 

αρικμόσ αςτεριϊν, θ τιμι, ο τφποσ υπθρεςίασ, και άλλεσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ για τισ 

εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ που χρειάηονται τα ΑμεΑ (Yau, McKercher, & Packer, 2004). Οι 

ταξιδιϊτεσ με αναπθρία πρζπει να χρθςιμοποιοφν πολλαπλζσ πθγζσ πλθροφοριϊν για τον 

εντοπιςμό του προςβάςιμου καταλφματοσ, επειδι θ ποιότθτα των πλθροφοριϊν που 
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παρζχονται από μία μόνο πθγι είναι ςυνικωσ ανεπαρκισ, μερικϊσ ακριβισ ι απρόςιτθ 

(McKercher et al., 2003· Daniels, Rodgers, & Wiggins, 2005 · Darcy, 2010). Οι πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τθν προςβαςιμότθτα των χϊρων, των εγκαταςτάςεων και των υπθρεςιϊν πρζπει 

να είναι προςιτζσ, λεπτομερείσ και να λαμβάνουν υπόψθ τισ απαιτιςεισ των ατόμων με 

διαφορετικζσ αναπθρίεσ (Yau, McKercher, & Packer, 2004· Pagan R, 2012· Michopoulou & 

Buhalis, 2013). Ο ςχεδιαςμόσ των ταξιδιϊν για τα ΑμεΑ χαρακτθρίηεται ςυνικωσ από πολφ 

λεπτομερι ζρευνα πλθροφοριϊν και υπάρχει κετικι ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτισ απαιτιςεισ 

προςβαςιμότθτασ και ςτισ λεπτομερείσ πλθροφορίεσ (Eichorn & Buhalis, 2011). Οι 

πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τισ μετακινιςεισ και τισ μεταφορζσ, πρζπει να είναι άμεςα 

διακζςιμεσ ςε διάφορεσ μορφζσ ϊςτε να μποροφν να εξυπθρετιςουν τα ΑμεΑ (π.χ. απτικοφσ 

χάρτεσ) (Hersh, 2014). Σο κάκε άτομο επιλζγει και κρίνει τθν κατάλλθλθ τουριςτικι 

εγκατάςταςθ ςφμφωνα με τα προςωπικά του κριτιρια (Michopoulou & Buhalis, 2013). Οι 

φωτογραφίεσ μποροφν να βοθκιςουν το άτομο να αντιλθφκεί καλφτερα τον χϊρο ςφμφωνα 

πάντα με τισ δικζσ του ανάγκεσ (Kastenholz, Eusébio, & Figueiredo, 2015). Οι ψθφιακζσ 

φωτογραφίεσ με κείμενο βοθκάνε κυρίωσ τα άτομα με κινθτικά προβλιματα να επιλζξουν το 

κατάλλθλο ξενοδοχείο, ενϊ οι άτομα με προβλιματα όραςθσ ι τα άτομα με προβλιματα 

όραςθσ προτιμοφν τθν περιγραφι ενόσ πλοφςιου κειμζνου (Darcy, 2009).  

Για το ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ του ταξιδιοφ είναι απαραίτθτεσ και οι 

θλεκτρονικζσ πλθροφορίεσ. Μελζτεσ ζχουν αςχολθκεί με τθν προςβαςιμότθτα ςτισ 

ιςτοςελίδεσ των ξενοδοχειακϊν μονάδων (Israeli, 2002· Williams & Rattray, 2005· Williams, 

Rattray, & Grimes, 2007· Nazli & Kesici, 2018) αλλά και των αεροπορικϊν εταιριϊν (Smith, 

Amorim, Umbelino, 2013). Οι Ozturk κ.α. (2008) τόνιςαν τθ ςθμαςία των εξειδικευμζνων και 

λεπτομερϊν πλθροφοριϊν για τα ΑμεΑ ςτισ ιςτοςελίδεσ των τουριςτικϊν επιχειριςεων 

(Ozturk, Yayli, & Yesiltas, 2008). Σα άτομα με προβλιματα όραςθσ εξζφραςαν ανθςυχίεσ 

ςχετικά με τισ ιςτοςελίδεσ και τόνιςαν ότι δεν ιταν προςβάςιμεσ για τουσ ίδιουσ (Kim, 

Stonesifer, & Han, 2012). Οι Agovino κ.α. (2017) ςυμπζραναν ότι υπάρχουν εμπόδια ςτθ λιψθ 

κάποιων πλθροφοριϊν, όπωσ ιςτοςελίδεσ που δεν εξυπθρετοφν όλεσ τισ μορφζσ αναπθρίασ, 

και υπάρχουν αναξιόπιςτεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν προςβαςιμότθτα των τόπων που κα 

ταξιδζψουν (Agovino et al., 2017). Θ αξιοπιςτία αποτελεί βαςικό παράγοντα για τισ 

αποφάςεισ τθσ αγοράσ των ΑμεΑ (Cavinato & Cuckovich, 1992), επειδι οι αναξιόπιςτεσ ι 

ανακριβείσ πλθροφορίεσ μπορεί να οδθγιςουν τα ΑμεΑ να μθν ταξιδζψουν εντελϊσ ι να 

ταλαιπωρθκοφν αρκετά κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ (Darcy, 1998· Michopoulou & Buhalis, 

2013). Θ ζλλειψθ ενθμζρωςθσ και θ αναξιοπιςτία των πλθροφοριϊν δθμιουργοφν εμπόδια 

ςτθν πλιρθ ςυμμετοχι των ΑμεΑ (Daniels, Rodgers, & Wiggins, 2005). Οι ανάγκεσ 

πλθροφόρθςθσ είναι ςθμαντικζσ για όλα τα άτομα, ανεξάρτθτα από το είδοσ τθσ αναπθρίασ, 
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γι’ αυτό ζχει ςθμαςία να καταργθκοφν τα εμπόδια πλθροφόρθςθσ που εμποδίηουν τα άτομα 

να ταξιδζψουν (Eichorn & Buhalis, 2011).   

2.6.4. Διάφορα εμπόδια 

 

Μελζτεσ ζχουν αναφερκεί και ςε άλλουσ περιοριςμοφσ, εκτόσ από τουσ παραπάνω, 

που πρζπει να ξεπεράςουν τα ΑμεΑ, όπωσ οι οικονομικοί περιοριςμοί, και αποκάλυψαν 

ιςχυρζσ επιπτϊςεισ αποκλειςμοφ τθσ ομάδασ αυτισ από διάφορεσ τουριςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ. Πολλά ΑμεΑ είναι οικονομικά ευάλωτα και δυςκολεφονται να ςυμμετάςχουν 

πλιρωσ ςτθν τουριςτικι βιομθχανία. Μελζτεσ αναφζρκθκαν ςτθν οικονομικι κατάςταςθ των 

ατόμων με αναπθρία ςε ςυνάρτθςθ με τον κοινωνικό τουριςμό (Haulot, 1981·  Shaw & Coles, 

2004· Minnaert , Maitland, & Miller , 2009· Pagan, 2012· Kastenholz, Eusébio, & Figueiredo, 

2015). Οι Shaw και Coles (2004) ςυμπζραναν ότι, εκτόσ από τα φυςικά εμπόδια, κάποια ΑμεΑ 

που είναι οικονομικά αδφναμα δυςκολεφονται να ταξιδζψουν, παρόλο που ζχουν τθν 

επικυμία να το κάνουν (Shaw & Coles, 2004). Ακόμθ μια ζρευνα που αςχολικθκε με τον 

κοινωνικό τουριςμό ςε ςυνάρτθςθ με ομάδεσ χαμθλοφ ειςοδιματοσ τόνιςε τισ κετικζσ 

επιδράςεισ του τουριςμοφ (Minnaert , Maitland, & Miller , 2009) και επιςιμανε ότι πολλά 

άτομα χρειάηονται οικονομικι ςτιριξθ (McCabe, 2009). Παρόλο που οριςμζνα ΑμεΑ ζχουν 

χαμθλό ειςόδθμα, όταν ταξιδεφουν προτιμοφν να πλθρϊςουν περιςςότερα για ζνα υψθλό 

επίπεδο προςβαςιμότθτασ ςε εγκαταςτάςεισ (Minnaert , Maitland, & Miller , 2009· Lyu, 2017). 

Θα πρζπει να αναφζρουμε ότι τα ΑμεΑ δαπανοφν χριματα για τθν αναπθρία τουσ όπωσ για 

αςφάλιςθ, ιατρικά ζξοδα, εξοπλιςμό, επομζνωσ δεν ζχουν ςυνικωσ τθν οικονομικι ευχζρεια 

για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον τουριςμό. Θ δθμόςια πολιτικι ςτον τουριςτικό τομζα μπορεί να 

ςυςχετιςτεί άμεςα με γενικότερεσ κοινωνικζσ πολιτικζσ για τθν αναπθρία και τον αποκλειςμό, 

ϊςτε να διευκολυνκεί θ πλιρθσ ζνταξθ των ΑμεΑ ςτθν κοινωνία (Pagan, 2012). Θ λιψθ 

μζτρων ςχετικά με τθ χρθματοδότθςθ, όπωσ χαμθλότερεσ πλθρωμζσ, επιδοτιςεισ, ςτιριξθ 

ειςοδιματοσ κλπ, κα μποροφςε να βελτιϊςει τθν κάλυψθ και τθν οικονομικι προςιτότθτα 

των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν για τα ΑμεΑ (Pagan, 2015). Οι περιςςότεροι τουρίςτεσ ξοδεφουν 

ςθμαντικό χρόνο ταξιδιοφ ςτισ μεταφορζσ, γι’ αυτό επιλζγουν τα πιο προςβάςιμα μεταφορικά 

μζςα (Lyu, 2017). Γενικά, το κόςτοσ των ταξιδιϊν είναι υψθλότερο για τα άτομα με αναπθρία 

(Yau, McKercher, & Packer, 2004· Kastenholz, Eusébio, & Figueiredo, 2015). 

Πολλζσ φορζσ τα ΑμεΑ αποφεφγουν τα ταξίδια επειδι νιϊκουν ςυναιςκιματα 

διαφορετικότθτασ (Kastenholz, Eusébio, & Figueiredo, 2015). Κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ τα 

ΑμεΑ αντιμετωπίηουν διαφορετικζσ προκλιςεισ, ανάλογα με τον τφπο τθσ αναπθρίασ τουσ. Θ 
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εξειδικευμζνθ μελζτθ τθσ κάκε ομάδασ αναπθρίασ με ςκοπό τθν εφρεςθ των προκλιςεων που 

αντιμετωπίηουν κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τον βζλτιςτο προγραμματιςμό του ταξιδιοφ, χωρίσ 

ταλαιπωρία και τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ από τα άτομα τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ 

(μεταφορά, διαμονι κ.λπ.) (Loi & Kong, 2015). Οι μθ ικανοποιθμζνοι επιςκζπτεσ κατά τθ 

διάρκεια του ταξιδιοφ μπορεί να ζχουν αρνθτικά ςυναιςκιματα όπωσ άγχοσ (Kastenholz, 

Eusébio, & Figueiredo, 2015). Θ ταξιδιωτικι εμπειρία είναι ζνασ από τουσ παράγοντεσ που 

επθρεάηει τισ αποφάςεισ άπειρων τουριςτϊν για τθν επιλογι του τουριςτικοφ προϊόντοσ με 

αποτζλεςμα κάποιοι από αυτοφσ να αιςκάνονται άγχοσ και ανθςυχία για τισ διακοπζσ, ενϊ 

άλλοι κεωροφν τισ διακοπζσ ωσ ζνα κίνθτρο για να περάςουν χρόνο με τθν οικογενειά τουσ. 

Σα παραπάνω αρνθτικά ςυναιςκιματα επθρεάηουν τα ΑμεΑ και πολλζσ φορζσ επιλζγουν 

ςυνοδοφσ ςτα ταξίδια τουσ. Θ ζρευνα δείχνει ότι τα άτομα που διακατζχονται από το αίςκθμα 

τθσ ανθςυχίασ όταν λαμβάνουν αποφάςεισ ςε τομείσ τθσ ηωισ τουσ, όπωσ εκπαίδευςθ, 

απαςχόλθςθ ι ότι αφορά τον κοινωνικό περίγυρο, τότε κα αιςκάνονται το ίδιο ςχετικά με τισ 

τουριςτικζσ αποφάςεισ (Minnaert, 2014).  τθν περίπτωςθ πολιτιςτικϊν και περιβαλλοντικϊν 

εμποδίων, αρκετζσ εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ ζχουν επιτφχει κάποια κετικά 

αποτελζςματα (Shaw & Coles, 2004).  

 

3. Προςβαςιμότθτα ΑμεΑ ςε ξενοδοχειακζσ μονάδεσ 

 

3.1. Οριςμόσ και ςθμαςία τθσ προςβαςιμότθτασ 

 

Θ φμβαςθ για τα Δικαιϊματα των ΑμεΑ υιοκετικθκε το 2006 από τον Οργανιςμό 

Θνωμζνων Εκνϊν και τζκθκε ςε ιςχφ το 2008. Ο ςκοπόσ τθσ φμβαςθσ είναι «θ προαγωγι, 

προςταςία και διαςφάλιςθ τθσ πλιρουσ και ιςότιμθσ απόλαυςθσ όλων των δικαιωμάτων του 

ανκρϊπου και των κεμελιωδϊν ελευκεριϊν από όλα τα ΑμεΑ και θ προϊκθςθ του ςεβαςμοφ 

τθσ εγγενοφσ αξιοπρζπειασ». Ακόμθ, το άρκρο 9 αναγνωρίηει ότι τα ΑμεΑ ζχουν δικαίωμα 

πρόςβαςθσ ςε πολλοφσ τομείσ ςε ίςθ βάςθ με τουσ άλλουσ όπωσ  τα μζςα μαηικισ 

μεταφοράσ, τθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ, το φυςικό περιβάλλον και άλλεσ εγκαταςτάςεισ 

και υπθρεςίεσ, ενϊ το άρκρο 30 αφορά το δικαίωμα των ΑμεΑ  για μια «πολιτιςτικι ηωι», 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ελεφκερου χρόνου, τθσ ψυχαγωγίασ, του ακλθτιςμοφ και του 

τουριςμοφ (United Nations , 2006). 

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εντόπιςε οκτϊ βαςικοφσ τομείσ για τθ βελτίωςθ τθσ 

κατάςταςθσ των ΑμεΑ (μζςω τθσ ευρωπαϊκισ ςτρατθγικισ για τθν αναπθρία 2010-2020): 
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προςβαςιμότθτα, ςυμμετοχι, ιςότθτα, απαςχόλθςθ, εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, κοινωνικι 

προςταςία, υγεία και εξωτερικι δράςθ. Σα ΑμεΑ αντιμετωπίηουν προκλιςεισ ςτον πολιτιςμό 

(π.χ. ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, τουριςμόσ), ςτθν υγεία (π.χ. αςφάλιςθ, 

προςβαςιμότθτα), ςτθν πρόνοια και τθν κοινωνικι φροντίδα (π.χ. ελλείψεισ ςτισ κρατικζσ 

δομζσ πρόνοιασ, κυρίωσ υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν προσ τθν οικογζνεια των ατόμων με 

αναπθρία) (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2010).  

Θ προςβαςιμότθτα αφορά το γεγονόσ ότι τα άτομα με αναπθρία ζχουν πρόςβαςθ ςε 

φυςικό περιβάλλον, μεταφορζσ, πλθροφορίεσ και τεχνολογίεσ και ςυςτιματα επικοινωνιϊν, 

κακϊσ και άλλεσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ ςε ιςότιμθ βάςθ με τουσ άλλουσ. Σο φυςικό 

περιβάλλον περιλαμβάνει ξενοδοχεία και τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ, τα μζςα μεταφοράσ 

που αφοροφν μεταξφ άλλων και το τρζνο, αεροπλάνο, λεωφορείο ενϊ ο τομζασ ςτισ 

τεχνολογίεσ πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) αναφζρεται κυρίωσ ςτισ προςβάςιμεσ 

πλθροφορίεσ διαμονισ. Παρόλθ τθν προςπάκεια τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ μζςω τθσ 

νομοκζτθςθσ ανάλογων ρυκμίςεων για τθ κοινωνικι ζνταξθ και τθν βελτίωςθ τθσ οικονομικισ 

κατάςταςθσ των ΑμεΑ, εξακολουκοφν να υπάρχουν ςοβαρά εµπόδια ςε κφριουσ τοµείσ όπωσ 

θ προςβαςιμότθτα. τθν προςβαςιμότθτα, όπου θ ΕΕ ζχει λάβει μζτρα για τθ 

προςβαςιμότθτα των ΑμεΑ μζςω του προγράμματοσ «ςχεδιαςμόσ για όλουσ», ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ τα ΑμεΑ αποκλείονται εξαιτίασ εμποδίων και αδιαφορίασ ςτο ςχεδιαςμό ςτο 

δομθμζνο περιβάλλον που ηει (π.χ. ακατάλλθλων εγκαταςτάςεων, μθ εξατομικευμζνων 

υπθρεςιϊν, απροκυμία να επιβλθκοφν οι κανόνεσ αςφαλείασ) (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2010). 

Σα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ δεν ζχουν εφαρμόςει πλιρωσ τθ νομοκεςία που αφορά τα μζςα 

μεταφοράσ (όπωσ οι αεροπορικζσ μεταφορζσ), παρόλο που υπάρχει πρόοδοσ ςτθν 

προςβαςιμότθτα ςε ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ. Πολλοί δθμόςιοι ιςτότοποι δε 

ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με τα πρότυπα προςβαςιμότθτασ ςτο διαδίκτυο (Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ, 2017). Ζτςι το ανάπθρο άτομο αποκλείεται από δθµόςιεσ υπθρεςιεσ και μθ, αγακά, 

ενθμζρωςθ, διάφορεσ κοινωνικζσ δράςεισ, ακόμθ και από πολιτιςτικζσ και ψυχαγωγικζσ 

δραςτθριότθτεσ.  

Οι Darcy και Dickson (2009) αναφζρουν τον εξισ οριςμό για τον προςβάςιμο 

τουριςμό: «Ο προςβάςιμοσ τουριςμόσ δίνει τθν δυνατότθτα ςε άτομα με απαιτιςεισ ςχετικά 

με τθν πρόςβαςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κινθτικότθτασ, τθσ όραςθσ, τθσ ακοισ και τθσ 

γνωςτικισ διάςταςθσ τθσ πρόςβαςθσ, ςτο να λειτουργοφν αυτόνομα και με ιςότθτα και 

αξιοπρζπεια μζςω τθσ παράδοςθσ των τουριςτικϊν προιόντων που είναι ςχεδιαςμζνα 

γενικϊσ, των υπθρεςιϊν και των περιβαλλόντων. Αυτόσ ο οριςμόσ ςυμπεριλαμβάνει όλουσ 
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τουσ τουσ ανκρϊπουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που ταξιδεφουν με παιδιά ςε 

καροτςάκια, άτομα με αναπθρία και θλικιωμζνουσ.» (Darcy & Dickson, 2009). 

τον παραπάνω οριςμό βαςίςτθκαν οι Buhalis και Darcy (2011) όπου τον 

προςάρμοςαν και κατζλθξαν ςτον εξισ οριςμό: «Ο προςβάςιμοσ τουριςμόσ είναι μια μορφι 

τουριςμοφ που περιλαμβάνει διαδικαςίεσ ςυνεργαςίασ μεταξφ ενδιαφερομζνων που 

επιτρζπει ςτα άτομα με απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

κινθτικότθτασ, τθσ όραςθσ, τθσ ακοισ και τθσ γνωςτικισ διάςταςθσ τθσ πρόςβαςθσ, ςτο να 

λειτουργοφν αυτόνομα και με ιςότθτα και αξιοπρζπεια μζςω τθσ παράδοςθσ των τουριςτικϊν 

προιόντων που είναι ςχεδιαςμζνα γενικϊσ, των υπθρεςιϊν και των περιβαλλόντων. Αυτόσ ο 

οριςμόσ υιοκετεί μια προςζγγιςθ ολόκλθρθσ τθσ ηωισ, όπου οι άνκρωποι, ςε όλθ τθ 

διάρκειασ τθσ ηωισ, επωφελοφνται από τθν προςιτι τουριςτικι παροχι. Αυτά περιλαμβάνουν 

άτομα με μόνιμθ και προςωρινι αναπθρία, θλικιωμζνουσ, παχφςαρκουσ και οικογζνειεσ με 

μικρά παιδιά και αυτοί που εργάηονται ςε αςφαλζςτερα και πιο κοινωνικά ανεκτά 

ςχεδιαςμζνα περιβάλλοντα» (Buhalis & Darcy, 2011). φμφωνα με τον Παγκόςμιο Οργανιςμό 

Σουριςμοφ «Θ προςβαςιμότθτα αποτελεί κεντρικό ςτοιχείο κάκε υπεφκυνθσ και βιϊςιμθσ 

τουριςτικισ πολιτικισ. Είναι μια επιτακτικι ανάγκθ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και μια 

εξαιρετικι επιχειρθματικι ευκαιρία. Πάνω απ’ όλα, πρζπει να εκτιμιςουμε ότι ο 

Προςβάςιμοσ Σουριςμόσ δεν ωφελεί μόνο τα άτομα με αναπθρία ι ειδικζσ ανάγκεσ, μασ 

ωφελεί όλουσ μασ» (UNWTO, 2016). 

Θ προςβαςιμότθτα αφορά όλα τα άτομα είτε αντιμετωπίηουν κάποιου είδουσ 

αναπθρία είτε όχι. Θ προςβαςιμότθτα αφορά τα κτίρια, τουσ χϊρουσ και τισ παρεχόμενεσ 

υπθρεςίεσ τα οποία ςχεδιάηονται και διαχειρίηονται ϊςτε να είναι αςφαλείσ, βολικά και 

ευχάριςτα, ϊςτε όλα τα μζλθ τθσ κοινωνίασ να μποροφν να τα χρθςιμοποιιςουν. υνεπϊσ, θ 

προςβαςιμότθτα είναι επίςθσ πολφ ςθμαντικι ανθςυχία για τον τουριςτικό κλάδο 

(Naniopoulos, Tsalis, & Nalmpantis, 2016). Οι νόμοι και οι κανονιςμοί επιβάλλουν ςτισ νζεσ 

επιχειριςεισ να ζχουν προςβάςιμο περιβάλλον, αλλά πολλζσ από τισ επιχειριςεισ επιλζγουν 

τισ εφλογεσ προςαρμογζσ για τθν προςβαςιμότθτα των ΑμεΑ (Small, Darcy, & Packer, 2012). 

 

3.2. Κακολικόσ ςχεδιαςμόσ 

 

Ο «τουριςμόσ για όλουσ» κεωρείται ςυχνά ωσ ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ του προςβάςιμου 

τουριςμοφ (Darcy & Dickson, 2009). Ο όροσ ≪χεδιαςμόσ για Όλουσ ι Κακολικόσ 

χεδιαςμόσ≫ (ο Ευρωπαικόσ όροσ είναι «Design For All», ενϊ ο Αμερικάνικοσ όροσ είναι 
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«Universal Design») αναφζρεται ςτον ςχεδιαςμό προϊόντων, περιβαλλόντων, προγραμμάτων 

και υπθρεςιϊν που κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από όλουσ τουσ ανκρϊπουσ, χωρίσ 

ανάγκθ προςαρμογισ ι εξειδικευμζνου ςχεδιαςμοφ ςτθ μεγαλφτερθ δυνατι ζκταςθ. «Ο 

ςτόχοσ του Κακολικοφ χεδιαςμοφ είναι να καταςτιςει το δομθμζνο περιβάλλον, τθν 

επικοινωνία, τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ προςβάςιμα και χρθςιμοποιιςιμα ςτο 

μεγαλφτερο δυνατό βακμό. Προωκεί μια ςτροφι προσ τον επικεντρωμζνο ςτο χριςτθ 

ςχεδιαςμό, ακολουκϊντασ μια ολιςτικι προςζγγιςθ και με ςτόχο να καλυφκοφν οι ανάγκεσ 

των ατόμων με αναπθρία, ανεξάρτθτα από οποιεςδιποτε αλλαγζσ που ενδζχεται να 

αντιμετωπίςουν κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ. Κατά ςυνζπεια, ο Κακολικόσ χεδιαςμόσ 

είναι μια ζννοια που εκτείνεται πζρα από τα κζματα τθσ απλισ προςβαςιμότθτασ των κτιρίων 

για τα άτομα με αναπθρία και κα πρζπει να αποτελζςει αναπόςπαςτο μζροσ των πολιτικϊν 

και του ςχεδιαςμοφ όλων των τομζων τθσ κοινωνίασ.» (Council of Europe Resolution, 2007). 

