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Κεθάιαην I 

Δηζαγσγή                                                                                

Σν παξφλ Δγρεηξίδην είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ Ξελάγεζε ρσξίο 

απνθιεηζκνχο (Inclusive Tourist Guiding). 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ μεθίλεζε απφ ηνπο μελαγνχο, νη νπνίνη ζπλαληνχλ ηνπξίζηεο κε αλάγθεο 

πξφζβαζεο φιν θαη πην ζπρλά θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο ν αξηζκφο ηνπο απμάλεηαη 

θπξίσο ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Οη πξνζθνξέο θαηάξηηζεο ζρεηηθά κε απηφ ην 

ζέκα είλαη αδχλακεο ή εληειψο απνχζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο. 

Ζ Ξελάγεζε Σνπξηζηηθήο Δλζσκάησζεο (ή θαη πξνζηηή μελάγεζε) βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ 

Πξνζβάζηκνπ Σνπξηζκνχ, πνπ πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, 

ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο, ψζηε λα είλαη πξνζηηά ζε φινπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία, 

ηηο δπλαηφηεηεο, ηνπο κφληκνπο ή πξνζσξηλνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζθνιίεο. 

Ζ Ξελάγεζε ρσξίο απνθιεηζκνχο είλαη κηα θνηλή ππεξεζία μελάγεζεο πνπ αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πειαηψλ θαη είλαη πξνζβάζηκε, επράξηζηε θαη 

θαηαλνεηή γηα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα άηνκα. Γελ απεπζχλεηαη εηδηθά ζε άηνκα κε 

αλαπεξίεο, αιιά γεληθά ζε άηνκα πνπ έρνπλ αλάγθεο πξφζβαζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο, φξαζεο, αθνήο, αληίιεςεο, πξνζνρήο, θαηαλφεζεο θιπ. 

Οιφθιεξε ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία επηρεηξεί λα θαηαζηεί πην πξνζηηή θαη πξνζβάζηκε θαη νη 

μελαγνί δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, δεδνκέλνπ φηη είλαη 

εθπξφζσπνη ησλ πφιεσλ, πεξηθεξεηψλ θαη ρσξψλ ζηνλ ηνκέα ησλ πξνζφλησλ ηνπο θαη 

έρνπλ ηζρπξφ αληίθηππν ζηε ζπλνιηθή επηηπρία ηεο μελάγεζεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

επηζθεπηψλ. Ζ Ξελάγεζε ζηα πιαίζηα ηνπ Σνπξηζκνχ ρσξίο απνθιεηζκνχο απνηειεί επίζεο 

ηξφπν δηαηήξεζεο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθνξψλ μελάγεζεο, νη νπνίεο έρνπλ 

πιεγεί ζνβαξά απφ ηελ απνξξχζκηζε ηεο επαγγεικαηηθήο μελάγεζεο ζε επξσπατθφ 

επίπεδν. 

Έλαο μελαγφο δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη εηδηθφο ζε ζέκαηα αλαπεξίαο. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα 

είλαη «εηδηθφο» ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη λα πξνζθέξεη ζε φινπο ηνπο πειάηεο έλα 

θηιηθφ θαισζφξηζκα. Ο / ε μελαγφο θαηαιαβαίλεη φηη φινη νη άλζξσπνη δηαζέηνπλ κνλαδηθέο 

δπλαηφηεηεο. Ο / ε μελαγφο πξνζεγγίδεη ηνπο επηζθέπηεο κε έλα αλνηρηφ κπαιφ, θάλνληαο ηελ 

απιή εξψηεζε: «Πψο κπνξψ λα ζαο εμππεξεηήζσ;». Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν μελαγφο κπνξεί 

λα αξρίζεη κηα ζπλνκηιία θαη λα δψζεη ζηνπο επηζθέπηεο ηελ επθαηξία λα απαληήζνπλ, 

ελεκεξψλνληάο ηνλ κε αθξίβεηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπο, έηζη ψζηε ν νδεγφο λα κπνξεί λα 

πξνζαξκφζεη ηελ ππεξεζία, φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα, ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε. 

ηφρνο ηνπ παξφληνο Δγρεηξηδίνπ είλαη ε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο πξφζβαζεο ησλ 

δηαθφξσλ επηζθεπηψλ θαη ε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο ησλ μελαγήζεσλ, ψζηε 

απηέο λα θαηαζηνχλ πην πξνζηηέο θαη πξνζβάζηκεο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πιηθφ 

απηνδηδαζθαιίαο ή σο πιηθφ ππνζηήξημεο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα μελαγνχο. 