Οι αρχζσ του κακολικοφ ςχεδιαςμοφ αναπτφχκθκαν το 1997 από μια ομάδα εργαςίασ 

αρχιτεκτόνων, ςχεδιαςτϊν προϊόντων, μθχανικϊν και ερευνθτϊν ςχεδιαςμοφ περιβάλλοντοσ, 

με επικεφαλισ τον Ronald Mace (Center for Universal Design, 1997). Ο Κακολικόσ ςχεδιαςμόσ 

βαςίηεται ςε επτά αρχζσ οι οποίεσ είναι3:  

 

1. Ιςότιμθ χριςθ. 

«Ο ςχεδιαςμόσ είναι χριςιμοσ και εμπορεφςιμοσ ςε άτομα με ποικίλεσ ικανότθτεσ.» 

 

2. Ευελιξία ςτθ χριςθ.  

«Ο ςχεδιαςμόσ μπορεί να καλφψει ζνα ευρφ φάςμα ατομικϊν προτιμιςεων και 

ικανοτιτων.» 

 

3. Απλι και διαιςκθτικι χριςθ. 

«Η χριςθ του ςχεδιαςμοφ είναι εφκολα αντιλθπτι, ανεξάρτθτα από τθν εμπειρία του 

χριςτθ, τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ, ι το τρζχον επίπεδο ςυγκζντρωςθσ.» 

 

4. Αντιλιψιμθ Πλθροφορία. 

«Ο ςχεδιαςμόσ επικοινωνεί αποτελεςματικά τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ ςτον χριςτθ, 

ανεξάρτθτα από τισ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ ι τισ αιςκθτιριεσ ικανότθτεσ του 

χριςτθ.» 

 

                                                           
3
 (Center for Universal Design, 1997) 
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5. Ανοχι ςτα ςφάλματα. 

«Ο ςχεδιαςμόσ ελαχιςτοποιεί τουσ κινδφνουσ και τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ των τυχαίων 

και ακοφςιων δράςεων.» 

 

6. Μικρι ςωματικι καταπόνθςθ. 

«Ο ςχεδιαςμόσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αποτελεςματικά και άνετα και με τθν 

ελάχιςτθ καταπόνθςθ.» 

 

7. Διαςτάςεισ και Χϊροσ για Προςζγγιςθ και Χριςθ. 

«Κατάλλθλεσ διαςτάςεισ και χϊροσ προβλζπονται για τθν προςζγγιςθ, τθν πρόςβαςθ, 

το χειριςμό και τθ χριςθ ανεξάρτθτα από τισ διαςτάςεισ του χριςτθ, τθ ςτάςθ του 

ςϊματοσ ι τθν κινθτικότθτα.» 

 

Ο κακολικόσ ςχεδιαςμόσ χρθςιμεφει ςθμαντικά ςε κζματα προςβαςιμότθτασ  για 

δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ εγκαταςτάςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνου και τον τουριςμό και τα 

ξενοδοχεία (Preiser & Smith, 2011). Ο κακολικόσ ςχεδιαςμόσ του ξενοδοχείου μπορεί να 

επθρεάςει τθν ικανοποίθςθ και τθν κινθτικότθτα των ΑμεΑ, ςφμφωνα πάντα με τον τφπο τθσ 

αναπθρίασ του ατόμου. Ο ςχεδιαςμόσ του ξενοδοχείου με τθν εφαρμογι προτφπων και 

κανονιςμϊν μπορεί να οδθγιςει ςε πιο άνετα και αςφαλι περιβάλλοντα μζςω του κακολικοφ 

ςχεδιαςμοφ. Πρότυπα και κανονιςμοί κακορίηουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν 

προςβαςιμότθτα του ξενοδοχείου και τθν προςαρμογι των εγκαταςτάςεων για τθν παροχι 

καλφτερων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ. Θ προςβαςιμότθτα ςτο δομθμζνο περιβάλλον είναι 

κεμελιϊδθσ και απαραίτθτθ για όλα τα μζλθ τθσ κοινωνίασ (Tutuncu, 2017).  

 

 

3.3. χεδιαςμόσ για Όλουσ ι Κακολικόσ χεδιαςμόσ 

 

τθ φμβαςθ για τα Δικαιϊματα των Ατόμων με Αναπθρία (ΑμεΑ), το άρκρο 2, 

αναφζρει ότι «Ο όροσ ‘εφλογθ προςαρμογι’ ςθμαίνει αναγκαία και κατάλλθλθ τροποποίθςθ 

και προςαρμογζσ οι οποίεσ δεν επιβάλλουν δυςανάλογο ι αδικαιολόγθτο βάροσ, όπου 

χρειάηεται ςε μια ειδικι περίπτωςθ, προκειμζνου να διαςφαλίςει ςτα ΑμεΑ τθν απόλαυςθ ι 

άςκθςθ ςε ίςθ βάςθ με τουσ άλλουσ όλα τα δικαιϊματα και τισ κεμελιϊδεισ ελευκερίεσ.» 

(ΟΘΕ, 2008). Θ ζννοια των «εφλογων προςαρμογϊν» ποικίλλει από χϊρα ςε χϊρα, ανάλογα 

με τθν πολιτιςμικι προςζγγιςθ, το νομικό ςφςτθμα, τισ πολιτικζσ προςταςίασ των 



[29] 
 

δικαιωμάτων και τθν ιςχφουςα νομοκεςία. τθν ελλθνικι νομοκεςία, ο ν.3304/2005 - άρκρο 

10, που αφορά τισ εφλογεσ προςαρµογζσ για τα άτοµα µε αναπθρία αναφζρει ότι «Για τθν 

τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ µεταχείριςθσ ζναντι ατόµων µε αναπθρία, ο εργοδότθσ 

υποχρεϊνεται ςτθ λιψθ όλων των ενδεδειγµζνων κατά περίπτωςθ µζτρων, προκειµζνου τα 

άτοµα αυτά να ζχουν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε κζςθ εργαςίασ, να αςκοφν αυτιν και να 

εξελίςςονται, κακϊσ και δυνατότθτα ςυµµετοχισ ςτθν επαγγελµατικι κατάρτιςθ, εφόςον τα 

µζτρα αυτά δεν ςυνεπάγονται δυςανάλογθ επιβάρυνςθ για τον εργοδότθ. ∆εν κεωρείται 

δυςανάλογθ θ επιβάρυνςθ, όταν αντιςτακµίηεται από µζτρα προςταςίασ που λαµβάνονται 

ςτο πλαίςιο άςκθςθσ τθσ πολιτικισ υπζρ των ατόµων µε αναπθρία.» (Ν.3304/2005). 

Οι «εφλογεσ προςαρμογζσ» αφοροφν τισ φυςικζσ προςαρμογζσ του δομθμζνου 

περιβάλλοντοσ, για παράδειγμα τισ υποδομζσ, τον τρόπο επικοινωνίασ με τα ΑμεΑ και κάκε 

μζτρο που μπορεί να διευκολφνει ζνα ΑμεΑ από το ςτάδιο αναηιτθςθσ εργαςίασ μζχρι τθν 

δυνατότθτα εκτζλεςθσ αυτισ ϊςτε να ςυμμετζχει ιςότιμα ςε όλεσ τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ.  

 

 

3.4. Προςβαςιμότθτα  

 

Θ προςβαςιμότθτα αναφζρεται ςτισ υποδομζσ, ςτισ υπθρεςίεσ και ςτα αγακά, 

επθρεάηοντασ όλουσ ςχεδόν τουσ τομείσ τθσ κακθμερινισ ηωισ, όπωσ τισ κτιριακζσ υποδομζσ 

δθμόςιασ χριςθσ, τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, τισ υπθρεςίεσ και τα αγακά, τθν κατοικία, τισ 

μεταφορζσ, τθν ενθμζρωςθ / επικοινωνία / ςιμανςθ και το κόςτοσ εφαρμογισ τθσ 

προςβαςιμότθτασ (Χριςτόφθ, 2013). 

 Οι κτιριακζσ υποδομζσ δθμόςιασ χριςθσ, αφοροφν όλα τα κτίρια, εκτόσ από αυτά 

που χρθςιμοποιοφνται για κατοικία, όπωσ κτίρια ςυναλλαγισ (υπθρεςιϊν), κτίρια πολιτιςτικά 

/ αναψυχισ / ακλθτιςμοφ / τουριςμοφ, κτίρια εμπορίου, κτίρια δικαιοςφνθσ, κτίρια υγείασ και 

κοινωνικισ φροντίδασ, κτίρια εκπαίδευςθσ κ.λπ. Σα κτίρια αυτά χρθςιμοποιοφνται 

κακθμερινά από τα άτομα και κα πρζπει να είναι πλιρωσ προςβάςιμα ωσ προσ:4 

• Σθν είςοδο, όπου κα πρζπει να είναι ςτο επίπεδο του πεηοδρομίου και θ χριςθ 

τθσ κφριασ ειςόδου πρζπει να είναι ενιαία για όλουσ. Αν τυχόν υπάρχει 

υψομετρικι διαφορά κα πρζπει να υπάρχει ράμπα ι ανυψωτικοί μθχανιςμοί για 

τθν διευκόλυνςθ διαφόρων ατόμων  (ΑμεΑ, θλικιωμζνουσ, εγκφουσ κ.λπ). Θ χριςθ 

εναλλακτικϊν ειςόδων απαιτείται για τθν εξυπθρζτθςθ ατόμων ςε ιδιαίτερεσ 

                                                           
4
 (Χριςτόφθ, 2013) 



[30] 
 

περιπτϊςεισ (π.χ. διατθρθτζα κτίρια κ.λπ) με τθν προχπόκεςθ ότι θ τοποκζτθςθ 

ράμπασ ι μθχανιςμοφ ςτθν κφρια είςοδο είναι τεχνικά αδφνατθ. 

• Σον χϊρο υποδοχισ (ο χϊροσ αμζςωσ μετά τθν είςοδο), όπου ςυνίςταται 

οποιαδιποτε μορφι πλθροφοριϊν ςχετικά με το κτίριο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 

μπορεί να είναι διακζςιμεσ ςε γραφι Μπραιγ, ανάγλυφθ ςιμανςθ, ανάγλυφουσ 

χάρτεσ, μεγάλθ γραμματοςειρά ςε οδθγίεσ κ.λπ. Οι πλθροφορίεσ που ςχετίηονται 

με το κτίριο μπορεί να είναι ο αρικμόσ ορόφων, θ κζςθ ςτθν οποία βρίςκεται ο 

επιςκζπτθσ του κτιρίου, θ κζςθ ςτοιχείων κατακόρυφθσ επικοινωνίασ 

(ανελκυςτιρεσ, ράμπεσ, κλιμακοςτάςια), θ κζςθ εξόδων κινδφνου, ςυςτιματα 

κακοδιγθςθσ από τθν είςοδο προσ τα ςθμεία επικοινωνίασ μεταξφ των ορόφων 

(ανελκυςτιρεσ, ράμπεσ) κ.λπ.  

• Σθν εςωτερικι διακίνθςθ (οριηόντια και κατακόρυφα), με τθ χριςθ ραμπϊν για 

τυχόν υψομετρικζσ διαφορζσ, ανελκυςτιρων με τισ κατάλλθλεσ διαςτάςεισ κφρασ 

και καλάμου, ανυψωτικϊν μθχανιςμϊν, διαδρόμων κατάλλθλου πλάτουσ και 

κυρϊν καταλλιλου πλάτουσ για τθ διακίνθςθ και διευκόλυνςθ ατόμων ςε 

αμαξίδιο. Οι ράμπεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςυνεχϊσ ακόμθ και ςε 

ζκτακτεσ περιπτϊςεισ (πυρκαγιά, διακοπι ρεφματοσ κλπ), ςε αντίκεςθ με τουσ 

ανελκυςτιρεσ, και επιτρζπουν ταυτόχρονθ χριςθ από πολλά άτομα. Οι 

ανελκυςτιρεσ ςυνίςταται με «κουμπιά» ςε χαμθλό φψοσ με ενδείξεισ ςε γραφι 

Μπραιγ, με θχθτικι και οπτικι αναγγελία των ορόφων για τθν αςφάλεια των 

ατόμων και τθ δυνατότθτα χριςθσ τουσ ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ.  

• Εξυπθρετιςεισ – εξοπλιςμόσ, δθλαδι θ εξυπθρζτθςθ του ιδίου επίπεδου 

ποιότθτασ για όλουσ τουσ χριςτεσ, εργαηομζνουσ και μθ, του κτιρίου. Για 

παράδειγμα, χρωματικζσ αντικζςεισ και κατάλλθλοσ φωτιςμόσ ςτο κτίριο για τθ 

διευκόλυνςθ των ατόμων με προβλιματα όραςθσ, διάταξθ του εξοπλιςμοφ με 

τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα χριςθσ του από άτομα ςε αμαξίδιο 

κλπ. 

• Αςφάλεια - διαφυγι ΑμεΑ ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Θ δυςκολία 

διακίνθςθσ ι αντίλθψθσ ατόμων με αναπθρία πρζπει να λαμβάνονται ςοβαρά 

υπόψθ κατά το λειτουργικό ςχεδιαςμό των κτιρίων, όπωσ επίςθσ πολιτικζσ και 

τρόποι ειδοποίθςθσ και διαφυγισ των ατόμων από το κτίριο. 

• Οι κοινόχρθςτοι χϊροι είναι όλοι αυτοί μιασ πόλθσ που περιβάλλουν τα κτίρια 

(πλατείεσ, πεηοδρόμια κ.λπ.), όπου απαιτείται θ διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ όλων 

των ατόμων με ι χωρίσ αναπθρία. Οριςμζνα από τα ςθμεία που πρζπει να είναι 

προςβάςιμα είναι: 
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• κάφεσ (ράμπεσ ςε πεηοδρόμια, νθςίδεσ), δθλαδι τα κεκλιμζνα επίπεδα (ράμπεσ) 

που ςυνδζουν τθν επιφάνεια των κοινόχρθςτων χϊρων με το οδόςτρωμα με 

επίπεδθ πρόςβαςθ.  

• Οδθγοί τυφλϊν για τθν κακοδιγθςθ ατόμων με προβλιματα όραςθσ. 

• Αςτικόσ εξοπλιςμόσ, δθλαδι όλεσ οι καταςκευζσ κοινισ χριςθσ που 

τοποκετοφνται ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (περίπτερα, παγκάκια, κάδοι 

απορριμμάτων, «φανάρια» τροχαίασ, πινακίδεσ κ.λπ.). 

 

Οι υπθρεςίεσ, δθλαδι όλεσ οι υπθρεςίεσ (ςυμβατικζσ και θλεκτρονικζσ), και τα αγακά 

πρζπει να είναι προςβάςιμα ςε όλα τα άτομα με ι χωρίσ αναπθρία και να ςχεδιάηονται με 

βάςθ τισ αρχζσ του Κακολικοφ χεδιαςμοφ. Για να επιτευχκεί θ προςβαςιμότθτα είναι 

απαραίτθτθ θ ςυμβολι των επιχειριςεων που προςφζρουν υπθρεςίεσ ι/και αγακά. Σα ΑμεΑ 

είτε διευκολφνονται είτε όχι ςτθ χριςθ των υπθρεςιϊν/ αγακϊν ανάλογα με τισ πολιτικζσ, 

πρακτικζσ ι διαδικαςίεσ που εφαρμόηουν οι επιχειριςεισ, όπωσ θ απαγόρευςθ ςε 

εγκαταςτάςεισ των ςκφλων-οδθγϊν. Επιπλζον, είναι απαραίτθτεσ οι εναλλακτικζσ παροχζσ 

υπθρεςιϊν για τα ΑμεΑ, όταν υπάρχουν φραγμοί ςε ότι αφορά τθν πρόςβαςθ, για 

παράδειγμα καταλόγοι με μεγάλουσ χαρακτιρεσ ι ακόμθ και ςε καςζτα ςε εςτιατόρια-

καφετζριεσ, ςχεδιαςμόσ ετικετϊν προϊόντων που να μποροφν να αναγνωςτοφν από 

θλικιωμζνουσ και άτομα με προβλιματα όραςθσ, δθμιουργία προςβάςιμων ιςτοςελίδων κ.α., 

αλλά και θ κατάρτιςθ του προςωπικοφ για να είναι ςε κζςθ να εξυπθρετιςει ΑμεΑ (Χριςτόφθ 

Μ., 2013). 

 

3.5. Χαρακτθριςτικά των ΑμεΑ 

 

 Ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν καλφτερθ πρόςβαςθ των ατόμων ςτον τουριςμό είναι 

να εξετάςουμε τα χαρακτθριςτικά τουσ. Θ ζρευνα του Israeli (2002) επικεντρϊκθκε ςτα 

χαρακτθριςτικά των ΑμεΑ, τα οποία ςυμμετζχουν ςτθν τουριςτικι εμπειρία και ςτο 

οικονομικό δυναμικό τθσ αγοράσ (Israeli, 2002). Ο Tutuncu (2017) ανζλυςε τισ επιπτϊςεισ που 

ςχετίηονται με τον τφπο τθσ αναπθρίασ, τισ διάφορεσ μορφζσ υποςτθρικτικϊν ςυςκευϊν και 

τουσ παράγοντεσ προςβαςιμότθτασ ςτθν ικανοποίθςθ των ατόμων με κινθτικζσ δυςκολίεσ ςτο 

χϊρο των ξενοδοχείων (Tutuncu, 2017).  

Τπάρχουν αρκετοί τρόποι και ςτρατθγικζσ που αν εφαρμοςτοφν μποροφν να 

υπερβοφν τα εμπόδια που αντιμετωπίηουν τα ΑμεΑ (Yau, McKercher, & Packer, 2004· Daniels, 

Rodgers, & Wiggins, 2005· Blichfeldt & Nicolaisen, 2011). Αρχικά, απαιτείται ςυντονιςμόσ 
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ανάμεςα ςτα ΑμεΑ, ςτα κοινωνικά δίκτυα και ςτουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν για να ξεπεραςτοφν 

τα εμπόδια που αντιμετωπίηουν τα ΑμεΑ κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ (Daniels, Rodgers, & 

Wiggins, 2005). Αυτό μπορεί  να επιτευχκεί με ςυνεχι αναηιτθςθ και εξζταςθ των εμπειριϊν 

και των απόψεων των ΑμεΑ (Daniels, Rodgers, & Wiggins, 2005· Kastenholz, Eusébio, & 

Figueiredo, 2015) αλλά και των οικογενειϊν τουσ από τθν τουριςτικι βιομθχανία (Pagan, 

2012). θμαντικό παράγοντα διαδραματίηει ο τφποσ και ο βακμόσ αναπθρίασ του κάκε 

ατόμου (Kim & Lehto, 2013). Οι ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ και τα ταξίδια ςτον ελεφκερο χρόνο 

εξαρτϊνται από προθγοφμενεσ ταξιδιωτικζσ εμπειρίεσ και από επιτυχι αντιμετϊπιςθ 

διάφορων δυςκολιϊν παρά από τθν ίδια τθν αναπθρία (Yau, McKercher, & Packer, 2004· 

Daniels, Rodgers, & Wiggins, 2005 · Blichfeldt & Nicolaisen, 2011). Θα πρζπει να τονίςουμε ότι 

θ κάκε μορφι αναπθρίασ είναι διαφορετικι και κα πρζπει να αντιμετωπίηεται με αυτό τον 

τρόπο. Σα εμπόδια διαφοροποιοφνται ανάλογα με τισ ανάγκεσ του κάκε ατόμου (Loi & Kong, 

2015). Θ εξειδικευμζνθ μελζτθ τθσ κάκε ομάδασ αναπθρίασ με ςκοπό τθν εφρεςθ των 

προκλιςεων που αντιμετωπίηουν κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τον βζλτιςτο προγραμματιςμό του 

ταξιδιοφ, χωρίσ ταλαιπωρία και τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ από τα άτομα τθσ τουριςτικισ 

βιομθχανίασ (μεταφορά, διαμονι κ.λπ.) (Michopoulou & Buhalis, 2013· Loi & Kong, 2015). Θ 

εξατομίκευςθ (personalization) είναι μια τεχνικι που χρθςιμοποιείται για τθν παραγωγι 

εξατομικευμζνου περιεχομζνου για κάκε πελάτθ (Greer & Murtaza, 2003) και αποτελεί 

προχπόκεςθ για ταξίδια ςφμφωνα με τισ ατομικζσ προτιμιςεισ και ανάγκεσ του κάκε ατόμου 

ξεχωριςτά (Michopoulou & Buhalis, 2013). Για παράδειγμα άτομα με προβλιματα όραςθσ 

ίςωσ προτιμιςουν τόπουσ και εγκαταςτάςεισ με απτικοφσ χάρτεσ ι/και ακουςτικζσ οδθγίεσ, 

ενϊ τα άτομα με κινθτικι αναπθρία ίςωσ προτιμιςουν περιοχζσ με προςβάςιμεσ 

εγκαταςτάςεισ για αυτά. Ακόμθ, τα άτομα με κινθτικι αναπθρία αντιμετωπίηουν διαφορετικά 

εμπόδια από τα άτομα με προβλιματα όραςθσ ςε μια ξενοδοχειακι μονάδα. Σα άτομα με 

κινθτικι αναπθρία χρειάηονται ράμπεσ, ειδικά εξαρτιματα ςτθ ντουηιζρα. Σα άτομα με 

προβλιματα όραςθσ ι ακοισ ζχουν άλλεσ ανάγκεσ υποςτιριξθσ όπωσ θχθτικοφσ 

ςυναγερμοφσ και οπτικοφσ ςυναγερμοφσ αντίςτοιχα. Ζρευνεσ ζχουν αςχολθκεί με τισ 

απαιτιςεισ και τισ εμπειρίεσ των ΑμεΑ ςε εγκαταςτάςεισ διαμονισ και με τισ αντιλιψεισ των 

ξενοδόχων ςχετικά με τισ επικυμίεσ και τισ ανάγκεσ των ΑμεΑ (Kim, Stonesifer, & Han, 2012). 

Σο άτομο για να επιλζξει το κατάλλθλο προςβάςιμο κατάλυμα ανάλογα με τισ ανάγκεσ του κα 

πρζπει να αναλφςει τισ πολφπλοκεσ και λεπτομερείσ πλθροφορίεσ (Darcy, 2009). Σο άτομο για 

να επιλζξει το κατάλλθλο κατάλυμα για τισ ανάγκεσ του κα πρζπει να λάβει λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ (π.χ. φωτογραφία, χωρικζσ διαςτάςεισ του δωματίου) (Kastenholz, Eusébio, & 

Figueiredo, 2015). Οι Navarro κ.α. (2014) αναφζρουν ότι «Οι πελάτεσ αναηθτοφν τεχνικζσ 

πλθροφορίεσ μζςω φωτογραφιϊν και/ι βίντεο που απεικονίηουν τθν πραγματικι κατάςταςθ 
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του ξενοδοχείου» (Navarro, Andreu, & Cervera, 2014).  Ο κλάδοσ τθσ φιλοξενείασ δεν βρικε 

εφκολα ζνα ςυντονιςμζνο τρόπο εξυπθρζτθςθσ των αναγκϊν των πελατϊν με αναπθρία και θ 

ευαιςκθτοποίθςθ του κλάδου παραμζνει χαμθλι (Ozturk, Yayli, & Yesiltas, 2008· Darcy & 

Pegg, 2011).  

  

3.5.1. Άτομα με προβλιματα όραςθσ και ακοισ 

 

Θ όραςθ κεωρείται ο πυρινασ των εμπειριϊν του τουριςμοφ. Παρολ’ αυτά τα άτομα 

με προβλιματα όραςθσ μποροφν να εκτιμιςουν ζνα ταξίδι διαμζςου των υπόλοιπων 

αιςκιςεων, εκτόσ από τθν όραςθ (Figueiredo, Eusébio, & Kastenholz, 2012). Θ γραφι Μπραιγ 

είναι ζνασ τρόποσ υποςτιριξθσ, αλλά ζνα μικρό ποςοςτό των ατόμων με προβλιματα όραςθσ 

γνωρίηει τθ ςυγκεκριμζνθ γραφι (Small, Darcy, & Packer, 2012). Οι υποςτθρικτικζσ 

τεχνολογίεσ είναι μια λφςθ ςτο παραπάνω εμπόδιο, όπου μζςα από τουσ αναγνϊςτεσ οκόνθσ 

τα άτομα με προβλιματα όραςθσ μποροφν να προγραμματίςουν το ταξίδι τουσ (π.χ. 

πλοιγθςθ ςε μια ξενοδοχειακι ιςτοςελίδα) (McKercher & Darcy, 2018). Θ κατανόθςθ τθσ 

διαφορετικότθτασ του κάκε ατόμου με πρόβλθμα όραςθσ (τφποσ όραςθσ και βακμόσ 

απϊλειασ όραςθσ) από τθν τουριςτικι βιομθχανία, αλλά και θ δυνατότθτα να λειτουργοφν τα 

άτομα ωσ ανεξάρτθτοι τουρίςτεσ είναι απαραίτθτοι περιοριςμοί για τθν καλφτερθ ποιότθτα 

προςβάςιμων τουριςτικϊν εμπειριϊν. Είτε ζχει κάποιο άτομο πρόβλθμα όραςθσ είτε όχι θ 

επικυμία για διακοπζσ είναι ςχεδόν θ ίδια. Οι προςβάςιμεσ πλθροφορίεσ πρζπει να 

διατίκενται ςε διαφορετικι μορφι (ακουςτικι, αφισ, μεγάλθ εκτφπωςθ, κατάλλθλθ 

χρωματικι αντίκεςθ κλπ) και ςε περιεχόμενο (κατάςταςθ του εδάφουσ μιασ διαδρομισ 

πεηοπορίασ ι εγκαταςτάςεων για ζναν ςκφλο οδθγό) για το κάκε άτομο ανάλογα με τισ 

ανάγκεσ του τόςο ςτθν τουριςτικι βιομθχανία όςο και ςτα μζςα μαηικισ μεταφοράσ. Σο 

άτομο με προβλιματα όραςθσ μπορεί να βιϊςει τθν τουριςτικι εμπειρία κυρίωσ με τθν ακοι 

και τθν αφι. Θ ποιότθτα των εμπειριϊν αυτϊν εξαρτάται από περιβαλλοντικοφσ και 

κοινωνικοφσ παράγοντεσ, όπωσ το αίςκθμα ανθςυχίασ λόγω άγνωςτων τουριςτικϊν 

περιβαλλόντων (Small, Darcy, & Packer, 2012). Σα άτομα με προβλιματα όραςθσ και τα άτομα 

με κϊφωςθ ζχουν περιοριςμζνθ προςβαςιμότθτα τόςο ςτθν κακθμερινότθτα τουσ όςο και 

ςτα ταξίδια λόγω διαφόρων παραγόντων, όπωσ τθ χριςθ αιςκθτθριακϊν πλθροφοριϊν, τθ 

ςυνοδεία, τισ δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ και τθ χριςθ ορόςθμων. Σα άτομα αυτά ταξιδεφουν είτε 

μόνα τουσ είτε με ςυνοδεία και κάνουν επιλογζσ ςφμφωνα πάντα με τισ ανάγκεσ τουσ και τισ 

προτιμιςεισ τουσ όπωσ τθν αςφάλεια, τθ γνϊςθ ςυγκεκριμζνων διαδρομϊν, και τθν 
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πολυπλοκότθτα του περιβάλλοντοσ. Σα άτομα με τυφλωκϊφωςθ κα πρζπει να εκπαιδευτοφν 

ςτον τομζα του προςανατολιςμοφ και τθσ κινθτικότθτασ για να ςυμμετζχουν ςε τουριςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ όςο το δυνατόν πιο ανεξάρτθτα. Θ χριςθ χαρτϊν μπορεί να βελτιϊςει τα 

ταξίδια των ατόμων αυτϊν ςε άγνωςτεσ περιοχζσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του εξωτερικοφ 

(Hersh, 2014). τθν κακθμερινι ηωι, πολλά άτομα με προβλιματα όραςθσ δεν ταξιδεφουν, 

λόγω μθ προςβάςιμων πλθροφοριϊν ι κοινωνικϊν παραμζτρων, ι δυςκολεφονται ςτα 

ταξίδια, λόγω τθσ ζλλειψθσ δεξιοτιτων που αφοροφν τθν ποιότθτα ηωισ, όςον αφορά τθ 

ςυμπεριφορά αυτοδιάκεςθσ και τθν ανεξαρτθςία (Small, Darcy, & Packer, 2012). Θ απϊλεια 

όραςθσ και ο τφποσ όραςθσ του κάκε ατόμου, κακϊσ και οι ςυνοδοί και οι ςκφλοι-οδθγοί, 

μποροφν να οδθγιςουν ςε διαφορετικζσ εμπειρίεσ (κετικζσ ι αρνθτικζσ). Για παράδειγμα, ο 

ςυνοδόσ μπορεί να μειϊςει το αίςκθμα τθσ εξάρτθςθσ, αλλά το πρόςκετο οικονομικό κόςτοσ 

για τα άτομα προβλιματα όραςθσ μπορεί να είναι ζνασ περιοριςμόσ. Σα άτομα με 

προβλιματα όραςθσ κεωροφν τθν πλθροφόρθςθ και τον τρόπο προςζγγιςθσ απαραίτθτα για 

ζνα ποιοτικό ταξίδι (Small, Darcy, & Packer, 2012). Σα άτομα με προβλιματα όραςθσ δεν 

περιορίηονται λόγω τθσ αναπθρίασ τουσ, αλλά από περιοριςμοφσ όπωσ θ πρόςβαςθ ςε 

πλθροφορίεσ, ο χωρικό προςανατολιςμό, θ γνϊςθ/ςτάςθ των άλλων και το ταξίδι με ζνα 

ςκυλί-οδθγό. Όταν υπάρχουν πολλζσ πλθροφορίεσ ςε τουριςτικοφσ προοριςμοφσ (με καλά 

φωτιςμζνεσ περιοχζσ, καλζσ χρωματικζσ αντικζςεισ ςτθ ςιμανςθ και κετικι ςτάςθ ςτουσ 

ςκφλουσ-οδθγοφσ), το αποτζλεςμα είναι θ αςφάλεια και θ απόλαυςθ του τουριςμοφ για 

όλουσ (Small, Darcy, & Packer, 2012). Σα άτομα με προβλιματα όραςθσ πολλζσ φορζσ 

αιςκάνονται ότι αποκλείονται από τον τουριςμό με αποτζλεςμα είτε να ταξιδεφουν μόνο ςε 

προοριςμοφσ που ζχουν ξαναπάει και νοιϊκουν οικεία είτε να μθν ταξιδεφουν κακόλου. Θ 

απλι ςυμμετοχι ςε τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ των ατόμων με προβλιματα όραςθσ δεν 

ςθμαίνει ότι ςυμπεριλιφκθκαν, λόγω διάφορων προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν όπωσ οι 

προςβάςιμεσ πλθροφορίεσ, ο χωρικόσ προςανατολιςμόσ, οι ςτάςεισ των ανκρϊπων και οι 

ςκφλοι-οδθγοί. Αρχικά, ο προγραμματιςμόσ του ταξιδιοφ είναι απαραίτθτοσ για μια κετικι 

εμπειρία ςε οποιοδιποτε τουριςτικό προοριςμό των ατόμων με προβλιματα όραςθσ. Σα 

άτομα ταξιδεφουν ςυνικωσ ςε μθ γνϊριμα περιβάλλοντα, γι’ αυτό είναι χριςιμοσ ο χωρικόσ 

προςανατολιςμόσ ςε εςωτερικό και εξωτερικό χϊρο. Οι κοντινζσ αποςτάςεισ μεταξφ 

δωματίου και κοινόχρθςτων χϊρων (π.χ. τραπεηαρία, ςαλόνι) οδθγεί ςε ευκολότερθ και 

ανεξάρτθτθ διαμονι ςτισ τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ. Αντίκετα, τα φυςικά εμπόδια, ο 

χαμθλόσ φωτιςμόσ και θ χαμθλι αντίκεςθ χρϊματοσ / φωτεινότθτασ δθμιουργοφν αρνθτικά 

ςυναιςκιματα ςτα άτομα με προβλιματα όραςθσ. Θ άγνοια, ο τρόποσ ομιλίασ, θ ζλλειψθ 

ςεβαςμοφ από τθν τουριςτικι βιομθχανία είναι κάποιεσ από τισ ςυμπεριφορζσ που 
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αποκλείουν τα ΑμεΑ από τα ταξίδια, ενϊ ο ςεβαςμόσ, θ ευγζνεια και θ ευαιςκθςία προσ τα 

ΑμεΑ εκτιμικθκε ιδιαίτερα (Small, Darcy, & Packer, 2012).  

Σα άτομα με προβλιματα ακοισ δεν αντιμετωπίηουν προβλιματα με τισ υποδομζσ, 

αλλά κυρίωσ με τθν επικοινωνία (π.χ. ανακοινϊςεισ για αφίξεισ/αναχωριςεισ λεωφορείων, 

τρζνων, αεροπλάνων) (Poria, Reichel, Brandt, 2010· McKercher & Darcy, 2018). Θ χριςθ 

υποςτθρικτικϊν τεχνολογιϊν μπορεί να βελτιϊςει τα εμπόδια αυτά κατά τθ διάρκεια των 

ταξιδιϊν (McKercher & Darcy, 2018).  

 

3.5.2. Άτομα με νοθτικι ι κινθτικι αναπθρία 

 

Σο κάκε άτομο, ανάλογα με τον τφπο αναπθρίασ, λαμβάνει διαφορετικι ικανοποίθςθ 

από τθν διαμονι ςτο ξενοδοχείο. Σα φυςικά εμπόδια περιορίηουν τθ ςυμμετοχι ςε 

δραςτθριότθτεσ κυρίωσ των ατόμων με κινθτικά προβλιματα, ακόμθ και όταν αυτά 

χρθςιμοποιοφν βοθκιματα κινθτικότθτασ (π.χ. πατερίτςεσ, αναπθρικό αμαξίδιο προςκετικά 

άκρα) (Tutuncu, 2017). Οι Figueiredo κ.α. (2012) επιςθμαίνουν ότι τα εμπόδια και οι 

περιοριςμοί που αντιμετωπίηει αυτόσ ο πλθκυςμόσ ςτθν κακθμερινι ηωι κακίςτανται πιο 

προκλθτικοί ςε ζνα τουριςτικό πλαίςιο λόγω του άγνωςτου περιβάλλοντοσ και ότι θ 

κακθμερινι τουσ εμπειρία δεν μπορεί να τουσ προετοιμάςει να αντιμετωπίςουν τα εμπόδια 

ςτο πλαίςιο του τουριςμοφ (Figueiredo, Eusébio, & Kastenholz, 2012). Σα άτομα με κινθτικι 

αναπθρία που δεν τθν απζκτθςαν εκ γεννετείσ αντιμετωπίηουν περιςςότερα προβλιματα 

κατά τθ διαμονι τουσ ςτα ξενοδοχεία από τα άτομα που τθν απζκτθςαν εκ γεννετείσ.  Όταν το 

ξενοδοχείο δεν είναι προςβάςιμο τότε θ ικανοποίθςθ των ΑμεΑ μειϊνεται. Σα άτομα με 

κινθτικι αναπθρία που χρθςιμοποιοφν αναπθρικά αμαξίδια δυςκολεφονται να μετακινθκοφν 

ςε χϊρουσ που δεν ζχουν τον ςωςτό ςχεδιαςμό (Tutuncu, 2017). Οι γονείσ των παιδιϊν με 

νοθτικι ι κινθτικι αναπθρία υψθλοφ επιπζδου αντιμετωπίηουν αρκετά προβλιματα και 

κεωροφν ότι θ τουριςτικι εξόρμθςθ ίςωσ δεν αξίηει τον κόπο (Mactavish et al., 2007).  

 

3.5.3. Ηλικιωμζνοι 

  

Άλλθ μια ομάδα με ανάγκεσ πρόςβαςθσ είναι τα θλικιωμζνα άτομα, που εντάςςονται 

ς’ αυτι τθν ομάδα όταν ςυνταξιοδοτοφνται.  Θ γιρανςθ και θ αναπθρία ςυνδζονται, κακϊσ 

όςο αυξάνεται θ θλικία των ατόμων τόςο αυξάνονται και τα επίπεδα τθσ αναπθρίασ (World 

Health Organization, 2015). Θ ομάδα αυτι αρχίηει να ταξιδεφει περιςςότερο, εφόςον ζχει 

αρκετό χρόνο, με τθν προυπόκεςθ ότι κα ςυμμετζχει ςτισ τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ ς’ ζνα 
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περιβάλλον χωρίσ εμπόδια (Tutuncu, 2017). Σα άτομα επιλζγουν να ταξιδεφουν όλο και 

περιςςότερο ςε προςιτοφσ προοριςμοφσ κακϊσ αυξάνεται θ θλικία τουσ (Lyu, 2017). Οι 

θλικιωμζνεσ γυναίκεσ με αναπθρία ταξιδεφουν λιγότερο από άλλεσ ομάδεσ και κεωροφν τθν 

προςβαςιμότθτα και τθν αςφάλεια τα ςθμαντικότερα κριτιρια για τον τουριςμό (Darcy, 

2010). Θ ποικιλομορφία τθσ ηωισ των θλικιωμζνων απαιτεί πολφ πιο πλοφςιεσ και πιο 

ξεχωριςτζσ κατανοιςεισ των ψυχολογικϊν, φυςιολογικϊν, κοινωνικϊν και πνευματικϊν 

ωφελειϊν του κοινωνικοφ τουριςμοφ (Morgan, Pritchard, & Sedgley, 2015). Ο αποκλειςμόσ 

από τον τουριςτικό τομζα αποτελεί ουςιαςτικό μζροσ του τι ςθμαίνει να βιϊςει κανείσ το 

μειονζκτθμα και τθν κοινωνικι περικωριοποίθςθ, γι’ αυτό είναι ςθμαντικι θ ζγκαιρθ 

παρζμβαςθ για τθν αντιμετϊπιςθ του αποκλειςμοφ (McCabe, 2009). 

 

3.6. Προςβαςιμότθτα ςε ξενοδοχειακζσ μονάδεσ 

 

Οι ζρευνεσ για τα ΑμεΑ ςτον τομζα του τουριςμοφ και του ξενοδοχείου ςχετικά με τισ 

εμπειρίεσ των ΑμεΑ εμφανίςτθκαν για πρϊτθ φορά ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1970 και 

ςυνεχίςτθκαν τθ δεκαετία του 1980 και 1990 (McKercher et al., 2003). Σο ερευνθτικό 

ενδιαφζρον για τα ΑμεΑ είναι επίςθσ εμφανζσ ςτισ παρακάτω μελζτεσ ςχετικά με τον 

τουριςμό και τον κλάδο τθσ φιλοξενίασ. Όλα τα άτομα, με αναπθρία ι χωρίσ, χρειάηονται 

γενικζσ πλθροφορίεσ για τα ταξίδια. Σα ΑμεΑ εκτόσ από τισ γενικζσ πλθροφορίεσ χρειάηονται 

επιπλζον λεπτομερείσ πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν προςβαςιμότθτα (Michopoulou & 

Buhalis, 2013). Θ προςβαςιμότθτα ςτα ξενοδοχεία μπορεί να οδθγιςει είτε ςε κετικζσ 

εμπειρίεσ είτε ςε αρνθτικζσ εμπειρίεσ του ατόμου, κυρίωσ των ΑμεΑ. υχνά οι αρνθτικζσ 

εμπειρίεσ οδθγοφν τα ΑμεΑ ςτθν απομόνωςθ (Tutuncu, 2017). Για τθν οργάνωςθ του ταξιδιοφ 

τα ΑμεΑ και οι οικογζνειεσ τουσ πρζπει να λάβουν πολλζσ αποφάςεισ ςχετικά με τον τρόπο 

μεταφοράσ (αεροπλάνο, πλοίο, τρζνο, λεωφορείο, αυτοκίνθτο), τον προοριςμό, τισ 

δραςτθριότθτεσ, τα άτομα που κα ταξιδζψουν (π.χ. ςυνοδοί), τθ διάρκεια διαμονισ αλλά και 

το κατάλυμα (ξενοδοχείο, airbnb, κ.λπ.), τθ χρονικι ςτιγμι του ταξιδιοφ και τα επιπλζον ζξοδα 

που ςχετίηονται με τθν αναπθρία (Bauer, 2018). Θ ακατάλλθλθ δόμθςθ δυςκολεφει τθν 

πρόςβαςθ ςε υποδομζσ όπωσ ςε ξενοδοχεία και μζςα μαηικισ μεταφοράσ (Agovino et al., 

2017). Οι Daniels κ.α. (2005) τόνιςαν ότι θ οργάνωςθ του ταξιδιοφ χρειάηεται χρόνο και 

προςοχι ςτθ λεπτομζρεια. Παρολϋαυτά, πολλζσ φορζσ τα άτομα χωρίσ αναπθρία ενεργοφν με 

τζτοιο τρόπο με αποτζλεςμα τα ΑμεΑ να μθν απολαμβάνουν το ταξίδι τουσ (Daniels, Rodgers, 

& Wiggins, 2005). Ζρευνεσ ζχουν μελετιςει τα κριτιρια επιλογισ των καταναλωτϊν για τισ 

ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν και τουσ 
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κακοριςτικοφσ παράγοντεσ τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ που μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν 

επιλογι των ξενοδοχειακϊν μονάδων (Bell & Morrey, 1996· Warnken, Bradley, & Guilding, 

2005· Nash, Thyne, & Davies, 2006 ·Hsieh, Lin, & Lin, 2008). Σαυτόχρονα, υπάρχει μια ςειρά 

καλά τεκμθριωμζνων προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν τα ΑμεΑ που αφορά τισ παροχζσ που 

προςφζρουν τα τουριςτικά καταλφματα (Darcy, 1998· Darcy, 2002· Williams & Rattray, 2005). 

Μελζτεσ ζχουν αςχολθκεί με τισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν τα ΑμεΑ (μεταξφ 

χρθςτϊν αναπθρικϊν αμαξιδίων, ατόμων που χρθςιμοποιοφν πατερίτςεσ και ατόμων με 

προβλιματα όραςθσ) ςτο περιβάλλον του ξενοδοχείου (φυςικό και ανκρϊπινο περιβάλλον) 

και πωσ μποροφν να αντιμετωπιςτοφν (Poria, Arie , & Yael, 2011). Ζρευνεσ ζχουν αςχολθκεί με 

τουσ περιοριςμοφσ και τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα ΑμεΑ με τα καταλφματα 

τουριςμοφ (Darcy, 1998·Daniels, Rodgers, & Wiggins, 2005) και ζδειξαν ότι τα ΑμεΑ 

εξακολουκοφν να αντιμετωπίηουν φυςικά εμπόδια και εμπόδια λόγω ςυμπεριφορϊν από το 

προςωπικό κατά τθ διαμονι τουσ ςε ξενοδοχεία (Darcy, 2002· Eichorn & Buhalis, 2011). Άλλεσ 

μελζτεσ τονίηουν τα κζματα τθσ προςβαςιμότθτασ, όπωσ οι Naniopoulos κ.α. (2016) που 

ερεφνθςαν τθν προςβαςιμότθτα ατόμων που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςτθν 

κακθμερινότθτα τουσ, κυρίωσ ςε τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ των ΑμεΑ, εγκφων 

γυναικϊν, μικρϊν παιδιϊν και θλικιωμζνων (Naniopoulos, Tsalis, & Nalmpantis, 2016). Θ 

προςβαςιμότθτα ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, ςτο δωμάτιο και ςτο μπάνιο επθρεάηουν άμεςα 

τθν ικανοποίθςθ των ΑμεΑ ςτα ξενοδοχεία (Poria, Arie, & Yael, 2011· Tutuncu, 2017). Σα 

πολυτελι ξενοδοχεία προςφζρουν πιο προςιτζσ υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τα οικονομικά 

ξενοδοχεία (Mothiravally et al., 2014).   

Θ προςβαςιμότθτα ςτισ εγκαταςτάςεισ διαμονισ αφορά κυρίωσ τομείσ όπωσ οι χϊροι 

του δωματίου και του μπάνιου, οι κοινόχρθςτοι χϊροι, ο ανελκυςτιρασ, ο χϊροσ του 

εςτιατορίου και το προςωπικό των ξενοδοχείων. 

 

3.6.1. Χϊροι δωματίων 

 

Για τθν επιλογι του κατάλλθλου δωματίου κα πρζπει να λάβουμε υπόψιν τον τφπο 

αναπθρίασ και το επίπεδο ανεξαρτθςίασ του κάκε ΑμεΑ (Darcy, 2010; Kim, Stonesifer, & Han, 

2012). Σο κάκε άτομο ανάλογα με τα κοινωνιοδθμογραφικά του ςτοιχεία, τον τφπο 

αναπθρίασ, το βακμό ανεξαρτθςίασ και τον εξοπλιςμό που χρθςιμοποιεί ζχει διαφορετικζσ 

ανάγκεσ ςτο χϊρο του δωματίου του ξενοδοχείου. Ο Darcy (2010) ανζλυςε τα 

κοινωνικοδθμογραφικά χαρακτθριςτικά των ΑμεΑ για να εντοπίςει με μεγαλφτερθ ακρίβεια 

τισ ανάγκεσ πρόςβαςθσ τουσ, όπου κατζλθξε ότι όςο υψθλότερθ εκπαίδευςθ και εργαςιακι 
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ζνταξθ ζχουν τα άτομα αυτά τόςο περιςςότερθ είναι θ ανάγκθ για αναψυχι (Darcy, 2010). 

Παρολ’ αυτά τα ΑμεΑ δίνουν περιςςότερθ ςθμαςία ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και ςτισ 

δραςτθριότθτεσ αναψυχισ απ’ ότι ςτο δωμάτιο του ξενοδοχείου, επειδι κζλουν να 

δραςτθριοποιοφνται ςε κάκε περιοχι του ξενοδοχείου (Tutuncu, 2017). 

 Πολλζσ τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ δεν παρουςιάηουν ότι διακζτουν δωμάτια για 

ΑμεΑ, γεγονόσ που επιφζρει αρνθτικά αποτελζςματα τόςο ςε οικονομικό επίπεδο όςο και ςε 

κοινωνικό (Kastenholz, Eusébio, & Figueiredo, 2015). Προτείνεται θ παροχι ςυνοδείασ και 

προςανατολιςμοφ για να κατατοπίςει τα ΑμεΑ μζςα ςτο χϊρο του δωματίου, αφοφ είναι 

οικονομικι λφςθ. Οι ςυνοδοί ενθμερϊνουν και βοθκάνε να αντιμετωπίςουν δυςκολίεσ τα 

άτομα με κινθτικζσ δυςκολίεσ, όπωσ ανεπαρκι ανοίγματα χϊρου λόγω των επίπλων, 

αδυναμίεσ ςτο χϊρο (διακόπτεσ φωτιςμοφ, κλειδαριζσ πόρτασ κλπ.), τα άτομα με 

προβλιματα όραςθσ,  όπωσ επιςιμανςθ για τθ κζςθ των παροχϊν του δωματίου (π.χ. ζπιπλα, 

διακόπτεσ), για τυχόν μθ προςβάςιμα φυλλάδια (π.χ. δρομολόγθςθ εξόδου κινδφνου) και τα 

άτομα με προβλιματα ακοισ, όπωσ για τθν αςφάλεια (π.χ. φϊτα ζκτακτθσ ανάγκθσ που 

αναβοςβινουν και οι κουδουνιςμοί πόρτασ) (Stonesifer & Kim, 2010). Οι ζρευνεσ δείχνουν ότι 

πολλά δωμάτια που χαρακτθρίηονται ωσ προςβάςιμα για τα ΑμεΑ, ςτθν πραγματικότθτα δεν 

είναι, και υπάρχουν πολλά περικϊρια βελτίωςθσ με ελάχιςτο κόςτοσ. (Stonesifer & Kim, 2010· 

Poria, Arie, & Yael, 2011).  

Σα άτομα με κινθτικι αναπθρία ζχουν τθν μεγαλφτερθ ανάγκθ για ειδικι ςτζγαςθ, 

όπωσ ότι αφορά τθν ευελιξία, αλλά και θ αρχιτεκτονικι και ο ςχεδιαςμόσ είναι ιδιαίτερα 

ςθμαντικά για τα άτομα με κινθτικι δυςκολία. Σα άτομα με προβλιματα όραςθσ 

αντιμετωπίηουν εμπόδια κυρίωσ ςτο χϊρο των εγκαταςτάςεων διαμονισ, αλλά και 

επικοινωνιακά εμπόδια. Εμπόδια όπωσ οι άνιςεσ επιφάνειεσ του εδάφουσ, τα ςκαλοπάτια, τα 

μπαλκόνια, θ τουαλζτα και το φψοσ των κρεβατιϊν (Darcy, 2010 ·  Figueiredo, Eusébio, & 

Kastenholz, 2012) ενδζχεται να παρεμποδίςουν τθν πλιρθ ςυμμετοχι. Σα άτομα που 

χρθςιμοποιοφν αναπθρικό αμαξίδιο αντιμετωπίηουν τουσ περιςςότερουσ φραγμοφσ ςτθν 

προςβαςιμότθτα των ξενοδοχείων απ’ ότι τα άτομα με πατερίτςεσ (Poria, Arie, & Yael, 2011· 

Tutuncu, 2017). Σα άτομα με κινθτικι αναπθρία δυςκολεφονται ςτθν κυρίωσ πόρτα του 

δωματίου, λόγω του γεγονότοσ ότι είναι πολλζσ φορζσ βαριά και είναι δφςκολο να τθν 

ανοίξουν αλλά και να φτάςουν το θλεκτρονικό κλειδί ςτθν κορυφι τθσ κλειδαριάσ τθν πόρτασ. 

Ακόμθ, τα χαλιά τουσ δυςκολεφουν ςτθ μετακίνθςθ αλλά και τα ψθλά τοποκετθμζνα 

αντικείμενα είναι δφςκολο τα άτομα να τα φτάςουν (Poria, Arie, & Yael, 2011). Σα ΑμεΑ 

αντιμετωπίηουν εμπόδια και ςτο χϊρο του μπάνιου (Ozturk, Yayli, & Yesiltas, 2008). Σο μπάνιο 

ςτο δωμάτιο του ξενοδοχείου προξενεί προβλιματα κυρίωσ ςτθν πρόςβαςθ ςε μπανιζρεσ, 

ντουηιζρεσ και ςτθ τουαλζτα και ςτα μθ προςβάςιμα είδθ μπάνιου (π.χ. το ςτεγνωτιριο 
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μαλλιϊν, ο νεροχφτθσ και ο κακρζφτθσ). Σα άτομα με πατερίτςεσ ςε αντίκεςθ με τα υπόλοιπα 

ΑμεΑ διευκολφνονται ςτθ μετακίνθςθ τουσ λόγω των χαλιϊν, χωρίσ τον φόβο ότι κα πζςουν  

(Poria, Arie, & Yael, 2011). 

 Σο κφριο εμπόδιο που αντιμετωπίηουν τα άτομα με προβλιματα ακοισ είναι θ 

επικοινωνία κυρίωσ με το προςωπικό, πιο ςυγκεκριμζνα τθν ανάγκθ για καλφτερθ κατάρτιςθ 

ςχετικά με τθν ευαιςκθςία του προςωπικοφ (Stonesifer & Kim, 2010). Σα άτομα με 

προβλιματα όραςθσ δυςκολεφονται να μετακινθκοφν ςτο χϊρο του δωματίου, λόγω των 

επίπλων, δεν είναι ςε κζςθ πολλζσ φορζσ να βρουν το δωμάτιο και ζχουν προβλιματα με τα 

θλεκτρονικά κλειδιά για τθν είςοδο ςτο δωμάτιο (Kim, Stonesifer, & Han, 2012).  

 

  

3.6.2. Κοινόχρθςτοι χϊροι 

 

Παρόμοια με τα εμπόδια ςτο χϊρο του δωματίου υπάρχουν και ςτουσ κοινόχρθςτουσ 

χϊρουσ (ςθμεία μεταφοράσ, ςαλόνι και ανελκυςτιρασ) (Ozturk, Yayli, & Yesiltas, 2008· Poria, 

Arie, & Yael, 2011), αφοφ πολλζσ φορζσ τα ξενοδοχεία δε δίνουν τθν απαραίτθτθ βαρφτθτα 

ςτθν προςβαςιμότθτα των κοινόχρθςτων χϊρων (Tutuncu, 2017).  

Ζνα από τα ςθμαντικότερα εμπόδια είναι ότι δεν υπάρχει ράμπα μεταξφ του δρόμου 

και του πεηοδρομίου. Παρόλο που τα περιςςότερα ξενοδοχεία διακζτουν χϊρο ςτάκμευςθσ 

κοντά ςτθν είςοδο υπάρχουν εμπόδια όπωσ ότι οι κζςεισ ςτάκμευςθσ πρζπει να είναι 

ευρφτερεσ από τισ κανονικζσ, επιτρζποντάσ τα άτομα να ανοίξουν τθν πόρτα του αυτοκινιτου 

και να μεταφερκοφν ςτθν αναπθρικι καρζκλα και θ περιςταςιακι χριςθ των χϊρων 

ςτάκμευςθσ από άτομα χωρίσ αναπθρία. Σα άτομα με κινθτικι αναπθρία ίςωσ 

αντιμετωπίςουν εμπόδια  κατά τθν είςοδο τουσ ςτο χϊρο του ξενοδοχείου αλλά και ςτουσ 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (Tutuncu, 2017). Θ πρόςβαςθ ςε χϊρουσ αναψυχισ, όπωσ πιςίνεσ, και 

ςτθν τουαλζτα κεωρείται βαςικι προυπόκεςθ από τα ΑμεΑ για τθν επιλογι του κατάλλθλου 

καταλλφματοσ (Darcy, 2009). 

Όςον αφορά τον ανελκυςτιρα, ςε οριςμζνα ξενοδοχεία τα κουμπιά βριςκόταν ςε 

υψθλό ςθμείο και δεν είναι εξοπλιςμζνοι με τθ γραφι Μπράιγ ι με θχθτικζσ οδθγίεσ. Σο πιο 

ςθμαντικό για τα άτομα με προβλιματα όραςθσ είναι ο ανελκυςτιρασ να ζχει θχθτικζσ 

οδθγίεσ παρά γραφι Μπράιγ. Σα άτομα με προβλιματα όραςθσ αιςκάνονται αναςφαλείσ 

ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, αφοφ χωρίσ ςυνοδία δυςκολεφονται να κινθκοφν μζςα ςτο 

ξενοδοχείο (π.χ. να βρουν τθ ρεςεψιόν, τον ανελκυςτιρα), παρά τισ οδθγίεσ των υπαλλιλων. 

Οδθγίεσ δε δθμοςιεφονταν πουκενά, άρα θ βοικεια του προςωπικοφ είναι απαραίτθτθ 
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(Poria, Arie, & Yael, 2010). Επίςθσ, ο φωτιςμόσ είναι απαραίτθτοσ για τθ μετακίνθςθ των 

ατόμων με προβλιματα όραςθσ ςτο χϊρο του ξενοδοχείου (Kim, Stonesifer, & Han, 2012).  

 

3.6.3. Χϊροσ εςτιατορίου 

 

Μελετθτζσ ζχουν διερευνιςει τισ εμπειρίεσ των ΑμεΑ ςε εςτιατόρια (Poria, Arie, & 

Yael, 2011; Chung & Lue, 2012). Σα εςτιατόρια παρζχουν μικρι ι κακόλου πρόςβαςθ ςτουσ 

επιςκζπτεσ με αναπθρία (Naniopoulos, Tsalis, & Nalmpantis, 2016). Σα εςτιατόρια παίηουν 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν εμπειρία του ξενοδοχείου με βάςθ τον τφπο τθσ αναπθρίασ και τθν 

εξυπθρζτθςθ από το προςωπικό.  

Οι Chung & Lue (2012) ερεφνθςαν τισ εμπειρίεσ ατόμων με προβλιματα όραςθσ ςε 

εςτιατόρια και ςυμπζραναν ότι το προςωπικό είχε εχκρικι ςυμπεριφορά, μθ αςφαλζσ 

περιβάλλον και ακατάλλθλθ κακοδιγθςθ ςτο χϊρο του εςτιατορίου (Chung & Lue, 2012). Σα 

άτομα με προβλιματα όραςθσ αντιμετωπίηουν εμπόδια όπωσ δυςκολία ςτον κατάλογο του 

εςτιατορίου και ςτον μπουφζ και κεωροφν ότι πολλζσ φορζσ είναι πολφ εξαρτθμζνοι από τθ 

βοικεια άλλων κατά τθ διάρκεια του γεφματοσ (Poria, Arie, & Yael, 2011· Mothiravally et al., 

2014).  

Σα άτομα με κινθτικι αναπθρία δυςκολεφονται να μετακινθκοφν ςτο χϊρο του 

εςτιατορίου λόγω ςκαλοπατιϊν και το φψοσ του τραπεηιοφ και του μπουφζ είναι ακατάλλθλο 

για τθν ομάδα αυτι (Poria, Arie, & Yael, 2011). τα εςτιατόρια δεν υπάρχει κατάρτιςθ του 

προςωπικοφ ςχετικά με τον τρόπο προςζγγιςθσ και εξυπθρζτθςθσ για άτομα με προβλιματα 

όραςθσ (Mothiravally et al., 2014). 

 

3.6.4. Προςωπικό ξενοδοχείου 

 

 Σο κοινωνικό πλαίςιο (πεποικιςεισ και ςτάςεισ) μπορεί να μασ βοθκιςει να 

αντιλθφκοφμε και να κατανοιςουμε πλιρωσ τουσ περιοριςμοφσ ςτο τουριςτικό πλαίςιο. Όλα 

τα άτομα ςτον τουριςτικό τομζα πρζπει να ζχουν τθν απαραίτθτθ κατάρτιςθ για τθν παροχι 

υπθρεςιϊν ςτα ΑμεΑ αλλά και για να επικοινωνοφν (Hersh, 2014). Αν και κάποια ξενοδοχεία 

καταρτίηουν το προςωπικό ςχετικά με τθ ςτάςθ και τθν εξυπθρζτθςθ προσ τα ΑμεΑ, φαίνεται 

ότι υπάρχει ακόμθ χάςμα μεταξφ του προςωπικοφ και των ΑμεΑ (Ozturk, Yayli, & Yesiltas, 

2008· Darcy, 2010· Poria, Arie, & Yael, 2011· Kim, Stonesifer, & Han, 2012· Pagan, 2012). Οι 

φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν ςτον κλάδο του τουριςμοφ και τθσ φιλοξενίασ ζχουν πολφ λίγθ 

εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ γφρω από τθν παροχι πρόςβαςθσ, τθν παροχι υπθρεςιϊν και τθν 
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ενθμζρωςθ ςχετικά με τα άτομα με αναπθρία (Daruwalla & Darcy, 2005· Grady & Ohlin, 

2009·Darcy & Pegg, 2011).  

 Ακόμθ ζνα ςθμαντικό εμπόδιο είναι θ επικοινωνία που δε διευκολφνει τθν 

εξυπθρζτθςθ των ΑμεΑ (Ozturk, Yayli, & Yesiltas, 2008·Darcy, 2010· Stonesifer & Kim, 

2010·Kim, Stonesifer, & Han, 2012 ·Bauer, 2018). Οι Poria κ.α. (2011) τόνιςαν ότι το 

προςωπικό του ξενοδοχείου ςε πολλζσ περιπτϊςεισ δεν προςεγγίηει τα ΑμεΑ, αλλά τουσ 

ςυνοδοφσ τουσ, ςυχνά μιλάει δυνατά και αργά ενϊ δε δίνει αξιόπιςτεσ πλθροφορίεσ για τθν 

προςβαςιμότθτα ςτο χϊρο του ξενοδοχείου και δεν ζχει επαρκείσ γνϊςεισ για τθν 

προςβαςιμότθτα των ΑμεΑ. Σζλοσ, τόνιςαν ότι το προςωπικό του ξενοδοχείου κεωρεί ότι όλο 

το περιβάλλον του ξενοδοχείου είναι προςιτό, επειδι οριςμζνα  δωμάτια είναι προςβάςιμα 

για τα ΑμεΑ. Παρολ’αυτά τα ΑμεΑ δεν κάνουν εφκολα ςυμβιβαςμοφσ, αφοφ ζχουν δικαίωμα 

ςε όλεσ τισ υπθρεςίεσ, όπωσ όλοι οι άνκρωποι, εφόςον πλθρϊνουν. Οι τουρίςτεσ με αναπθρία 

κεωροφν φερζγγυα, τισ περιςςότερεσ φορζσ, τα ίδια τα άτομα με αναπθρία, όπου μποροφν 

να τα εμπιςτευτοφν για να λαβουν πλθροφορίεσ (Poria, Arie, & Yael, 2011· Navarro, Andreu, 

& Cervera, 2014). Θ κετικι διάκεςθ για επικοινωνία ανάμεςα ςτουσ πελάτεσ και ςτο 

προςωπικό του ξενοδοχείου μπορεί να διαςφαλίςει τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ (Kim, 

Stonesifer, & Han, 2012). Οριςμζνοι υπάλλθλοι του προςωπικοφ κζλουν να βοθκιςουν χωρίσ 

να γνωρίηουν τον τρόπο, είναι ςυχνά πολφ υπερπροςτατευτικοί, προςπακϊντασ να 

βοθκιςουν ακόμθ και αν δεν υπάρχει ανάγκθ, επθρεάηοντασ τθν αυτοεκτίμθςθ των ΑμεΑ 

(Darcy, 2010). Θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ εργαηομζνων του ξενοδοχείου και πελατϊν με 

αναπθρία ζχει μεγάλθ ςθμαςία για τθ δθμιουργία αξίασ και για τουσ δυο. Θ επικοινωνία των 

δφο μερϊν είναι αναπόςταςτο μζροσ τθσ κετικισ ι αρνθτικισ εμπειρίασ του ταξιδιοφ 

(Navarro, Andreu, & Cervera, 2014). Για τθν καλφτερθ δυνατι επικοινωνία μεταξφ του 

προςωπικοφ και των ΑμεΑ κα πρζπει και τα ΑμεΑ να ενθμερϊνουν πριν τθν άφιξθ τουσ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ διαμονισ για τισ ανάγκεσ τουσ (Stonesifer & Kim, 2010). Σα άτομα με 

προβλιματα όραςθσ αντιμετωπίηονται μερικζσ φορζσ δυςάρεςτα από το προςωπικό του 

ξενοδοχείου και του τουριςτικοφ τομζα, λόγω άγνοιασ και ζλλειψθσ ενςυναίςκθςθσ. Ανάλογα 

με τα χαρακτθριςτικά των ξενοδοχείων (πολυτελι ι οικονομικά) υπάρχουν και οι αντίςτοιχεσ 

εγκαταςτάςεισ και υπθρεςίεσ. Σο προςωπικό ςε ξενοδοχεία πολυτελείασ παρζχει 

προςανατολιςμό ςτο ξενοδοχείο και ςτο δωμάτιο, οι ανελκυςτιρεσ είναι εξοπλιςμζνοι με 

Μπραιγ, ενϊ τα οικονομικά ξενοδοχεία δεν παρζχουν καμία υπθρεςία από τισ παραπάνω 

(Mothiravally et al., 2014). 

 Θ εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ του προςωπικοφ ςε τουριςτικζσ επιχειριςεισ 

παρουςιάηουν χαμθλά επίπεδα (Darcy & Pegg, 2011·  Kim, Stonesifer, & Han, 2012· Navarro, 

Andreu, & Cervera, 2014·Agovino et al., 2017). Παρόλο που οι τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ 
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διαμονισ εκπαιδεφουν το προςωπικό, τα αποτελζςματα δείχνουν ότι θ κατάρτιςθ δεν 

παράγει το αποτζλεςμα τθσ εξαςφάλιςθσ κετικϊν εμπειριϊν των επιςκεπτϊν, γι’αυτό 

προτείνεται θ ςυνεχισ εκπαίδευςθ ςε προγράμματα κατάρτιςθσ (Stonesifer & Kim, 2010).  Οι 

τουριςτικζσ επιχειριςεισ κα πρζπει να εκπαιδεφουν το προςωπικό ςχετικά με τα ΑμεΑ 

(Ozturk, Yayli, & Yesiltas, 2008· Kim, Stonesifer, & Han, 2012· Pagan, 2015), αποφεφγοντασ με 

αυτό τον τρόπο τισ αρνθτικζσ αντιλιψεισ για τθν ομάδα αυτι (Pagan, 2015). Οι Kim κ.α. (2012) 

τόνιςαν ότι ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των ανκρϊπων αιςκάνονται φόβο όταν ζρχονται ςε 

επαφι με ΑμεΑ. Θ βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτον τουριςτικό κλάδο και ςτθν κοινότθτα 

μπορεί να οδθγιςει ςτθν παροχι ποιοτικισ εμπειρίασ, αφοφ το εκπαιδευμζνο προςωπικό 

δθμιουργεί αίςκθμα εμπιςτοςφνθσ ςτα ΑμεΑ (Small, Darcy, & Packer, 2012). Θ κατάλλθλθ 

εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του ξενοδοχείου μπορεί να μειϊςει τον φόβο αλλά και να 

οδθγιςει ςε κετικζσ εμπειρίεσ ταξιδιοφ ενιςχφοντασ τθν τάςθ των ΑμεΑ να ταξιδεφει (Kim, 

Stonesifer, & Han, 2012).   

  

3.7. Απόψεισ διοίκθςθσ του ξενοδοχείου 

 

Άλλεσ μελζτεσ αναφζρουν τισ απόψεισ τθσ διοίκθςθσ όςον αφορά τισ ανάγκεσ και τισ 

επικυμίεσ των ΑμεΑ, αλλά και τρόπουσ για τθν παροχι καλφτερθσ εξυπθρζτθςθσ των ΑμεΑ. Οι 

διευκυντζσ υποςτθρίηουν ότι δε κα πρζπει να υπάρχει διαχωριςμόσ ανάμεςα ςτα ΑμεΑ και 

ςτα άτομα χωρίσ αναπθρία όςον αφορά τθν εξυπθρζτθςθ τουσ (Darcy & Pegg, 2011). Σο 

μεγαλφτερο ποςοςτό από τουσ υπεφκυνουσ των ξενοδοχείων και των τουριςτικϊν γραφείων 

ζχουν εξυπθρετιςει τουλάχιςτον μία φορά ΑμεΑ (Ozturk, Yayli, & Yesiltas, 2008). Θ 

κατανόθςθ των αναγκϊν των ΑμεΑ από τα διευκυντικά ςτελζχθ μπορεί να οδθγιςει ςτθν 

καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των ΑμεΑ (Darcy & Pegg, 2011).  

Οι ιδιοκτιτεσ και οι ςυνεργάτεσ του ξενοδοχείου είναι υπεφκυνοι για τθ βελτίωςθ τθσ 

φιλοξενίασ και τθσ προςβαςιμότθτασ. Θ προςβαςιμότθτα για τα ΑμεΑ απαιτεί πρόςκετο 

κόςτοσ για τισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ, γι’αυτό οι διευκυντζσ των τουριςτικϊν μονάδων 

ςυνικωσ κάνουν ελάχιςτεσ τροποποιιςεισ ςτισ επιχειριςεισ τουσ (Kim, Stonesifer, & Han, 

2012). Οι τροποποιιςεισ ωσ προσ τθν προςβαςιμότθτα ςτα ξενοδοχεία από τουσ διευκυντζσ 

ςυνικωσ δε ςυμμορφϊνονται με τουσ νόμουσ ι οι τροποποιιςεισ αυτζσ δε δθμιουργοφν ζνα 

πλιρωσ προςιτό περιβάλλον (Naniopoulos, Tsalis, & Nalmpantis, 2016). Πολλοί ξενοδόχοι 

αδυνατοφν να ανταποκρικοφν ςτισ προτάςεισ λόγω ποικίλων ηθτθμάτων, όπωσ θ πολιτικι ι οι 

οικονομικοί περιοριςμοί (π.χ.κόςτοσ τροποποίθςθσ των εγκαταςτάςεων τθσ πιςίνασ) 

(Stonesifer & Kim, 2010).  
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 Οι διευκυντζσ των ξενοδοχειακϊν μονάδων είχαν κετικι ςτάςθ απζναντι ςτα ΑμεΑ 

και πρότειναν ςυμβιβαςμοφσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςχετικά με τισ κρατιςεισ, τθν ενοικίαςθ 

δωματίων, τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ και τον κοινόχρθςτο χϊρο (Kim, Stonesifer, & 

Han, 2012; Stonesifer & Kim, 2010). ε μια μελζτθ του 2006, ο Flores διενιργθςε ζρευνα για 

τουσ ιδιοκτιτεσ των καταλυμάτων ςτθ Βόρεια Αμερικι και τθν Ευρϊπθ, όπου τα 

αποτελζςματα τθσ μελζτθσ ζδειξαν ότι οι περιςςότεροι από τουσ ιδιοκτιτεσ κεϊρθςαν ότι τα 

καταλφματα τουσ προςφζρουν επαρκείσ υπθρεςίεσ για ΑμεΑ. Θ ζρευνα των Loi και Kong 

(2015) τονίηει ότι οι υπεφκυνοι των εγκαταςτάςεων διαμονισ επικυμοφν να προςφζρουν τα 

προϊόντα τουσ, δθλαδι προςιτά δωμάτια, που να είναι προςβάςιμα και για τα ΑμεΑ αλλά και 

για τον τυπικό πλθκυςμό, εφόςον τα ΑμεΑ ζχουν το οικονομικό υπόβακρο για τθν πλθρωμι 

των προϊόντων (Loi & Kong, 2015). Αντίκετα, θ ζρευνα των Navarro κ.α. (2014) επιςθμαίνει ότι 

κάποιοι από τουσ διευκυντζσ των ξενοδοχείων επικυμοφν να εξυπθρετιςουν περιςςότερο 

τον τυπικό πλθκυςμό απ’ ότι τα ΑμεΑ και προςαρμόηουν ελάχιςτα το ξενοδοχείο τουσ ςτισ 

ανάγκεσ και απαιτιςεισ των ΑμεΑ (Navarro, Andreu, & Cervera, 2014). Οι ιδιοκτιτεσ 

ξενοδοχείων κα πρζπει να επικεντρωκοφν ςε όλουσ τουσ επιςκζπτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των ΑμεΑ, και να εξετάςουν τθν απόκλιςθ μεταξφ των αναγκϊν των ΑμεΑ και τθσ 

προςβαςιμότθτασ των εγκαταςτάςεων τουσ (Tutuncu, 2017). Οι ςυμβουλζσ από τα ΑμεΑ προσ 

του ιδιοκτιτεσ των εγκαταςτάςεων διαμονισ μποροφν να αντιμετωπίςουν προβλιματα 

προςβαςιμότθτασ (Stonesifer & Kim, 2010).  

 

3.8. Ειδικζσ υπθρεςίεσ 

 

Οι κατάλλθλεσ αλλαγζσ και/ι οι τροποποιιςεισ ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ 

διαςφαλίηουν τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ των ΑμεΑ ςτον τουριςμό (Ozturk, Yayli, & Yesiltas, 2008). 

Οι τουριςτικζσ επιχειριςεισ πολλζσ φορζσ δεν μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ αλλαγζσ αυτζσ 

για να βελτιϊςουν τθν προςβαςιμότθτα των ΑμεΑ λόγω διαφόρων κεμάτων, όπωσ θ πολιτικι 

ι οι οικονομικοί περιοριςμοί. Οι οικονομικοί περιοριςμοί περιλαμβάνουν κόςτοι που 

αφοροφν τισ εγκαταςτάςεισ διαμονισ (δωματίου, κοινόχρθςτων χϊρων, τθσ πιςίνασ), παροχι 

υπθρεςιϊν προςβαςιμότθτασ (π.χ. ιςτοδελίδεσ) και τθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ του 

προςωπικοφ (Kim, Stonesifer, & Han, 2012· Agovino et al., 2017). Οριςμζνεσ εγκαταςτάςεισ 

είναι δφςκολο να τροποποιθκοφν λόγω τθσ παλαιότθτασ των κτιρίων (Kim, Stonesifer, & Han, 

2012). Θ ξενοδοχειακι βιομθχανία δε ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τα πρότυπα και τθ 

νομοκεςία (Boxall, Nyanjom, & Slaven, 2018). Θ ικανοποίθςθ των τουριςτϊν με αναπθρία 

εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τισ εγκαταςτάςεισ διαμονισ, κυρίωσ όςον αφορά τθν άνεςθ 
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ςτα δωμάτια και τθν πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ περιοχζσ των καταλυμάτων (Darcy, 2009). Οι 

πελάτεσ με αναπθρία ζχουν απαιτιςεισ για τθν προςβαςιμότθτα ςε εγκαταςτάςεισ διαμονισ. 

Προτιμοφν να πλθρϊςουν παραπάνω για καταλφματα με υψθλό επίπεδο προςβαςιμότθτασ, 

παρά να πλθρϊςουν για κατάλυμα με μεςαίο επίπεδο προςβαςιμότθτασ (Lyu, 2017). Σα 

άτομα με προβλιματα ακοισ ζχουν λιγότερεσ απαιτιςεισ για ειδικι ςτζγθ ςε ςχζςθ με τα 

άτομα με προβλιματα όραςθσ και με τα άτομα με κινθτικζσ δυςκολίεσ (Kim, Stonesifer, & 

Han, 2012).  

Ζρευνεσ ζχουν τονίςει τθ ςθμαςία τθσ εκκζνωςθσ των ξενοδοχείων ςε περιπτϊςεισ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ (Darcy & Pegg, 2011). Θ ζλλειψθ ικανότθτασ να αντιδράςουν τα άτομα ςε 

περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ (π.χ. πυρκαγιάσ) άμεςα, αποτελεί πρόβλθμα για τουσ 

τουρίςτεσ με αναπθρία (Navarro, Andreu, & Cervera, 2014· Flaherty, Hession, & Cuggy, 2016·  

Bauer, 2018). Πολλά ξενοδοχεία δεν ζχουν τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ςε κατάλλθλθ 

μορφι ςχετικά με περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ για κάκε άτομο με διαφορετικό τφπο 

αναπθρία (π.χ. άτομο με προβλιματα όραςθσ) (Small, Darcy, & Packer, 2012). Επίςθσ, τα ΑμεΑ 

που δεν ζχουν ορατζσ αναπθρίεσ (π.χ. άτομα με προβλιματα ακοισ) κα πρζπει να 

προςδιορίςουν τισ ανάγκεσ τουσ ςτο ξενοδοχείο για τθν ατομικι τουσ αςφάλεια (Darcy & 

Pegg, 2011). Σα ξενοδοχεία κα πρζπει να παρζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με όλεσ τισ 

υπθρεςίεσ και τον ειδικό εξοπλιςμό που παρζχουν για τα ΑμεΑ ανάλογα με τισ αναπθρίεσ 

(π.χ. άτομα με κινθτικότθτα, άτομα με προβλιματα όραςθσ ι/ και ακοισ κλπ.). Πλθροφορίεσ 

(ακουςτικζσ και οπτικζσ) ςχετικά με τθν προςβαςιμότθτα όλων των χϊρων ςτα ξενοδοχεία 

μποροφν να δοκοφν μζςω διαφόρων μζςων (π.χ. τθλεφϊνου, θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, 

διαδικτφου, ςε ιςτοςελίδεσ κράτθςθσ) (Tutuncu, 2017).  

Θ νομοκεςία ζχει φροντίςει για τθν προςβαςιμότθτα ςε ξενοδοχεία και ςε 

εγκαταςτάςεισ διαμονισ αρκεί να τθν εφαρμόηουν οι ιδιοκτιτεσ των ξενοδοχείων (Tutuncu, 

2017).  Οι Grady και Ohlin (2009) ερεφνθςαν τα διάφορα νομικά ηθτιματα που αντιμετωπίηει 

θ τουριςτικι βιομθχανία όςον αφορά τθ φιλοξενία ωσ αποτζλεςμα του αμερικάνικθσ νόμου 

για τα ΑμεΑ (the Americans with Disabilities Act) (Grady & Ohlin, 2009). Ο αμερικάνικοσ νόμοσ 

για τα ΑμεΑ, 26 Ιουλίου 1990, απαγορεφει τθ διάκριςθ κατά τα ΑμεΑ και αναφζρεται ςτθν 

πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ, αγακά και δθμόςιεσ κατοικίεσ (π.χ. εςτιατόρια, ξενοδοχεία, πάρκα, 

χϊρουσ αναψυχισ, δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ ςυγκοινωνίεσ) προκειμζνου να καταςτεί θ 

αμερικανικι κοινωνία πιο προςιτι για τα ΑμεΑ. Σα πρότυπα του αμερικάνικθσ νόμου για τα 

ΑμεΑ ςχεδιάςτθκαν για τθν άρςθ των αρχιτεκτονικϊν και περιβαλλοντικϊν εμποδίων και τθν 

εξαςφάλιςθ ότι τα δθμόςια καταλφματα είναι προςιτά και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από 

τα ΑμεΑ (υμβοφλιο Πρόςβαςθσ ΘΠΑ, 2010). Σα πρότυπα ζχουν προτεραιότθτεσ για 

ξεπεραςτοφν τα εμπόδια που αφορά τθν προςβαςιμότθτα ςτισ εγκαταςτάςεισ διαμονισ, 
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επεκτείνοντασ τα νζα πρότυπα που επικεντρϊνονται ςτισ ξενοδοχειακζσ υπθρεςίεσ, όπωσ 

είναι τα προςβάςιμα εςτιατόρια, οι πιςίνεσ και τα ιαματικά λουτρά και οι ανελκυςτιρεσ.  
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ΜΕΡΟ Β’ ΕΡΕΤΝΑ 

 

4. κοπόσ και διερευνθτικά ερωτιματα τθσ ζρευνασ  

 

Θ παροφςα εργαςία ζχει ωσ πρωταρχικό ςκοπό να εξετάςει τθν προςβαςιμότθτα των 

ατόμων με αναπθρία ςε ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Ειδικότερα, μζςα από ςυγκεκριμζνα 

ερευνθτικά εργαλεία γίνεται προςπάκεια να μελετθκεί κατά πόςο οι ξενοδοχειακζσ μονάδεσ 

ςτθν Ελλάδα παρζχουν κατάλλθλεσ υποδομζσ για τα άτομα με αναπθρία. 

Σα διερευνθτικά ερωτιματα που εξετάηονται ςτθν παροφςα ζρευνα είναι τα 

παρακάτω:  

 Θ κατθγορία αςτζρων των ξενοδοχείων παίηει ρόλο ςτθν προςβαςιμότθτα ςτο 

χϊρο των δωματίων (ςυμπεριλαμβανομζνου και τον χϊρο των μπάνιων); 

 Θ κατθγορία αςτζρων των ξενοδοχείων παίηει ρόλο ςτθν προςβαςιμότθτα 

ςτουσ ανελκυςτιρεσ; 

 Θ γεωγραφικι τοποκεςία των ξενοδοχείων παίηει ρόλο ςτθν προςβαςιμότθτα 

κατά τθν είςοδο ςτο ξενοδοχείο; 

 Θ γεωγραφικι τοποκεςία των ξενοδοχείων παίηει ρόλο ςτθν προςβαςιμότθτα 

ςε δθμόςιεσ περιοχζσ του ξενοδοχείου;  

   

5.Μεκοδολογία τθσ  ζρευνασ   

5.1. Ερευνθτικι ςτρατθγικι 

 

Θ ερευνθτικι ςτρατθγικι που επιλζχκθκε για τθν εξζταςθ του κζματοσ τθσ 

προςβαςιμότθτασ των ατόμων με αναπθρία ςε ξενοδοχειακζσ μονάδεσ είναι θ ποςοτικι 

ζρευνα. Πιο αναλυτικά, θ ζρευνα ανικει ςτθν κατθγορία τθσ δειγματολθπτικισ ζρευνασ κατά 

τθν οποία θ ςυλλογι δεδομζνων πραγματοποιείται κυρίωσ μζςω κλειςτϊν ερωτθματολογίων 

(Παπαγεωργίου, 2014). Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα διεκπεραιϊκθκε μζςω ενόσ 

ερωτθματολογίου, το οποίο χρθςιμοποιικθκε παλιότερα από τον Ευρωπαικό οργανιςμό 

Ossate για τθ διερεφνθςθ αντίςτοιχου κζματοσ. Σο ερωτθματολόγιο λαμβάνει υπόψθ τισ 

πλθροφορίεσ που χρειάηονται οι τουρίςτεσ με διαφορετικζσ αναπθρίεσ, κακϊσ και οι 

θλικιωμζνοι και οι οικογζνειεσ με μικρά παιδιά (OSSATE, 2006). 
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5.2.υμμετζχοντεσ  

 

τθν παροφςα ζρευνα ςυμμετείχαν 44 ξενοδοχειακζσ μονάδεσ από όλθ τθν Ελλάδα με 

τυχαία δειγματολθψία, ανεξάρτθτα από τθν κατάταξθ των ξενοδοχείων ςε κατθγορίεσ 

αςτζρων. Αρχικά για τθν ζρευνα το δείγμα επιλζχκθκε κυρίωσ από το νομό Θεςςαλονίκθσ. 

Όμωσ το ςυγκεκριμζνο δείγμα, ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων, δεν 

επαρκοφςε για να ολοκλθρωκεί θ ζρευνα και θ μελζτθ του ςυγκεκριμζνου κζματοσ 

επεκτάκθκε και ςε άλλουσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ.  

Σο δείγμα, ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων, διαχωρίςτθκε ςε δφο 

κφριεσ κατθγορίεσ, τθν γεωγραφικι τοποκεςία και τθν κατθγορία αςτζρων των 

ξενοδοχειακϊν μονάδων. Θ γεωγραφικι τοποκεςία των ξενοδοχειακϊν μονάδων ιταν από τθ 

Νθςιωτικι Ελλάδα με ποςοςτό 45,5% και από τθν Θπειρωτικι Ελλάδα με ποςοςτό 54,5%. Οι 

ξενοδοχειακζσ μονάδεσ κατθγορίασ αςτζρων από 1 ζωσ 2 αςτζρων ιταν με ποςοςτό 27,3% 

και από 3 και άνω αςτζρων ιταν με ποςοςτό 72,7%. 

 

5.3.Εργαλείο τθσ ζρευνασ 

 

Ωσ εργαλείο ςυλλογισ δεδομζνων επιλζχκθκε ζνα ερωτθματολόγιο, όπωσ 

αναφζρκθκε παραπάνω, το οποίο χρθςιμοποιικθκε παλιότερα από τον Ευρωπαικό 

οργανιςμό Ossate (OSSATE, 2006). Σο ερωτθματολόγιο αποδίδονταν ςτθν αγγλικι γλϊςςα γι’ 

αυτό και μεταφράςτθκε ςτθν ελλθνικι γλϊςςα για να διεκπεραιωκεί θ ερευνθτικι 

διαδικαςία.  

Οι ερωτιςεισ του ερωτθματολόγιου μποροφν να χωριςτοφν ςε επιμζρουσ κατθγορίεσ. 

Αναλυτικότερα, το ερωτθματολόγιο αποτελείται από τα προςωπικά ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ 

και από τισ παρακάτω ενότθτεσ. τισ πρϊτεσ ενότθτεσ ςυναντάμε ερωτιςεισ που αφοροφν 

τουσ τρόπουσ που μποροφμε να φτάςουμε ςτο ξενοδοχείο αλλά και γενικζσ ερωτιςεισ για τθν 

ςτάκμευςθ ςτο χϊρο του ξενοδοχείου. υνολικά οι ερωτιςεισ ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ 

είναι οχτϊ. Θ επόμενθ ενότθτα ςχετίηεται με τισ ειςόδουσ τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ όπου οι 

ςυνολικζσ ερωτιςεισ είναι δζκα. υνεχίηοντασ ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ ςυναντάμε πζντε 

ερωτιςεισ ςχετικά με τον ανεκλυςτιρα, μια ερϊτθςθ για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςιεσ περιοχζσ 

του ξενοδοχείου (π.χ. είςοδοσ, ςαλόνι, δθμόςιεσ τουαλζτεσ), δφο ερωτιςεισ για τον χϊρο του 

πρωινοφ, και ςαράντα ερωτιςεισ για  τα δωμάτια και τα μπάνια των επιςκεπτϊν. Ακόμθ, ςτθν 

ενότθτα με τθν αυτοδιαχειριηόμενθ κουηίνα υπάρχουν δζκα ερωτιςεισ. Θ τελευταία ενότθτα 

εςτιάηει ςε πιο εξειδικευμζνεσ ερωτιςεισ όπωσ εάν υπάρχουν διαδικαςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ 
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για τθν αςφαλι ζξοδο των ατόμων με αναπθρία, εάν επιτρζπονται οι ςκφλοι-οδθγοί ςτισ 

εγκαταςτάςεισ κ.α. υνολικά οι ερωτιςεισ τθσ τελευταίασ ενότθτασ είναι δεκαζξι. Για τθ 

ςυλλογι των δεδομζνων τθσ παροφςασ ζρευνασ χρθςιμοποιικθκαν όλεσ οι ενότθτεσ, εκτόσ 

από τθν ενότθτα με τα προςωπικά ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων και τθν ενότθτα με τθν 

αυτοδιαχειριηόμενθ κουηίνα. Ο λόγοσ που δε χρθςιμοποιικθκε θ ενότθτα με τθν 

αυτοδιαχειριηόμενθ κουηίνα είναι επειδι τα ξενοδοχεία που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα δε 

διζκεταν κουηίνα μζςα ςτα υπνοδωμάτια. Σο ελλθνικό ερωτθματολόγιο απαντικθκε 

θλεκτρονικά από τουσ ςυμμετζχοντεσ και ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ απαντικθκε τθλεφωνικϊσ.  

Οι απαντιςεισ που καλοφνται να δϊςουν οι ερωτϊμενοι ςτο ςυγκεκριμζνο 

ερωτθματολόγιο είναι κυρίωσ ςε διχοτομικζσ κλίμακεσ με ερωτιςεισ ςυνάφειασ. Θ διχοτομικι 

ερϊτθςθ προθγείται μιασ άλλθσ ερϊτθςθσ ϊςτε να κακορίςουμε ποιοι από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ είναι κατάλλθλοι για να απαντιςουν ςτθν επόμενθ ερϊτθςθ (Ηαφειρόπουλοσ, 

2015). Για παράδειγμα, ςτθν ερϊτθςθ «Παρζχεται χϊροσ ςτάκμευςθσ για τουσ επιςκζπτεσ με 

αναπθρία;» οι ερωτϊμενοι καλοφνται να απαντιςουν με «Ναι» ι «Όχι». Οι ερωτϊμενοι που 

απάντθςαν «Ναι» είναι κατάλλθλοι για να απαντιςουν ςτθν επόμενθ ερϊτθςθ «Αν ναι, ο 

χϊροσ ςτάκμευςθσ βρίςκεται ςε απόςταςθ εντόσ των 50 μζτρων από τθν κφρια είςοδο;». 

Εκτόσ από τισ ερωτιςεισ ςε διχοτομικζσ κλίμακεσ, οι ερωτϊμενοι καλοφνται να απαντιςουν 

ςε οριςμζνεσ ερωτιςεισ ςε κλίμακεσ απλισ επιλογισ (επιλογι μιασ μόνο απάντθςθσ από μια 

ςειρά προτεινόμενων απαντιςεων), κλίμακεσ πολλαπλισ επιλογισ (επιλογι μίασ ι 

περιςςότερων απαντιςεων από μια ςειρά προτεινόμενων απαντιςεων) και ςε ερωτιςεισ 

ανοιχτοφ τφπου (Ηαφειρόπουλοσ, 2015). Οι ερωτιςεισ ανοιχτοφ τφπου, ςτο ςυγκεκριμζνο 

ερωτθματολόγιο, αφοροφν ερωτιςεισ για να μετριςουμε τθν προςβαςιμότθτα ςε 

ςυγκεκριμζνο τμιμα των ξενοδοχειακϊν μονάδων, όπωσ ο ανελκυςτιρασ. Για παράδειγμα 

ςτθν ερϊτθςθ «Ποιο είναι το εςωτερικό πλάτοσ του ανελκυςτιρα;» οι ερωτϊμενοι καλοφνται 

να απαντιςουν ςε μζτρα (π.χ. 1,1 μ.). 

 

5.4. Ανάλυςθ των δεδομζνων 

 

Θ ανάλυςθ των δεδομζνων τθσ παροφςασ ζρευνασ, αφοφ ολοκλθρϊκθκε θ ςυλλογι των 

δεδομζνων και κωδικοποιικθκαν, πραγματοποιικθκε με τθ χριςθ του προγράμματοσ SPSS 

IBM Corporation v23 για Windows. Αναλυτικότερα, ςε επίπεδο περιγραφικισ ςτατιςτικισ 

βρζκθκαν οι ςυχνότθτεσ των ποιοτικϊν μεταβλθτϊν και ο μζςοσ όροσ, θ τυπικι απόκλιςθ, θ 

ελάχιςτθ και θ μζγιςτθ τιμι των ποςοτικϊν μεταβλθτϊν. Για τθν επαγωγικι ςτατιςτικι 

χρθςιμοποιικθκε ο ζλεγχοσ χ2 για τθν εξαγωγι των αποτελεςμάτων. υνεπϊσ, για τθν 
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εξαγωγι των αποτελεςμάτων χρθςιμοποιικθκε και περιγραφικι αλλά και επαγωγικι 

ςτατιςτικι. 

 

6. Αποτελζςματα ζρευνασ 

6.1. Περιγραφικι ςτατιςτικι 

 

ε αυτό το κεφάλαιο κα παρουςιαςτοφν τα αποτελζςματα που ζχουν προκφψει από τισ 

απαντιςεισ που ςυγκεντρϊκθκαν από τθ χριςθ περιγραφικϊν επεξεργαςιϊν, όπωσ οι 

ςυχνότθτεσ, ο μζςοσ όροσ, θ ελάχιςτθ τιμι, θ μζγιςτθ τιμι και θ τυπικι απόκλιςθ των 

ερωτιςεων. 

 

Πίνακασ 1 

Δθμόςια ςυγκοινωνία 

Δθμόςια ςυγκοινωνία υχνότθτα (n) Ποςοςτό (%) 

 Ναι Οχι φνολο Ναι Οχι φνολο 

Μποροφμε να φτάςουμε ςτo ξενοδοχείο με:       

Λεωφορείο 41 3 44 93,2% 6,8% 100 % 

Πλοίο 7 37 44 15,9% 84,1% 100 % 

Άλλο μζςο 13 31 44 29,5% 70,5% 100 % 

Παρζχετε υπθρεςία μεταφοράσ για τουσ επιςκζπτεσ; 
(π.χ. ιδιωτικό λεωφορείο) 

21 23 44 47,7% 52,3% 
 

100 % 

Αν ναι, μποροφν οι επιςκζπτεσ ςε αναπθρικζσ 
καρζκλεσ να χρθςιμοποιιςουν τθν παραπάνω 
υπθρεςία; 

15 6 21 71,4% 28,6% 100 % 

 

φμφωνα με τισ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςτθν ερϊτθςθ «Πόςα μζτρα είναι περίπου θ 

απόςταςθ του ξενοδοχείου από τθ ςτάςθ των μζςων μαηικισ μεταφοράσ;» ο μζςοσ όροσ ιταν 

191,05 μζτρα (με τυπικι απόκλιςθ 188,366). 

Πίνακασ 2 

τάκμευςθ 

τάκμευςθ υχνότθτα (n) Ποςοςτό (%) 

 Ναι Οχι φνολο Ναι Οχι φνολο 

Παρζχεται χϊροσ ςτάκμευςθσ για τουσ επιςκζπτεσ 

με αναπθρία; 

31 13 44 70,5% 29,5% 100% 

Αν ναι, ο χϊροσ ςτάκμευςθσ βρίςκεται ςε απόςταςθ 28 3 31 90,3% 9,7% 100% 
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εντόσ των 50 μζτρων από τθν κφρια είςοδο; 

Τπάρχει ςθμείο παράδοςθσ για τουσ επιςκζπτεσ 

ακριβϊσ ζξω απ'τθν κεντρικι είςοδο; 

35 9 44 79,5% 20,5% 100% 

 

 

   

 

το παραπάνω γράφθμα φαίνεται αναλυτικά πωσ ο επιςκζπτθσ μπορεί να ειςζλκει 

ςτθν ξενοδοχειακι μονάδα από το χϊρο ςτάκμευςθσ. Θ πλειοψθφία των ξενοδοχείων (54%) 

ζχει τοποκετιςει ςτισ εγκαταςτάςεισ ράμπα ι/και ανεκλυςτιρα για τθν καλφτερθ πρόςβαςθ 

των επιςκεπτϊν, ενϊ ζνα μικρό ποςοςτό (16%) δε διακζτει οφτε ράμπα οφτε ανελκυςτιρα. 

Σζλοσ, το 30% του δείγματοσ απάντθςε ότι θ διαδρομι από το χϊρο ςτάκμευςθσ ζωσ τθν 

είςοδο των ξενοδοχείων είναι επίπεδθ. 

 

Πίνακασ 3 

 Είςοδοσ κτθρίου 

Κφρια είςοδοσ υχνότθτα (n) Ποςοςτό (%) 

 Ναι Οχι φνολο Ναι Οχι φνολο 

Τπάρχει ράμπα ςτθν κφρια είςοδο; 28 16 44 63,6% 36,4% 100% 

Αν ναι, υπάρχουν χειρολιςκιρεσ δίπλα ςτθ ράμπα; 11 15 26 42,3% 57,7% 100% 

Εναλλακτικι είςοδοσ 

Όταν υπάρχουν ςκαλοπάτια προσ τθν κφρια είςοδο, 

αλλά χωρίσ ράμπα ι ανελκυςτιρα, υπάρχει άλλθ 

είςοδοσ που παρζχει πρόςβαςθ ςε επιςκζπτεσ με 

αναπθρικά αμαξίδια ι ςε εκείνουσ που 

δυςκολεφονται να χρθςιμοποιιςουν τα ςκαλοπάτια; 

21 23 44 47,7% 52,3% 100% 

επίπεδθ, (χωρίσ 
ςκαλοπάτια) 

30% 

με ράμπα ι 
ανελκυςτιρα 

54% 

με ςκαλοπάτια και 
χωρίσ 

ράμπα/ανελκυςτιρ
α 

16% 

Είναι θ διαδρομι από το χϊρο ςτάκμευςθσ μζχρι τθν 
είςοδο: 
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τθν ενότθτα που ςχετίηεται με τισ ειςόδουσ του κτθρίου, ςτθν πρϊτθ ερϊτθςθ του 

ερωτθματολογίου «Τπάρχουν ςκαλοπάτια προσ τθν κφρια είςοδο;» οι περιςςότεροι 

ςυμμετζχοντεσ απάντθςαν κετικά (68,2%)  ενϊ οι υπόλοιποι απάντθςαν αρνθτικά (31,8%). Οι 

ςυμμετζχοντεσ που απάντθςαν κετικά ςτθν παραπάνω ερϊτθςθ καλοφνταν να απαντιςουν 

και ςτισ επόμενεσ δφο ερωτιςεισ. τθν πρϊτθ ερϊτθςθ «Πόςα ςκαλοπάτια υπάρχουν;» το 

89% απάντθςε ότι υπάρχουν από 1 εϊσ 10 ςκαλοπάτια, ενϊ το 11% απάντθςε ότι υπάρχουν 

10 ι περιςςότερα ςκαλοπάτια. τθ δεφτερθ ερϊτθςθ «Τπάρχουν χειρολιςκιρεσ δίπλα ςτα 

ςκαλοπάτια;» το 53% απάντθςε κετικά ενϊ το 47% απάντθςε αρνθτικά. Ακόμθ, θ πλειοψθφία 

των ξενοδοχειακϊν μονάδων (65,9%) χρθςιμοποιεί ωσ κφρια πόρτα ειςόδου τθ χειροκίνθτθ 

πόρτα, το 15,2% διακζτει αυτόματθ πόρτα και το υπόλοιπο ποςοςτό χρθςιμοποιεί άλλου 

είδουσ πόρτα (όπωσ περιςτρεφόμενθ με εναλλακτικι χειροκίνθτθ πόρτα). Όςον αφορά τθν 

εναλλακτικι πόρτα ειςόδου, που χρθςιμοποιείται από οριςμζνα ξενοδοχεία, το 72% 

χρθςιμοποιεί χειροκίνθτθ πόρτα, το 12% χρθςιμοποιεί αυτόματθ πόρτα και το 16% 

χρθςιμοποιεί άλλου είδουσ πόρτα. 

 

 

Πίνακασ 4 

Ανελκυςτιρασ 

Ανελκυςτιρασ υχνότθτα (n) Ποςοςτό (%) 

 Ναι Οχι φνολο Ναι Οχι φνολο 

Τπάρχει ανελκυςτιρασ; 28 16 44 63,6% 36,4% 100% 

Αν ναι, υπάρχει  προφορικι ανακοίνωςθ για ςτάςεισ 

ςε κάκε όροφο; 

10 18 28 35,7% 64,3% 100% 

Αν ναι, τα κουμπιά του ανελκυςτιρα 

περιλαμβάνουν αυξανόμενουσ αρικμοφσ ι 

γράμματα; 

23 3 26 88,5% 11,5% 100% 

 

Θ επόμενθ ερϊτθςθ που καλοφνταν να απαντιςουν οι ερωτϊμενοι ςχετίηεται με τθν 

πρόςβαςθ ςε δθμόςιεσ περιοχζσ, δθλαδι ςε ποιεσ εγκαταςτάςεισ των ξενοδοχείων οι 

επιςκζπτεσ ζχουν πρόςβαςθ με οποιοδιποτε τρόπο, είτε με ράμπα/ανελκυςτιρα είτε 

επίπεδθ πρόςβαςθ. Σα αποτελζςματα φαίνονται αναλυτικά ςτο παρακάτω γράφθμα. 
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Πίνακασ 5 

 Δωμάτια επιςκεπτϊν 

Δωμάτια επιςκεπτϊν υχνότθτα (n) Ποςοςτό (%) 

 Ναι Οχι φνολο Ναι Οχι φνολο 

Τπάρχει πρόςβαςθ ςτο επίπεδο (χωρίσ 

ςκαλοπάτια ι κατϊτατα όρια), ι με ράμπα ι 

ανελκυςτιρα ςε ζνα ι περιςςότερα δωμάτια; 

38 6 44 86,4% 13,6% 

 

100% 

Τπάρχουν ντουηιζρεσ που είναι εξοπλιςμζνεσ με 

χειρολαβι ςτιριξθσ; 

32 12 44 72,7% 27,3% 100% 

Τπάρχουν ντουηιζρεσ που ζχουν ςτακερό 

κάκιςμα ι καρζκλα ντουη; 

15 29 44 34,1% 65,9% 100 

Τπάρχουν μπανιζρεσ που είναι εξοπλιςμζνεσ με  

χειρολαβι ςτιριξθσ; 

16 28 44 36,4% 63,6% 100 

Τπάρχουν μπανιζρεσ που ζχουν μια εκτεταμζνθ 

περιοχι ςτο ζνα άκρο για να κακίςει το άτομο; 

13 31 44 29,5% 70,5% 100% 

Σα δωμάτια διακζτουν ςφςτθμα κζρμανςθσ; 44 0 44 100% 0% 100% 

 

Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ απάντθςαν ότι παρζχουν ιδιωτικό μπάνιο για τουσ επιςκζπτεσ. 

Σα ξενοδοχεία ςτο ιδιωτικό μπάνιο μπορεί να διακζτουν ντουηιζρα, μπανιζρα ι μπανιζρα με 

ντουη. φμφωνα με τισ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ντουηιζρα παρζχει το 56%, μπανιζρα 

παρζχει το 2,5% και μπανιζρα με ντουη παρζχει το 4,7%.  Ακόμθ, το 13,6% διακζτει όλεσ τισ 

παραπάνω παροχζσ ςτο ιδιωτικό μπάνιο,  το 11,6% παρζχει ντουηιζρα και μπανιζρα με ντουη 

και τζλοσ, το 11,6% παρζχει ντουηιζρα και μπανιζρα.   

από τθν είςοδο 
ςτθν υποδοχι 

21% 

ςε δθμόςια 
τουαλζτα 

11% 

ςε δθμόςια 
τουαλζτα 

κατάλλθλθ για 
χριςθ από άτομα 

με αναπθρία 
9% 

ςτο ςαλόνι 
13% 

ςτο μπαρ 
9% 

ςτθν πιςίνα 
5% 

ςτο γυμναςτιριο / 
κζντρο αναψυχισ 

6% 

ςε άλλεσ 
εςωτερικζσ 

εγκαταςτάςεισ 
11% 

ςε υπαίκριεσ 
εγκαταςτάςεισ 

15% 

Τπάρχει επίπεδθ πρόςβαςθ (χωρίσ ςκαλοπάτια ι 
εμπόδια) ι πρόςβαςθ με ράμπα ι ανελκυςτιρα. 
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Ο 1 ςτουσ  4 απάντθςε ότι διακζτει ςφςτθμα κεντρικισ κζρμανςθσ - κερμαντικό ςϊμα 

ενϊ οι υπόλοιποι διακζτουν κλιματιςτικό για ηεςτό/κρφο αζρα. τθν ερϊτθςθ «Τπάρχει 

επίπεδθ πρόςβαςθ (χωρίσ ςκαλοπάτια ι κατϊτατα όρια), ι με ράμπα ι με ανελκυςτιρα ςτο 

χϊρο του πρωινοφ / τθσ τραπεηαρίασ;» το 68,2 % απάντθςε κετικά ενϊ το 31,8 % απάντθςε 

αρνθτικά. Αξίηει να επιςθμανκεί ότι θ επόμενθ ενότθτα του ερωτθματολογίου, που αφορά 

τθν αυτοδιαχειριηόμενθ κουηίνα, δεν απαντικθκε από τουσ ςυμμετζχοντεσ, δεδομζνου ότι οι 

ςυμμετζχοντεσ ιταν ξενοδοχεία και δεν παρείχαν μζςα ςτα δωμάτια των επιςκεπτϊν 

αυτοδιαχειριηόμενθ κουηίνα.  

Πίνακασ 6 

 Δωμάτια επιςκεπτϊν για άτομα που χρθςιμοποιοφν αναπθρικι καρζκλα 

Δωμάτια επιςκεπτϊν για άτομα που χρθςιμοποιοφν αναπθρικι καρζκλα Ποςοςτό (%) 

 Ναι Οχι φνολο 

Τπάρχουν δωμάτια με ιδιωτικό μπάνιο που προορίηονται για τουσ 

επιςκζπτεσ που χρθςιμοποιοφν αναπθρικό καροτςάκι; (Ν=44) 

54,5% 

 

45,5% 100% 

Ζχουν αυτά τα δωμάτια πρόςβαςθ ςτο επίπεδο (πρόςβαςθ με ράμπα ι 

ανελκυςτιρα) από τθν είςοδο του ξενοδοχείου μζχρι τθν πόρτα του 

δωματίου; (Ν=24) 

 

91,6% 

 

8,4% 

 

100% 

Μποροφν τα ζπιπλα από τα δωμάτια να μετακινθκοφν, αν το ηθτιςει ο 

φιλοξενοφμενοσ; (Ν=24) 

91,6% 8,4% 100% 

Τπάρχει μπάνιο του οποίου θ πρόςβαςθ είναι επίπεδθ (χωρίσ ςκαλοπάτι); 

(Ν=24) 

100%  100% 

Τπάρχει ςτακερό κάκιςμα ι καρζκλα ντουη; (Ν=24) 58,3% 41,7% 100% 

Τπάρχουν χειρολαβζσ ςτιριξθσ δίπλα ςτο ντουη; (Ν=24) 58,3% 41,7% 100% 

Τπάρχουν χειρολαβζσ ςτιριξθσ δίπλα ςτθ τουαλζτα; (Ν=24) 79,2% 20,8% 100% 

Τπάρχει ςφςτθμα κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτο μπάνιο; (Ν=24) 83,3% 16,7% 100% 

 

Πίνακασ 7 

 Δωμάτια επιςκεπτϊν για άτομα που χρθςιμοποιοφν αναπθρικι καρζκλα 

 Μζςθ τιμι  Συπικι 

απόκλιςθ  

Ελάχιςτθ 

τιμι 

Μζγιςτθ 

τιμι 

Πόςα δωμάτια διατίκενται για άτομα που 

χρθςιμοποιοφν αναπθρικό καροτςάκι; 

(N=24) 

4,67 10,59 1 54 



[54] 
 

Ποιοσ είναι ο μζγιςτοσ ανοιχτόσ χϊροσ δίπλα 

από το κρεβάτι; (N=15) 

1,38 0,439  0,7 2 

Ποιο είναι το πλάτοσ του κακαροφ χϊρου 

ανοίγματοσ τθσ πόρτασ του μπάνιου; (N=16) 

1,16 0,373 0,9 2 

 

 

Πίνακασ 8 

 Ειδικζσ υπθρεςίεσ 

Ειδικζσ υπθρεςίεσ υχνότθτα (n) Ποςοςτό (%) 

 Ναι Οχι φνολο Ναι Όχι φνολο 

Τπάρχουν δωμάτια με ξεχωριςτά, ιδιωτικά ι 

κοινόχρθςτα μπάνια, 

κατάλλθλα για άτομα που χρθςιμοποιοφν 

αναπθρικό καροτςάκι; 

23 21 44 52,3% 47,7% 100% 

Παρζχεται υπθρεςία εξυπθρζτθςθσ πελατϊν 24 

ωρϊν; 

32 12 44 72,7% 27,3% 100% 

Τπάρχουν διαδικαςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ για τθν 

αςφαλι ζξοδο των ατόμων με αναπθρία; 

26 18 44 59,1% 40,9% 100% 

Ζχει το προςωπικό, το οποίο ζρχεται ςε επαφι με 

τουσ επιςκζπτεσ, επιμόρφωςθ ευαιςκθτοποίθςθσ 

για κζματα ςχετικά με τθν αναπθρία; 

15 29 44 34,1% 65,9% 100% 

Επιτρζπονται οι ςκφλοι-οδθγοί ςτισ εγκαταςτάςεισ 

ςασ; 

27 17 44 61,4% 38,6% 100% 

Εάν επιτρζπονται οι ςκφλοι-οδθγοί ςτισ 

εγκαταςτάςεισ ςασ, επιτρζπονται να μείνουν ςτα 

υπνοδωμάτια; 

22 5 27 81,5% 18,5% 100% 

Παρζχετε άλλεσ ειδικζσ υπθρεςίεσ για θλικιωμζνουσ 

και / ι άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

5 39 44 11,4% 88,6% 100% 

Προςφζρετε γεφματα για τουσ επιςκζπτεσ με ειδικζσ διαιτθτικζσ απαιτιςεισ; 

χωρίσ ηάχαρθ (διαβθτικόσ) 30 14 44 68,2% 31,8% 100% 

χωρίσ γλουτζνθ 27 17 44 61,4% 38,6% 100% 

χωρίσ λακτόηθ 22 22 44 50% 50% 100% 

χωρίσ πρόςκετα 10 34 44 22,7% 77,3% 100% 

Οργανικά 11 33 44 25% 75% 100% 

για χορτοφάγουσ (vegetarian) 26 18 44 59,1% 40,9% 100% 
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για χορτοφάγουσ (vegan) 24 20 44 54,5% 45,5% 100% 

Άλλο 2 42 44 4,5% 95,5% 100% 

Κανζνα από τα παραπάνω 3 41 44 6,8% 93,2% 100% 

Παρζχετε υπθρεςίεσ για άτομα με προβλιματα ακοισ; 

τθλζφωνο κειμζνου 5 39 44 11,4% 88,6% 100% 

ςφςτθμα κλιςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ με ταλαντϊςεισ 

(αν ενεργοποιθκεί ςυναγερμόσ πυρκαγιάσ) 

0 44 44 0% 100% 100% 

ςφςτθμα κλιςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ με φϊτα που 

αναβοςβινουν (αν ενεργοποιθκεί ςυναγερμόσ 

πυρκαγιάσ) 

7 37 44 15,9% 84,1% 100% 

Άλλο 0 44 44 0% 100% 100% 

Κανζνα από τα παραπάνω 35 9 44 79,5% 20,5% 100% 

Παρζχετε υπθρεςίεσ για άτομα με άςκμα ι αλλεργίεσ; 

δωμάτια μθ καπνιςτϊν 35 9 44 79,5% 20,5% 100% 

δωμάτια με μθ αλλεργικά κλινοςκεπάςματα (π.χ. 

μαξιλάρια χωρίσ φτερά) 

16 28 44 36,4% 63,6% 100% 

χϊρο μθ καπνιςτϊν ςτο μπαρ / εςτιατόριο 26 18 44 59,1% 40,9% 100% 

Άλλο 0 44 44 0% 100% 100% 

Κανζνα από τα παραπάνω 8 36 44 18,2% 81,8% 100% 

Παρζχετε υπθρεςίεσ για άτομα με προβλιματα όραςθσ; 

ςθμάδια αντίκεςθσ ςτισ γυάλινεσ πόρτεσ και ςτα 

παράκυρα πλιρουσ φψουσ 

6 38 44 13,6% 86,4% 100% 

πλθροφορίεσ επιςκεπτϊν ςε μεγάλθ μορφι 

εκτφπωςθσ 

6 38 44 13,6% 86,4% 100% 

μενοφ εςτιατορίου / μπαρ διακζςιμα ςε μεγάλθ 

εκτφπωςθ 

6 38 44 13,6% 86,4% 100% 

απτικι διαδρομι εντόσ ι εκτόσ των εγκαταςτάςεων 2 42 44 4,5% 95,5% 100% 

θχθτικό ςφςτθμα ςυναγερμοφ 16 28 44 36,4% 63,6% 100% 

Άλλο 1 43 44 2,3% 97,7% 100% 

Κανζνα από τα παραπάνω 22 22 44 50% 50% 100% 

 

Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει τθν προςβαςιμότθτα των ξενοδοχείων. τον πίνακα 11 

είναι ςυγκεντρωμζνεσ όλεσ οι ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου όπου οι απαντιςεισ των 

ξενοδοχείων ιταν ςε μζτρα. Για παράδειγμα ςτθν ερϊτθςθ «Ποιο είναι το πλάτοσ του 

κακαροφ χϊρου ανοίγματοσ ςτθν κφρια πόρτα ειςόδου;» ζνασ από τουσ ερωτϊμενουσ 

απάντθςε 1,2 μζτρα. Ομοίωσ απάντθςε το υπόλοιπο δείγμα τθσ παροφςασ ζρευνασ. τισ 

ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ δεν απάντθςε όλο το δείγμα, δθλαδι και οι 44 ςυμετζχοντεσ τθσ 

ζρευνασ. Αναγράφεται δίπλα ςτθν κάκε ερϊτθςθ πόςοι από τουσ ςυμμετζχοντεσ απάντθςαν. 
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Πρζπει να τονίςουμε ότι δεν ιταν ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ να μετριςει θ ερευνιτρια το κάκε 

ξενοδοχείο ξεχωριςτά οπότε από αυτοφσ που απάντθςαν αναλφουμε τα δικά τουσ δεδομζνα 

ωσ προσ τθν προςβαςιμότθτα. φμφωνα με το Γενικό Οικοδομικό Κανονιςμό Ν. 1577/1985, το 

Ν. 4067/12 Α76  Άρκρο 26, ΦΕΚ 210 Α/18/12/85 και ΦΕΚ 4822/Β/30-10-2018  Άρκρο 5, 

προκφπτουν τα παρακάτω αποτελζςματα του πίνακα. 

 

Πίνακασ 9 

Προςβαςιμότθτα των ξενοδοχείων  

Είςοδοσ κτθρίου Ναι Οχι 

Ποιο είναι το πλάτοσ του κακαροφ χϊρου ανοίγματοσ ςτθν κφρια πόρτα 

ειςόδου; (Ν=28) 

75% 25% 

Ποιο είναι το πλάτοσ του κακαροφ χϊρου ανοίγματοσ ςε αυτι τθν εναλλακτικι 

πόρτα ειςόδου; (Ν=21) 

85,7% 14,3% 

Ποιο είναι το πλάτοσ του κακαροφ χϊρου ανοίγματοσ ςτθν πόρτα ειςόδου ςτο 

πρωινό / τραπεηαρία; (Ν=28) 

100%  

Ανελκυςτιρασ   

Ποιο είναι το πλάτοσ του κακαροφ χϊρου ανοίγματοσ ςτθν πόρτα του 

ανελκυςτιρα; (Ν=21) 

66,6% 33,4% 

Ποιο είναι το εςωτερικό πλάτοσ του ανελκυςτιρα; (Ν=21) 66,6% 33,4% 

Ποιο είναι το εςωτερικό βάκοσ του ανελκυςτιρα; (Ν=21) 66,6% 33,4% 

Τπνοδωμάτιο και μπάνιο   

Ποιο είναι το πλάτοσ του κακαροφ χϊρου ανοίγματοσ μετά τθν πόρτα του 

υπνοδωματίου; (Ν=16) 

100%  

Ποιο είναι το πλάτοσ του κακαροφ χϊρου ανοίγματοσ τθσ πόρτασ του μπάνιου; 

(Ν=17) 

100%  

Ποιο είναι το πλάτοσ του μζγιςτου χϊρου του δαπζδου δίπλα ςτθ τουαλζτα; 

(Ν=14) 

85,7% 14,3% 

Ποιο είναι το μικοσ του δαπζδου που υπάρχει μπροςτά από τθν τουαλζτα; 

(Ν=14) 

85,7% 14,3% 

Ποιο είναι το φψοσ τθσ λεκάνθσ τθσ τουαλζτασ από το πάτωμα;         

(Ν=11) 

100%  

 



[57] 
 

 

 

6.2. Επαγωγικι ςτατιςτικι 

 

ε επίπεδο επαγωγικισ ςτατιςτικισ, χρθςιμοποιικθκε ο ζλεγχοσ Chi Square (χ 2) ϊςτε να 

διερευνθκοφν και να αναλυκοφν τα ερευνθτικά ερωτιματα τθσ παροφςασ εργαςίασ. 

Διαπιςτϊκθκε ότι ςτισ περιςςότερεσ αναλφςεισ υπιρχε ςθμαντικόσ αρικμόσ κελιϊν κάτω του 

5, και επιλζχκθκε το τεςτ του Fisher (Fisher’s Exact Test). 

6.2.1. χζςθ κατθγορίασ αςτζρων των ξενοδοχείων και προςβαςιμότθτασ ςτο χϊρο των 

δωματίων 

 

το κεφάλαιο αυτό αναλφονται οι ςχζςεισ τθσ κατθγορίασ αςτζρων και τθσ 

προςβαςιμότθτασ ςτο χϊρο των δωματίων του ξενοδοχείου. Ο παρακάτω πίνακασ είναι ζνασ 

πίνακασ διπλισ ειςόδου (Crosstabulation table) όπου εμφανίηει τα αποτελζςματα δφο 

μεταβλθτϊν, οι οποίεσ είναι θ κατθγορία αςτζρων και θ προςβαςιμότθτα ςτο χϊρο των 

δωματίων. 

 

Πίνακασ 10 

 χζςθ κατθγορίασ αςτζρων των ξενοδοχείων και προςβαςιμότθτασ ςτο χϊρο των δωματίων 

 υχνότθτα (n) Ποςοςτό (%) 

 Ναι Οχι φνολο Ναι Οχι φνολο 

Τπάρχει πρόςβαςθ ςτο επίπεδο (χωρίσ ςκαλοπάτια 

ι κατϊτατα όρια), ι με ράμπα ι ανελκυςτιρα ςε 

ζνα ι περιςςότερα δωμάτια; 

      

1-2 αςτζρων 12 0 12 100%  100% 

3 και άνω αςτζρων 26 6 32 81,3% 18,8% 100% 

Τπάρχουν ντουηιζρεσ που είναι εξοπλιςμζνεσ με 

χειρολαβι ςτιριξθσ; 

      

1-2 αςτζρων 10 2 12 83,3% 16,7% 100% 

3 και άνω αςτζρων 22 10 32 68,8% 31,3% 100% 

Τπάρχουν ντουηιζρεσ που ζχουν ςτακερό κάκιςμα ι 

καρζκλα ντουη; 

      

1-2 αςτζρων 4 8 12 33,3% 66,7% 100% 

3 και άνω αςτζρων 11 21 32 34,4% 65,6% 100% 
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Τπάρχουν μπανιζρεσ που είναι εξοπλιςμζνεσ με  

χειρολαβι ςτιριξθσ; 

      

1-2 αςτζρων 3 9 12 25% 75% 100% 

3 και άνω αςτζρων 13 19 32 40,6% 59,4% 100% 

Τπάρχουν μπανιζρεσ που ζχουν μια εκτεταμζνθ 

περιοχι ςτο ζνα άκρο για να κακίςει το άτομο; 

      

1-2 αςτζρων 4 8 12 33,3% 66,7% 100% 

3 και άνω αςτζρων 9 23 32 28,1% 71,9% 100% 

Τπάρχουν δωμάτια με ιδιωτικό μπάνιο που 

προορίηονται για τουσ επιςκζπτεσ που 

χρθςιμοποιοφν αναπθρικό καροτςάκι; 

      

1-2 αςτζρων 7 5 12 58,3% 41,7% 100% 

3 και άνω αςτζρων 17 15 32 53,1% 46,9% 100% 

Αν ναι, ζχουν αυτά τα δωμάτια πρόςβαςθ ςτο 

επίπεδο (πρόςβαςθ με ράμπα ι ανελκυςτιρα) από 

τθν είςοδο του ξενοδοχείου μζχρι τθν πόρτα του 

δωματίου; 

      

1-2 αςτζρων 6 1 7 85,7% 14,3% 100% 

3 και άνω αςτζρων 14 3 17 82,4% 17,6% 100% 

Αν ναι, υπάρχει μπάνιο του οποίου θ πρόςβαςθ 

είναι επίπεδθ (χωρίσ ςκαλοπάτι); 

      

1-2 αςτζρων 7 0 7 100%  100% 

3 και άνω αςτζρων 15 2 17 88,2% 11,8% 100% 

Αν ναι, υπάρχει ςτακερό κάκιςμα ι καρζκλα ντουη;       

1-2 αςτζρων 3 3 6 50% 50% 100% 

3 και άνω αςτζρων 11 6 17 64,7% 35,3% 100% 

Αν ναι, υπάρχουν χειρολαβζσ ςτιριξθσ δίπλα ςτο 

ντουη; 

      

1-2 αςτζρων 5 1 6 83,3% 16,7% 100% 

3 και άνω αςτζρων 14 2 16 87,5% 12,5% 100% 

Αν ναι, υπάρχουν χειρολαβζσ ςτιριξθσ δίπλα ςτθ 

τουαλζτα; 

      

1-2 αςτζρων 5 1 6 83,3% 16,7% 100% 

3 και άνω αςτζρων 14 2 16 87,5% 12,5% 100% 

Αν ναι, υπάρχει ςφςτθμα κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ 

ςτο μπάνιο; 

      

1-2 αςτζρων 6 0 6 100%  100% 
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3 και άνω αςτζρων 13 2 15 86,7% 13,3% 100% 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκφπτει ότι θ πλειοψθφία των ξενοδοχείων ςε όλο το δείγμα 

παρζχει προςβάςιμα δωμάτια, ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ αςτζρων. Πρζπει να τονίςουμε ότι θ 

αξιολόγθςθ για τθν κατθγορία αςτζρων ζγινε, κυρίωσ, ανάμεςα ςε ξενοδοχεία 1 ζωσ 2 

αςτζρων και 3 αςτζρων. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι  το δείγμα για τα ξενοδοχεία 4 

αςτζρων και άνω ιταν μικρό (5 ξενοδοχεία ςυνολικά). υνεπϊσ, δε μπορεί να αξιολογιςει θ 

ερευνιτρια το ςυμπζραςμα ότι τα ξενοδοχεία 4 αςτζρων και άνω ζχουν τα ίδια 

χαρακτθριςτικά με τα ξενοδοχεία 3 αςτζρων. Ο χϊροσ τθσ ντουηιζρασ είναι κατάλλθλα 

εξοπλιςμζνοσ με χειρολαβζσ ςτιριξθσ ςτα ξενοδοχεία 3 αςτζρων με ποςοςτό 68,8% και ςτα 

ξενοδοχεία 1 ζωσ 2 αςτζρων με ποςοςτό 83,3%, ενϊ θ παροχι κακίςματοσ ντουη ςυναντάται 

ςτα ξενοδοχεία 1-2 αςτζρων και ςτα ξενοδοχεία 3 αςτζρων με ποςοςτό 33,3% και 34,4% 

αντίςτοιχα. Όςον αφορά τισ μπανιζρεσ φαίνεται ότι υπάρχει περιοριςμζνθ προςβαςιμότθτα, 

ςτα ξενοδοχεία 1 ζωσ 2 αςτζρων (ποςοςτό 25%) ςε αντίκεςθ με τα ξενοδοχεία 3 αςτζρων 

(ποςοςτό 40,6%). Σζλοσ, 1 ςτα 3 ξενοδοχεία παρζχει μπανιζρα με εκτεταμζνθ περιοχι ςτο ζνα 

άκρο για να κακίςει το άτομο, ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ αςτζρων. 

Επιπλζον, τα ξενοδοχεία τθσ κατθγορίασ 1 ζωσ 2 αςτζρων διακζτουν δωμάτια με ιδιωτικό 

μπάνιο που προορίηονται για τουσ επιςκζπτεσ που χρθςιμοποιοφν αναπθρικό καροτςάκι ςε 

ποςοςτό 58,3%. Επίςθσ, τα δωμάτια αυτά είναι προςβάςιμα χωρίσ εμπόδια από τθν είςοδο 

του ξενοδοχείου (85,7%), όπωσ και το μπάνιο (100%). Σα μπάνια είναι κατάλλθλα 

εξοπλιςμζνα με ςτακερό κάκιςμα ι καρζκλα ντουη (50%), με χειρολαβζσ ςτιριξθσ δίπλα ςτο 

ντουη (83,3%), με χειρολαβζσ ςτιριξθσ δίπλα ςτθ τουαλζτα (83,3%), όπωσ επίςθσ και με 

ςφςτθμα κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ (100%).  

Σα ξενοδοχεία τθσ κατθγορίασ 3 αςτζρων διακζτουν δωμάτια με ιδιωτικό μπάνιο που 

προορίηονται για τουσ επιςκζπτεσ που χρθςιμοποιοφν αναπθρικό καροτςάκι ςε ποςοςτό 

53,1%. Σα δωμάτια αυτά είναι προςβάςιμα χωρίσ εμπόδια από τθν είςοδο του ξενοδοχείου 

(82,4%) όπωσ επίςθσ και το μπάνιο (88,2%). Σα μπάνια είναι κατάλλθλα εξοπλιςμζνα με 

ςτακερό κάκιςμα ι καρζκλα ντουη (64,7%), με χειρολαβζσ ςτιριξθσ δίπλα ςτο ντουη (87,5%), 

με χειρολαβζσ ςτιριξθσ δίπλα ςτθ τουαλζτα (87,5%), όπωσ επίςθσ και με ςφςτθμα κλιςθσ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ (86,7%). 

Για τθν εξζταςθ του ερωτιματοσ αυτοφ χρθςιμοποιικθκε ο ζλεγχοσ χ2 και πιο 

ςυγκεκριμζνα το τεςτ του Fisher (Fisher’s exact test). Για να καταλιξουμε ςε ςυμπζραςμα 

ςχετικά με τθ ςχζςθ κατθγορίασ αςτζρων των ξενοδοχείων και προςβαςιμότθτασ ςτο χϊρο 
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των δωματίων αναλφκθκαν δϊδεκα ερωτιςεισ ςχετικά με το χϊρο του δωματίου και του 

μπάνιου. Από τθν ανάλυςθ των ςυςχετίςεων προζκυψε ότι τα αποτελζςματα του τεςτ του 

Fisher ςτθν πρϊτθ ερϊτθςθ «Τπάρχει πρόςβαςθ ςτο επίπεδο (χωρίσ ςκαλοπάτια ι κατϊτατα 

όρια), ι με ράμπα ι ανελκυςτιρα ςε ζνα ι περιςςότερα δωμάτια;» είναι p=0,167, ςτθ 

δεφτερθ ερϊτθςθ «Τπάρχουν ντουηιζρεσ που είναι εξοπλιςμζνεσ με χειρολαβι ςτιριξθσ;» 

είναι p=0,461, ςτθ τρίτθ ερϊτθςθ «Τπάρχουν ντουηιζρεσ που ζχουν ςτακερό κάκιςμα ι 

καρζκλα ντουη;» είναι p=1, ςτθν επόμενθ ερϊτθςθ «Τπάρχουν μπανιζρεσ που είναι 

εξοπλιςμζνεσ με  χειρολαβι ςτιριξθσ;» είναι p=0,487, ςτθν πζμπτθ ερϊτθςθ «Τπάρχουν 

μπανιζρεσ που ζχουν μια εκτεταμζνθ περιοχι ςτο ζνα άκρο για να κακίςει το άτομο;» είναι 

p=0,727, ςτθν ζκτθ ερϊτθςθ «Τπάρχουν δωμάτια με ιδιωτικό μπάνιο που προορίηονται για 

τουσ επιςκζπτεσ που χρθςιμοποιοφν αναπθρικό καροτςάκι;» είναι p=1, ςτθν ζβδομθ ερϊτθςθ 

«Αν ναι, ζχουν αυτά τα δωμάτια πρόςβαςθ ςτο επίπεδο (πρόςβαςθ με ράμπα ι 

ανελκυςτιρα) από τθν είςοδο του ξενοδοχείου μζχρι τθν πόρτα του δωματίου;» είναι p=1, 

ςτθν όγδοθ ερϊτθςθ «Αν ναι, υπάρχει μπάνιο του οποίου θ πρόςβαςθ είναι επίπεδθ (χωρίσ 

ςκαλοπάτι);» είναι p=1, ςτθν επόμενθ ερϊτθςθ «Αν ναι, υπάρχει ςτακερό κάκιςμα ι καρζκλα 

ντουη;» είναι p=0,643, ςτθ δζκατθ ερϊτθςθ «Αν ναι, υπάρχουν χειρολαβζσ ςτιριξθσ δίπλα ςτο 

ντουη;» είναι p=1, ςτθν επόμενθ ερϊτθςθ «Αν ναι, υπάρχουν χειρολαβζσ ςτιριξθσ δίπλα ςτθ 

τουαλζτα;» είναι p=1 και ςτθν τελευταία ερϊτθςθ «Αν ναι, υπάρχει ςφςτθμα κλιςθσ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ ςτο μπάνιο;» είναι p=1. Από τα παραπάνω αποτελζςματα καταλιγουμε ςτο 

ςυμπζραςμα ότι θ υπόκεςθ τθσ κατθγορίασ αςτζρων και προςβαςιμότθτασ ςτο χϊρο των 

δωματίων δεν μπορεί να απορριφκεί. 

 

6.2.2. χζςθ  κατθγορίασ αςτζρων των ξενοδοχείων και προςβαςιμότθτασ ςτουσ 

ανελκυςτιρεσ 

 

το δεφτερο αυτό υποκεφάλαιο αναφζρονται τα αποτελζςματα τθσ κατθγορίασ 

αςτζρων και τθσ προςβαςιμότθτασ ςτουσ ανελκυςτιρεσ των ξενοδοχείων. Ο Πίνακασ 

11 εμφανίηει τα αποτελζςματα των δφο μεταβλθτϊν που εξετάηουμε ςτο ερευνθτικό 

ερϊτθμα του υποκεφαλαίου, οι οποίεσ είναι θ κατθγορία αςτζρων των ξενοδοχείων και θ 

προςβαςιμότθτα των ανελκυςτιρων. Επιςθμαίνουμε ότι ο παρακάτω πίνακασ είναι ζνασ 

πίνακασ διπλισ ειςόδου (Crosstabulation table).  

 

Πίνακασ 11 

χζςθ κατθγορίασ αςτζρων των ξενοδοχείων και προςβαςιμότθτασ ςτουσ ανελκυςτιρεσ 
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 υχνότθτα (n) Ποςοςτό (%) 

 Ναι Οχι φνολο Ναι Οχι φνολο 

Τπάρχει ανελκυςτιρασ;       

1-2 αςτζρων 8 4 12 66,7% 33,3% 100% 

3 και άνω αςτζρων 20 12 32 62,5% 37,5% 100% 

Αν ναι, υπάρχει  προφορικι ανακοίνωςθ για 

ςτάςεισ ςε κάκε όροφο; 

      

1-2 αςτζρων 4 4 8 50% 50% 100% 

3 και άνω αςτζρων 6 14 20 30% 70% 100% 

Αν ναι, τα κουμπιά του ανελκυςτιρα 

περιλαμβάνουν αυξανόμενουσ αρικμοφσ ι 

γράμματα; 

      

1-2 αςτζρων 7 1 8 87,5% 12,5% 100% 

3 και άνω αςτζρων 16 2 18 88,9% 11,1% 100% 

 

 

 Όπωσ φαίνεται ςτον παραπάνω πίνακα, θ πλειοψθφία των ξενοδοχείων ζχει 

εγκαταςτιςει ανελκυςτιρα. Σα ξενοδοχεία 1 ζωσ 2 αςτζρων διακζτουν ανελκυςτιρα (66,7%) 

με κουμπιά που περιλαμβάνουν αυξανόμενουσ αρικμοφσ/γράμματα (87,5%) όπωσ επίςθσ και 

προφορικι ανακοίνωςθ ςτάςεων ςε κάκε όροφο (50%). Όςον αφορά τα ξενοδοχεία 3 

αςτζρων που ζχουν εγκαταςτιςει ανελκυςτιρα (62,5%) προςφζρουν τισ παραπάνω παροχζσ 

ςε ποςοςτά 88,9% και 30% αντίςτοιχα. Όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί θ αξιολόγθςθ για τθν 

κατθγορία αςτζρων ζγινε, κυρίωσ, ανάμεςα ςε ξενοδοχεία 1 ζωσ 2 αςτζρων και 3 αςτζρων. 

Ομοίωσ με το προθγοφμενο υποκεφάλαιο, για τθν εξζταςθ του ερευνθτικοφ ερωτιματοσ 

του ςυγκεκριμζνου υποκεφαλαίου χρθςιμοποιικθκε ο ζλεγχοσ χ2 και πιο ςυγκεκριμζνα το 

τεςτ του Fisher. τισ παρακάτω ερωτιςεισ «Τπάρχει ανελκυςτιρασ;», «Αν ναι, υπάρχει  

προφορικι ανακοίνωςθ για ςτάςεισ ςε κάκε όροφο;» και «Αν ναι, τα κουμπιά του 

ανελκυςτιρα περιλαμβάνουν αυξανόμενουσ αρικμοφσ ι γράμματα;» οι τιμζσ από το τεςτ του 

Fisher είναι p=1, p=0,4 και p=1 αντίςτοιχα. υνεπϊσ, κεωροφμε ότι δεν υπάρχει 

ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ κατθγορίασ αςτζρων των ξενοδοχείων και 

προςβαςιμότθτασ ςτουσ ανελκυςτιρεσ. 

 

6.2.3. χζςθ γεωγραφικισ τοποκεςίασ των ξενοδοχείων και προςβαςιμότθτασ κατά τθν 

είςοδο ςτο ξενοδοχείο 
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το κεφάλαιο αυτό κα παρουςιαςτοφν τα αποτελζςματα που ςχετίηονται με το 

επίπεδο γεωγραφικισ τοποκεςίασ των ςυμμετεχόντων και τθσ προςβαςιμότθτασ κατά τθν 

είςοδο ςτο ξενοδοχείο. O Πίνακασ 12, είναι πίνακασ διπλισ ειςόδου ειςόδου (Crosstabulation 

table), όπου εμφανίηει τα αποτελζςματα των μεταβλθτϊν που εξετάηουμε ςτο ερευνθτικό 

ερϊτθμα του υποκεφαλαίου, οι οποίεσ είναι θ γεωγραφικι τοποκεςία των ξενοδοχείων και θ 

προςβαςιμότθτα κατά τθν είςοδο ςτο ξενοδοχείο. 

 

Πίνακασ 12 

χζςθ γεωγραφικισ τοποκεςίασ των ξενοδοχείων και προςβαςιμότθτασ κατά τθν είςοδο ςτο 

ξενοδοχείο 

 υχνότθτα (n) Ποςοςτό (%) 

 Ναι Οχι φνολο Ναι Οχι φνολο 

Τπάρχουν ςκαλοπάτια προσ τθν κφρια είςοδο;       

Νθςιωτικι Ελλάδα 13 7 20 65,0% 35,0% 100% 

Ηπειρωτικι Ελλάδα 17 7 24 70,8% 29,2% 100% 

Αν ναι, υπάρχουν χειρολιςκιρεσ δίπλα ςτα 

ςκαλοπάτια; 

      

Νθςιωτικι Ελλάδα 7 6 13 53,8% 46,2% 100% 

Ηπειρωτικι Ελλάδα 9 8 17 52,9% 47,1% 100% 

Τπάρχει ράμπα ςτθν κφρια είςοδο;       

Νθςιωτικι Ελλάδα 9 11 20 45,0% 55,0% 100% 

Ηπειρωτικι Ελλάδα 19 5 24 79,2% 20,8% 100% 

Αν ναι, υπάρχουν χειρολιςκιρεσ δίπλα ςτθ ράμπα;       

Νθςιωτικι Ελλάδα 3 12 9 33,3% 66,7% 100% 

Ηπειρωτικι Ελλάδα 8 11 19 42,1% 57,9% 100% 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκφπτει ότι υπάρχουν ςκαλοπάτια κατά τθν είςοδο ςτα 

ξενοδοχεία ςε όλεσ τισ γεωγραφικζσ τοποκεςίεσ. Βρζκθκε ότι το 52,9% των ξενοδοχείων ςτθν 

θπειρωτικι Ελλάδα και το 53,8% των ξενοδοχείων ςτθ νθςιωτικι Ελλάδα ζχουν τοποκετιςει 

χειρολιςκιρεσ δίπλα ςτα ςκαλοπάτια. Για τθν καλφτερθ πρόςβαςθ ςτα ξενοδοχεία, λόγω των 

ςκαλοπατιϊν, θ πλειοψθφία των ξενοδοχείων του δείγματοσ διακζτει ράμπα ςτθν κφρια 

είςοδο ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα (ποςοςτό 79,2%) και ζχει τοποκετιςει χειρολιςκιρεσ δίπλα 

ςτθ ράμπα ςε ποςοςτό 42,1%. Όςον αφορά τθ νθςιωτικι Ελλάδα θ πλειοψθφία των 

ξενοδοχείων δε διακζτει ράμπα ςτθν κφρια είςοδο οφτε χειρολιςκιρεσ δίπλα ςτθ ράμπα. 
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Για τθν εξζταςθ του ερωτιματοσ αυτοφ χρθςιμοποιικθκε ο ζλεγχοσ χ2 και πιο 

ςυγκεκριμζνα το τεςτ του Fisher, όπου για να καταλιξουμε ςε ςυμπζραςμα ςχετικά με τθ 

ςχζςθ γεωγραφικισ τοποκεςίασ των ξενοδοχείων και προςβαςιμότθτασ κατά τθν είςοδο ςτο 

ξενοδοχείο αναλφκθκαν τζςςερισ ερωτιςεισ. Θ τιμι που προζκυψε από τθν ανάλυςθ για τθν 

πρϊτθ ερϊτθςθ «Τπάρχουν ςκαλοπάτια προσ τθν κφρια είςοδο;» είναι p=0,752. Οι επόμενεσ 

δφο ερωτιςεισ «Αν ναι, υπάρχουν χειρολιςκιρεσ δίπλα ςτα ςκαλοπάτια;» και «Τπάρχει 

ράμπα ςτθν κφρια είςοδο;» ζχουν τιμι p=1 και p=0,029 αντίςτοιχα. Σζλοσ, θ ερϊτθςθ «Αν ναι, 

υπάρχουν χειρολιςκιρεσ δίπλα ςτθ ράμπα;» ζχει τιμι p=0,281. Παρατθρϊντασ τθν παραπάνω 

ανάλυςθ διαπιςτϊνεται ότι ςτισ τρεισ από τισ τζςςερισ ερωτιςεισ το p>0,05. Καταλιγουμε ςτο 

ςυμπζραςμα ότι θ υπόκεςθ τθσ γεωγραφικισ τοποκεςίασ και προςβαςιμότθτασ των ΑμεΑ 

κατά τθν είςοδο τουσ ςτα ξενοδοχεία δεν μπορεί να απορριφκεί κακϊσ θ p-τιμι είναι 

μεγαλφτερθ από 0,05. 

6.2.4. χζςθ γεωγραφικισ τοποκεςίασ και προςβαςιμότθτασ ςε δθμόςιεσ περιοχζσ του 

ξενοδοχείου 

 

το κεφάλαιο αυτό εμφανίηονται οι ςχζςεισ μεταξφ των παραγόντων τθσ γεωγραφικισ 

τοποκεςίασ των ξενοδοχείων και προςβαςιμότθτασ ςε δθμόςιεσ περιοχζσ του ξενοδοχείου. Ο 

Πίνακασ 13 είναι ζνασ πίνακασ διπλισ ειςόδου (Crosstabulation table), όπου εμφανίηει τα 

αποτελζςματα των μεταβλθτϊν που εξετάηουμε ςτο ερευνθτικό ερϊτθμα του υποκεφαλαίου, 

οι οποίεσ είναι θ γεωγραφικι τοποκεςία των ξενοδοχείων και θ προςβαςιμότθτα ςε δθμόςιεσ 

περιοχζσ του ξενοδοχείου. 

 

Πίνακασ 13 

χζςθ γεωγραφικισ τοποκεςίασ και προςβαςιμότθτασ ςε δθμόςιεσ περιοχζσ του ξενοδοχείου 

 υχνότθτα (n) Ποςοςτό (%) 

 Ναι Οχι φνολο Ναι Οχι φνολο 

Τπάρχει επίπεδθ πρόςβαςθ (χωρίσ ςκαλοπάτια ι 

εμπόδια) ι πρόςβαςθ με ράμπα ι ανελκυςτιρα: 

      

από τθν είςοδο ςτθν υποδοχι;       

Νθςιωτικι Ελλάδα 14 4 18 77,8% 22,2% 100% 

Θπειρωτικι Ελλάδα 20 2 22 90,9% 9,1% 100% 

ςε δθμόςια τουαλζτα;       
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Νθςιωτικι Ελλάδα 8 10 18 44,4% 55,6% 100% 

Θπειρωτικι Ελλάδα 10 12 22 45,5% 54,5% 100% 

ςε δθμόςια τουαλζτα κατάλλθλθ για χριςθ από 

άτομα με αναπθρία; 

      

Νθςιωτικι Ελλάδα 6 12 18 33,3% 66,7% 100% 

Θπειρωτικι Ελλάδα 9 13 22 40,9% 59,1% 100% 

ςτο ςαλόνι;       

Νθςιωτικι Ελλάδα 11 7 18 61,1% 38,9% 100% 

Θπειρωτικι Ελλάδα 12 10 22 54,5% 45,5% 100% 

ςτο μπαρ;       

Νθςιωτικι Ελλάδα 9 9 18 50% 50% 100% 

Θπειρωτικι Ελλάδα 11 11 22 50% 50% 100% 

ςτθν πιςίνα;       

Νθςιωτικι Ελλάδα 7 11 18 38,9% 61,1% 100% 

Θπειρωτικι Ελλάδα 8 14 22 36,4% 63,6% 100% 

ςτο γυμναςτιριο / κζντρο αναψυχισ;       

Νθςιωτικι Ελλάδα 6 12 18 33,3% 66,7% 100% 

Θπειρωτικι Ελλάδα 2 20 22 9,1% 90,9% 100% 

ςε άλλεσ εςωτερικζσ εγκαταςτάςεισ;       

Νθςιωτικι Ελλάδα 3 15 18 16,7% 83,3% 100% 

Θπειρωτικι Ελλάδα 6 16 22 27,3% 72,7% 100% 

ςε υπαίκριεσ εγκαταςτάςεισ;       

Νθςιωτικι Ελλάδα 8 10 18 4,4% 55,6% 100% 

Θπειρωτικι Ελλάδα 9 13 22 40,9% 59,1% 100% 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκφπτει ότι τα ξενοδοχεία τόςο ςτθ νθςιωτικι Ελλάδα 

όςο και ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα ζχουν εξαςφαλίςει τθν πρόςβαςθ χωρίσ εμπόδια από τθν 

είςοδο ςτθν υποδοχι (77,8% και 90,9%), τθν πρόςβαςθ ςτο ςαλόνι (61,1% και 54,5%) και ςτο 

χϊρο του μπαρ (50% και 50%). χετικά με τθν προςβαςιμότθτα και τθ χριςθ ςε δθμόςιεσ 

τουαλζτεσ από τα άτομα με αναπθρία τα ξενοδοχεία ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα ζχουν λάβει 

παραπάνω μζτρα απ’ ότι ςτθν νθςιωτικι Ελλάδα με ποςοςτά 33,3% και 40,9% αντίςτοιχα, 

ενϊ για τισ δθμόςιεσ τουαλζτεσ τα ποςοςτά αυξάνονται 44,4% και 45,5% αντίςτοιχα. 

Περιςςότερα ξενοδοχεία ςτθ νθςιωτικι Ελλάδα παρζχουν πρόςβαςθ ςε πιςίνα (38,9%) και ςε 

κζντρο αναψυχισ/γυμναςτιριο (33,3%) ςε αντίκεςθ με τα ξενοδοχεία ςτθν θπειρωτικι 

Ελλάδα με 36,4% και 9,1%. Σζλοσ, ςε υπαίκριεσ εγκαταςτάςεισ και ςε εςωτερικζσ 
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εγκαταςτάςεισ ζχουν περιοριςμζνθ πρόςβαςθ τα ξενοδοχεία  ςτθν νθςιωτικι Ελλάδα με 4,4% 

και 16,7%. 

Για τθν εξζταςθ του ερωτιματοσ αυτοφ χρθςιμοποιικθκε ο ζλεγχοσ χ2 και πιο 

ςυγκεκριμζνα το τεςτ του Fisher, ϊςτε να καταλιξουμε ςε ςυμπζραςμα ςχετικά με τθ ςχζςθ 

γεωγραφικισ τοποκεςίασ των ξενοδοχείων και προςβαςιμότθτασ ςε δθμόςιεσ περιοχζσ του 

ξενοδοχείου. τατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ανάμεςα ςτθ γεωγραφικι τοποκεςία των 

ξενοδοχείων και ςτθν προςβαςιμότθτα ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ δεν υπάρχει και αυτό 

προκφπτει από τα αποτελζςματα του τεςτ του Fisher. Θ ερϊτθςθ που εξετάςτθκε «Τπάρχει 

επίπεδθ πρόςβαςθ (χωρίσ ςκαλοπάτια ι εμπόδια) ι πρόςβαςθ με ράμπα ι ανελκυςτιρα: από 

τθν είςοδο ςτθν υποδοχι, ςε δθμόςια τουαλζτα, ςε δθμόςια τουαλζτα κατάλλθλθ για χριςθ 

από άτομα με αναπθρία, ςτο ςαλόνι, ςτο μπαρ, ςτθν πιςίνα, ςτο γυμναςτιριο / κζντρο 

αναψυχισ, ςε άλλεσ εςωτερικζσ εγκαταςτάςεισ, ςε υπαίκριεσ εγκαταςτάςεισ;» μασ ζδωςε τα 

αποτελζςματα p=0,381, p=1, p=0,747, p=0,755, p=1, p=1, p=0,110, p=0,476, p=1 αντίςτοιχα 

ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

7. υηιτθςθ – υμπεράςματα – Προτάςεισ 

 

7.1. υηιτθςθ - υμπεράςματα 

 

το ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο κα γίνει παρουςίαςθ και ερμθνεία των αποτελεςμάτων τθσ 

ζρευνασ. Επιπλζον, κα αναδειχκεί θ ςπουδαιότθτα οριςμζνων αποτελεςμάτων ςτθ μελζτθ 

του κζματοσ τθσ προςβαςιμότθτασ των ΑμεΑ ςτισ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. 

Σα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ ανζδειξαν ότι θ παροχι υπθρεςίασ μεταφοράσ (π.χ. 

ιδιωτικό λεωφορείο) από τα ξενοδοχεία για τουσ επιςκζπτεσ βρίςκεται ςε  μζτρια επίπεδα και 

ζνα ςτα τρία ξενοδοχεία παρζχει τθ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία για επιςκζπτεσ με αναπθρικι 

καρζκλα. Ακόμθ, τα περιςςότερα ξενοδοχεία παρζχουν χϊρο ςτάκμευςθσ ο οποίοσ βρίςκεται 

πολφ κοντά ι/και ακριβϊσ ζξω από τθν κεντρικι είςοδο. Σζλοσ, θ διαδρομι από το χϊρο 

ςτάκμευςθσ μζχρι τθν είςοδο εμφάνιςε υψθλζσ τιμζσ ωσ προσ τθ διαδρομι με ράμπα ι 

ανελκυςτιρα, ελάχιςτα υψθλότερεσ τιμζσ εμφάνιςε θ επίπεδθ πρόςβαςθ (χωρίσ ςκαλοπάτια) 

και τζλοσ χαμθλζσ τιμζσ εμφάνιςε θ διαδρομι με ςκαλοπάτια και χωρίσ ράμπα ι 

ανεκλυςτιρα. 

 Σα αποτελζςματα ζδειξαν, ακόμθ, ότι ενϊ οι περιςςότερεσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ 

παρζχουν ράμπα κατά τθν κφρια είςοδο, δεν είναι προςβάςιμθ ςε όλα τα ξενοδοχεία. Θ 
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τοποκζτθςθ χειρολιςκιρων δίπλα ςτθ ράμπα εμφάνιςε χαμθλά επίπεδα, τόςο ςτα 

ξενοδοχεία τθσ θπειρωτικισ Ελλάδασ όςο και ςτα ξενοδοχεία τθσ νθςιωτικισ Ελλάδασ. Σα 

περιςςότερα ξενοδοχεία ζχουν ςκαλοπάτια προσ τθν κφρια είςοδο από τα οποία τα μιςά 

διακζτουν χειρολιςκιρεσ δίπλα ςτα ςκαλοπάτια.  Ακόμθ, θ ρφκμιςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν 

κφρια είςοδο γίνεται κυρίωσ με τθ χριςθ χειροκίνθτθσ πόρτασ.  τθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ, 

για τθν κφρια πόρτα ειςόδου, οι ςυμμετζχοντεσ τόνιςαν ότι παρόλο που παρζχουν 

χειροκίνθτθ πόρτα, θ κφρια πόρτα ειςόδου παραμζνει μονίμωσ ανοιχτι. Επιπλζον, πρζπει να 

τονίςουμε ότι τα περιςςότερα ξενοδοχεία παρζχουν εναλλακτικι είςοδο για τα ΑμεΑ, όταν θ 

κφρια είςοδοσ δεν είναι προςβάςιμθ.  

 Όςον αφορά τον ανελκυςτιρα, θ ζρευνα του Tutuncu (2017) τόνιςε δυςκολίεσ που 

αντιμετωπίηουν τα ΑμεΑ ςτο χϊρο του ανελκυςτιρα. Παρατθρείται ότι, ςφμφωνα με τα 

αποτελζςματα, τα περιςςότερα ξενοδοχεία παρζχουν ανελκυςτιρα με κουμπιά που 

περιλαμβάνουν αυξανόμενουσ αρικμοφσ ι γράμματα. Εκεί που παρατθρείται δυςκολία είναι 

ςτθν παροχι προφορικισ ανακοίνωςθσ για ςτάςεισ ςε κάκε όροφο μζςα ςτουσ ανελκυςτιρεσ. 

Ζνασ τομζασ που αξιολογικθκε ωσ πολφ ςθμαντικόσ είναι θ προςβαςιμότθτα του 

ανελκυςτιρα ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΛΟΣ-ΕΝ 81-

70) που ορίηει τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ που υποχρεοφται να ζχει ζνασ ανελκυςτιρασ 

που προορίηεται για χριςθ από ΑμεΑ.  Όπωσ ζχει αναφερκεί, τα περιςςότερα ξενοδοχεία 

παρζχουν ανελκυςτιρα και οριςμζνα από αυτά δεν είναι προςβάςιμα ςφμφωνα με τθν 

νομοκεςία. Παρατθρείται ότι, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα, θ κατθγορία αςτζρων δεν 

επθρεάηει τθν προςβαςιμότθτα ςτουσ ανελκυςτιρεσ. 

 Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι τα μιςά ξενοδοχεία παρζχουν δωμάτιο με 

ιδιωτικό μπάνιο που προορίηονται για τουσ επιςκζπτεσ που χρθςιμοποιοφν αναπθρικό 

αμαξίδιο με πρόςβαςθ ςτουσ άλλουσ ορόφουσ. Σα δωμάτια είναι προςβάςιμα, ςφμφωνα με 

τθν ιςχφουςα νομοκεςία, αλλά οι δυςκολίεσ που πικανόν να αντιμετωπίςουν οι επιςκζπτεσ 

ςε οριςμζνα ξενοδοχεία παρουςιάηονται ςτθν περιοχι του μπάνιου, κυρίωσ ςτον εξοπλιςμό 

ςε μπανιζρεσ και ντουηιζρεσ (π.χ. χειρολαβζσ ςτιριξθσ), όπωσ ζχει τονίςει και παλαιότερθ 

ζρευνα (Poria, Arie, & Yael, 2011). Είναι ςθμαντικό να αναφζρουμε ότι θ παροχι ςυςτιματοσ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτο χϊρο του μπάνιου (ςε δωμάτιο που προορίηεται για ΑμεΑ) είναι ςε 

υψθλά επίπεδα. Ενασ τομζασ που αξιολογικθκε και κεωρείται ςθμαντικόσ είναι οι 

διαδικαςίεσ ζκτακτων αναγκϊν για τθν αςφαλι ζξοδο των ΑμεΑ, κάτι το οποίο φαίνεται ότι 

παρζχεται από αρκετά ξενοδοχεία. Θ βιβλιογραφία τονίηει τθ ςθμαντικότθτα όλων των 

διαδικαςιϊν και πλθροφοριϊν πριν και κατά τθ διάρκεια τθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ 

από όλουσ (Darcy & Pegg, 2011· Small, Darcy, & Packer, 2012· Navarro, Andreu, & Cervera, 

2014· Flaherty, Hession, & Cuggy, 2016· Bauer, 2018). Ακόμθ, τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι 
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ςτα μιςά ξενοδοχεία μποροφν να μετακινθκοφν τα ζπιπλα του δωματίου για επιςκζπτθ με 

αναπθρία, εάν το ηθτιςει ο φιλοξενοφμενοσ. Θ ζρευνα των Kim et al. (2012) ζχει επιςθμάνει 

τθ δυςκολία τθσ μετακίνθςθσ των ΑμεΑ, λόγω των επίπλων (Kim, Stonesifer, & Han, 2012). 

Περιςςότερο προςβάςιμεσ δθμόςιεσ περιοχζσ των ξενοδοχείων είναι θ είςοδοσ ςτθν 

υποδοχι, οι υπαίκριεσ εγκαταςτάςεισ, το ςαλόνι, θ δθμόςια τουαλζτα, ενϊ λιγότερο 

προςβάςιμεσ δθμόςιεσ περιοχζσ είναι θ πιςίνα, το μπαρ, το γυμναςτιριο/κζντρο αναψυχισ 

αλλά και θ δθμόςια τουαλζτα κατάλλθλθ για Αμεα. Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι τα ΑμεΑ δίνουν 

περιςςότερθ ςθμαςία ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και ςτισ δραςτθριότθτεσ αναψυχισ απ’ 

ότι ςτο δωμάτιο του ξενοδοχείου, επειδι κζλουν να δραςτθριοποιοφνται ςε κάκε περιοχι του 

ξενοδοχείου (Tutuncu, 2017) και θ προςβαςιμότθτα ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ επθρεάηει 

άμεςα τθν ικανοποίθςθ των ΑμεΑ ςτα ξενοδοχεία (Poria, Arie, & Yael, 2011· Tutuncu, 2017). 

Παρατθρείται ότι, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα, θ γεωγραφικι τοποκεςία των ξενοδοχείων 

δεν επθρεάηει τισ δθμόςιεσ περιοχζσ του ξενοδοχείου.  

χετικά με τθν κατάρτιςθ και επιμόρφωςθ του προςωπικοφ για κζματα με τθν 

αναπθρία τα αποτελζςματα κυμάνκθκαν ςε χαμθλά επίπεδα, κακϊσ πολλά ξενοδοχεία δεν 

ζχουν εκπαιδεφςει κατάλλθλα το προςωπικό τουσ. Με αντίςτοιχο τρόπο τα αποτελζςματα 

προθγοφμενων ερευνϊν ςυμφωνοφν με το προαναφερκζν εφρθμα (Stonesifer & Kim, 

2010·Darcy & Pegg, 2011· Kim, Stonesifer, & Han, 2012· Navarro, Andreu, & Cervera, 2014· 

Agovino et al., 2017). Θ ςτάςθ και θ ςυμπεριφορά των ατόμων ςτουσ τουριςτικοφσ 

προοριςμοφσ είναι ζνασ παράγοντασ που επθρεάηει τθν επικυμία των ΑμεΑ για ταξίδια (Loi & 

Kong, 2015).  

Παρατθρείται ότι, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα, τα ξενοδοχεία προςφζρουν ειδικά 

διαμορφωμζνα γεφματα για άτομα με διαιτθτικζσ απαιτιςεισ, όπωσ επίςθσ και υπθρεςίεσ για 

άτομα με άςκμα ι αλλεργίεσ, (π.χ. δωμάτια μθ καπνιςτϊν, δωμάτια με μθ αλλεργικά 

κλινοςκεπάςματα κ.α.). Όπωσ υποδεικνφει θ βιβλιογραφία, τα εςτιατόρια παίηουν ςθμαντικό 

ρόλο ςτθν εμπειρία του ξενοδοχείου (Poria, Arie, & Yael, 2011·  Chung & Lue, 2012· 

Mothiravally et al., 2014· Naniopoulos, Tsalis, & Nalmpantis, 2016). 

Οι περιςςότερεσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ φαίνεται ότι είναι ευαιςκθτοποιθμζνεσ ωσ 

προσ τα άτομα με προβλιματα όραςθσ, κακϊσ επιτρζπονται οι ςκφλοι-οδθγοί όχι μόνο ςτο 

χϊρο του ξενοδοχείου, αλλά και μζςα ςτα υπνοδωμάτια των επιςκεπτϊν. Όμωσ, χαμθλά 

επίπεδα εμφανίηουν οι υπθρεςίεσ για τα άτομα με προβλιματα όραςθσ, όπωσ μενοφ 

εςτιατορίου / μπαρ διακζςιμα ςε μεγάλθ εκτφπωςθ, πλθροφορίεσ επιςκεπτϊν ςε μεγάλθ 

μορφι εκτφπωςθσ κ.α. Ελάχιςτα ξενοδοχεία διακζτουν υπθρεςίεσ για τα άτομα με 

προβλιματα ακοισ, όπωσ τθλζφωνο κειμζνου, ςφςτθμα κλιςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ με φϊτα 

που αναβοςβινουν και ςφςτθμα κλιςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ με ταλαντϊςεισ.  
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φμφωνα με τα αποτελζςματα ζγινε κατανομι των ξενοδοχείων ςτισ παρακάτω 

κατθγορίεσ. Θ πρϊτθ κατθγορία αφορά όλα εκείνα τα ξενοδοχεία του δείγματοσ τα οποία 

είναι πλιρωσ προςβάςιμα. τθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ανικουν πζντε ξενοδοχεία τα οποία 

διακζτουν προςβάςιμεσ εγκαταςτάςεισ ωσ προσ τθ ςτάκμευςθ, τθν είςοδο, τον ανελκυςτιρα, 

τθν τραπεηαρία, το δωμάτιο και το μπάνιο για ΑμεΑ, τθν πρόςβαςθ προσ το δωμάτιο, προσ 

άλλουσ ορόφουσ και προσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. Επιπλζον, παρζχουν υπθρεςίεσ για ΑμεΑ 

κάποιεσ από τισ οποίεσ είναι ψθφιακι οπτικοακουςτικι ζκδοςθ των παροχϊν του 

ξενοδοχείου, ςφςτθμα κλιςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ με φϊτα που αναβοςβινουν, τθλζφωνο 

κειμζνου, ςθμάδια αντίκεςθσ ςτισ γυάλινεσ πόρτεσ και ςτα παράκυρα πλιρουσ φψουσ, 

πλθροφορίεσ επιςκεπτϊν ςε μεγάλθ μορφι εκτφπωςθσ, μενοφ εςτιατορίου / μπαρ διακζςιμα 

ςε μεγάλθ εκτφπωςθ, θχθτικό ςφςτθμα ςυναγερμοφ, γεφματα με ειδικζσ διαιτθτικζσ 

απαιτιςεισ. Πρζπει να τονίςουμε ακόμθ ότι τα ςυγκεκριμζνα ξενοδοχεία ζχουν εκπαιδεφςει 

το προςωπικό τουσ ςε κζματα ςχετικά με τθν αναπθρία, υπάρχει ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ για 

τθν αςφαλι ζξοδο των ΑμεΑ, όπωσ επίςθσ και ότι οι ςκφλοι-οδθγοί επιτρζπονται και ςτισ 

εγκαταςτάςεισ και ςτα δωμάτια. Σζλοσ, οι νόμοι ςυνάδουν με τα ξενοδοχεία αυτισ τθσ 

κατθγορίασ. 

Θ δεφτερθ κατθγορία περιλαμβάνει δεκαπζντε ξενοδοχεία τα οποία είναι 

προςβάςιμα και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από τα ΑμεΑ. τθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία οι 

νόμοι δε ςυνάδουν με τα ξενοδοχεία αυτισ τθσ κατθγορίασ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, παρατθρείται ότι τα ξενοδοχεία παρζχουν χϊρο ςτάκμευςθσ για τουσ 

επιςκζπτεσ με αναπθρία με προςβάςιμθ διαδρομι μζχρι τθν είςοδο αλλά ςτα περιςςότερα 

ξενοδοχεία θ κφρια είςοδοσ δεν είναι προςβάςιμθ. ε αυτι τθν περίπτωςθ υπάρχει 

εναλλακτικι είςοδοσ για τα ΑμεΑ. ε οριςμζνα ξενοδοχεία ο ανελκυςτιρασ δεν είναι 

προςβάςιμοσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ενϊ τα δωμάτια και τα μπάνια που 

προορίηονται για τα ΑμεΑ είναι προςβάςιμα. Σα ξενοδοχεία παρζχουν πρόςβαςθ ςτουσ 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ όπωσ ςτο ςαλόνι, ςτο μπαρ, ςτθν πιςίνα, ςε δθμόςια τουαλζτα 

κατάλλθλθ για χριςθ από ΑμεΑ κλπ, γεφματα για τουσ επιςκζπτεσ με ειδικζσ διαιτθτικζσ 

απαιτιςεισ, θχθτικό ςφςτθμα ςυναγερμοφ. Ελάχιςτα ξενοδοχεία ζχουν εκπαιδεφςει το 

προςωπικό τουσ ςε κζματα ςχετικά με τθν αναπθρία, ενϊ αντίκετα υπάρχει ςχζδιο ζκτακτθσ 

ανάγκθσ για τθν αςφαλι ζξοδο των ΑμεΑ. Σζλοσ, ςτα περιςςότερα ξενοδοχεία αυτισ τθσ 

κατθγορίασ επιτρζπονται οι ςκφλοι-οδθγοί ςτισ εγκαταςτάςεισ αλλά όχι ςτα δωμάτια. 

Θ επόμενθ κατθγορία περιλαμβάνει ζξι ξενοδοχεία ςτα οποία υπάρχουν προβλιματα και 

είανι δφςκολο να χρθςιμοποιθκοφν από τα ΑμεΑ. Αρχικά ςτα περιςςότερα ξενοδοχεία δεν 

υπάρχει χϊροσ ςτάκμευςθσ για ΑμεΑ και θ διαδρομι ζωσ τθν είςοδο είναι μθ προςβάςιμθ, 

παρόλο που θ είςοδοσ είναι προςβάςιμθ. Σα δωμάτια που διακζτουν για τα ΑμεΑ δεν είναι 
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προςβάςιμα και δε ςυνάδουν με τουσ νόμουσ, ενϊ τα μπάνια ςτα περιςςότερα ξενοδοχεία 

είναι προςβάςιμα, με εξαίρεςθ τθν παροχι ςτακεροφ κακίςματοσ ςτισ ντουηιζρεσ/ μπανιζρεσ. 

Τπάρχει πρόςβαςθ από το δωμάτιο προσ τουσ άλλουσ ορόφουσ αλλά όχι προσ το χϊρο τθσ 

τραπεηαρίασ και ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. Σζλοσ, ςτα ξενοδοχεία επιτρζπεται θ είςοδοσ 

ςτουσ ςκφλουσ-οδθγοφσ. 

Σζλοσ, θ τζταρτθ κατθγορία περιλαμβάνει δεκαοχτϊ ξενοδοχεία τα οποία δεν είναι  

προςβάςιμα. τθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία τα ξενοδοχεία δεν ζχουν προςβάςιμθ είςοδο, δε 

διακζτουν δωμάτια για ΑμεΑ, υπάρχει πρόςβαςθ προσ άλλουσ ορόφουσ αλλά όχι προσ τουσ 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. 

Θ παραπάνω ανάλυςθ μασ οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι ζχουμε φτάςει ςτο επικυμθτό 

αποτζλεςμα τθσ παροφςασ ζρευνασ, δθλαδι ςτθ μελζτθ του κφριου ςκοποφ κατά πόςο οι 

ξενοδοχειακζσ μονάδεσ ςτθν Ελλάδα παρζχουν κατάλλθλεσ υποδομζσ για τα άτομα με 

αναπθρία. Αρχικά, θ πλειοψθφία των ξενοδοχείων ςτθν Ελλάδα παρζχει προςβάςιμα 

δωμάτια, ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ αςτζρων. Οι εγκαταςτάςεισ των ξενοδοχειακϊν μονάδων 

που πικανόν να προξενιςουν προβλιματα ςτα ΑμεA είναι αυτζσ ςτο χϊρο του μπάνιου. 

Ειδικότερα, τα Αμεα αντιμετωπίηουν εμπόδια ςτον εξοπλιςμό ςε μπανιζρεσ και ντουηιζρεσ 

ςτο χϊρο του μπάνιου.  

Ωσ προσ τισ εγκαταςτάςεισ του ανελκυςτιρα παρατθρείται ότι δεν υπάρχει ςυςχζτιςθ 

με τθν κατθγορία αςτζρων. Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι τα πιο πολλά ξενοδοχεία 1 ζωσ 

2 αςτζρων διακζτουν ανελκυςτιρα με κουμπιά που περιλαμβάνουν αυξανόμενουσ 

αρικμοφσ/γράμματα κακϊσ και προφορικι ανακοίνωςθ ςτάςεων ςε κάκε όροφο. Αντίκετα, 

τα ξενοδοχεία 3 αςτζρων παρζχουν ανελκυςτιρα με κουμπιά που περιλαμβάνουν 

αυξανόμενουσ αρικμοφσ/γράμματα αλλά παρουςιάηει χαμθλά επίπεδα ο εξοπλιςμόσ του 

ανελκυςτιρα με προφορικι ανακοίνωςθ ςτάςεων ςε κάκε όροφο. Όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, 

θ αξιολόγθςθ για τθν κατθγορία αςτζρων ζγινε, κυρίωσ, ανάμεςα ςε ξενοδοχεία 1 ζωσ 2 

αςτζρων και 3 αςτζρων. 

Ακόμθ, φάνθκε ότι το επίπεδο γεωγραφικισ τοποκεςίασ των ςυμμετεχόντων δεν 

επθρεάηει τθν προςβαςιμότθτα κατά τθν είςοδο ςτο ξενοδοχείο. Ειδικότερα, κατά τθν είςοδο 

ςτο ξενοδοχείο αξιολογικθκαν διάφορα ςθμεία όπωσ θ κφρια είςοδοσ, τα ςκαλοπάτια κακϊσ 

και οι ράμπεσ. Σα ξενοδοχεία ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα εμφάνιςαν υψθλζσ τιμζσ ωσ προσ τθν 

παροχι ράμπασ ςτθν κφρια είςοδο. Σα ξενοδοχεία ςτθ νθςιωτικι Ελλάδα εμφάνιςαν ακριβϊσ 

τα αντίκετα αποτελζςματα από αυτά τθσ θπειρωτικισ Ελλάδασ, όςον αφορά τθν παροχι 
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ράμπασ. Σζλοσ, τα ξενοδοχεία τθσ θπειρωτικισ και τθσ νθςιωτικισ Ελλάδασ εμφάνιςαν 

χαμθλά επίπεδα ςτθν παροχι χειρολιςκιρων δίπλα ςτθ ράμπα.  

Σζλοσ, οι αναλφςεισ οδιγθςαν ςτο ςυμπζραςμα πωσ θ γεωγραφικι τοποκεςία των 

ξενοδοχείων δε ςχετίηεται με τθν προςβαςιμότθτα ςε δθμόςιεσ περιοχζσ του ξενοδοχείου. Σα 

περιςςότερα ξενοδοχεία τόςο ςτθ νθςιωτικι Ελλάδα όςο και ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα 

εμφάνιςαν υψθλζσ τιμζσ για τουσ εξισ τομείσ των δθμόςιων περιοχϊν: από τθν είςοδο κατά 

τθν υποδοχι, ςτο ςαλόνι και ςτο μπαρ. Χαμθλά επίπεδα εμφάνιςαν ςτισ δθμόςιεσ περιοχζσ 

όλα τα ξενοδοχεία ανεξαρτιτωσ γεωγραφικισ τοποκεςίασ ωσ προσ τθ δθμόςια τουαλζτα για 

άτομα με ι χωρίσ αναπθρία, ςτθν πιςίνα, ςτο γυμναςτιριο/κζντρο αναψυχισ, ςε υπαίκριεσ 

εγκαταςτάςεισ κακϊσ και ςε άλλεσ εςωτερικζσ εγκαταςτάςεισ. 

 

7.2. Περιοριςμοί τθσ ζρευνασ 

 

το ςθμείο αυτό κρίνεται απαραίτθτο να λθφκοφν υπόψθ οι περιοριςμοί ςτουσ οποίουσ 

υπόκειται θ παροφςα ζρευνα. Θ παροφςα ζρευνα διεξιχκει ςτθν Ελλάδα όπου, αν και το 

δείγμα κεωρείται ςχετικά ικανοποιθτικό, υπιρχαν αρκετζσ ελλιπείσ απαντιςεισ ςχετικά με τισ 

ερωτιςεισ που αφοροφςαν τα μζτρα ςτουσ χϊρουσ των ξενοδοχείων. Όπωσ ζχει αναφερκεί, 

ςε οριςμζνεσ ερωτιςεισ που αφοροφν τθν προςβαςιμότθτα δεν ιταν εφικτό θ ερευνιτρια να 

είναι παροφςα, δεδομζνου ότι δεν ιταν αυτόσ ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ,  κατά τθ διάρκεια που 

το κάκε ξενοδοχείο μετροφςε τα μζτρα ςε ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ.  

 

7.3. Προτάςεισ για μελλοντικζσ ζρευνεσ 

 

Οι προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν τα άτομα προζρχονται κυρίωσ από το φυςικό 

ςχεδιαςμό του περιβάλλοντοσ του ξενοδοχείου κακϊσ και από τθ ςυμπεριφορά του 

προςωπικοφ (Poria, Arie , & Yael , Dimensions of hotel experience of people with 

disabilities:an exploratory study, 2011). Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ςφλλεξε και ανζλυςε 

πλθροφορίεσ για τισ υποδομζσ των εγκαταςτάςεων διαμονισ. υνεπϊσ, θ ζρευνα αυτι 

μπορεί να προςφζρει ςτθ τουριςτικι βιομθχανία ζνα καλφτερο μζςο με το οποίο κα 

μπορζςουν τα ςτελζχθ των ξενοδοχειακϊν μονάδων να κατανοιςουν τα δυνατά και αδφναμα 

ςθμεία των ξενοδοχείων ςτθν Ελλάδα ωσ προσ τα ΑμεΑ, ίςωσ ακόμθ να ευαιςκθτοποιθκοφν 

και να βελτιϊςουν τισ υπθρεςίεσ τουσ. Θ άρςθ των κοινωνικϊν εμποδίων γφρω από τθν 

αναπθρία μπορεί να βελτιϊςει τθ ηωι τουσ δίνοντασ τουσ τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ με τα άτομα 
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χωρίσ αναπθρία. Αυτό μπορεί να αποτελζςει ευκαιρία για τθ βιομθχανία του τουριςμοφ, 

κυρίωσ για τα ξενοδοχεία, να ςυμβάλει ςτθ κετικι κοινωνικι αλλαγι (McIntosh & Harris, 

2018). 
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