Παξφιν πνπ ην παξφλ Δγρεηξίδην απεπζχλεηαη θπξίσο ζε μελαγνχο, κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν 

θαη γηα άιινπο επαγγεικαηίεο πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο, ζπλνδεχνπλ ηνπξίζηεο θαηά ηε 
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δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο, ζρεδηάδνπλ ηα δξνκνιφγηα, παξέρνπλ βαζηθή εμππεξέηεζε θιπ., 

φπσο νη ζπληνληζηέο, νη ζπλνδνί, ην πξνζσπηθφ ησλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ, ηα 

ηνπξηζηηθά θέληξα πιεξνθνξηψλ θαη άιινη.   

Αλακέλεηαη φηη ν εθπαηδεπφκελνο ή ν ρξήζηεο απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ δηαζέηεη βαζηθέο γλψζεηο 

γεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κεζφδσλ μελάγεζεο, νη νπνίεο δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα 

δεκνζίεπζε ή αλαθέξνληαη κφλν ελ ζπληνκία. ε απηή ηελ έθδνζε ζα κάζεηε:  

 Πνηνη είλαη νη επηζθέπηεο κε απαηηήζεηο πξφζβαζεο θαη πνηεο είλαη νη πην θνηλέο 

αλάγθεο πξφζβαζεο, 

 Πψο λα πξνεηνηκάδεζηε γηα κηα μελάγεζε ηνπξηζηηθήο ελζσκάησζεο θαη λα ηελ 

πξνζαξκφζεηε ζηνπο επηζθέπηεο κε αλάγθεο πξφζβαζεο, 

 Πσο λα πξνζαξκφδεηε ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ μελάγεζε ζηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ κε 

αλάγθεο πξφζβαζεο, 

 Πσο λα πξνζαξκφδεηε άιιεο ππεξεζίεο θαη λα ιχλεηε απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο;  

 Πσο νη μελαγνί κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο μελάγεζεο ηνπξηζηηθήο 

ελζσκάησζεο. 

Σν παξφλ Δγρεηξίδην θαηαξηίζηεθε απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ ELEVATOR κε ηελ 

νηθνλνκηθή ζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Erasmus + ηεο ΔΔ θαη ζε ζπλεξγαζία κε 

επαγγεικαηίεο μελαγνχο. Δπραξηζηνχκε ηδηαίηεξα ηνλ Stanislav Voleman, ηελ Manager 

Michaela Harvanová (επαγγεικαηίεο μελαγνί απφ ηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία) θαη ηε Γεκεηξία 

Παπαδνπνχινπ Ph.D. (επαγγεικαηίαο μελαγφο απφ ηελ Διιάδα) γηα ηηο πνιχηηκεο 

ζπκβνπιέο ηνπο θαη ηελ αληαιιαγή επαγγεικαηηθψλ εκπεηξηψλ. 
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Κεθάιαην II 

Δπηζθέπηεο κε Αλάγθεο Πξφζβαζεο   

1. Δηζαγσγή 

Οη ηθαλφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπσλ αιιάδνπλ θαζψο πξνρσξνχλ απφ ηελ 

παηδηθή ειηθία ζηελ ηξίηε ειηθία θαη κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ αηφκσλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ηνπο. ινη νη άλζξσπνη ελδέρεηαη λα βηψλνπλ πεξηνξηζκνχο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ιφγσ ελφο ζπλδπαζκνχ πηζαλψλ βιαβψλ ή θαηαζηάζεσλ πγείαο θαη 

εκπνδίσλ, φπσο νη πξνζσπηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο. Παξφιν πνπ νξηζκέλεο 

δπζθνιίεο είλαη κηθξνχ βαζκνχ, νη ζπλδπαζκνί δπζθνιηψλ κπνξνχλ λα επηβάιινπλ 

ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο, φπσο ζπκβαίλεη ζπρλά θαηά ηε γήξαλζε. Παξφιν πνπ δελ έρνπλ 

φια ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο πξνβιήκαηα, ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ή πεξηνξηζκψλ είλαη 

ην πςειφηεξν ζε απηήλ ηελ δεκνγξαθηθή νκάδα. Δπίζεο, ηα παηδηά κε αλαπεξία ελδέρεηαη 

λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο, ρσξίο λα μερλάκε, σζηφζν, φηη έρνπλ γεληθέο αλάγθεο 

θαη πξνηηκήζεηο πνπ είλαη παξφκνηεο κε εθείλεο άιισλ παηδηψλ. 

Θπκεζείηε φηη ην 70% ησλ αλαπεξηψλ είλαη κε αλαγλσξίζηκν/νξαηφ - δελ ηηο βιέπνπκε 

απαξαίηεηα, ζπλεπψο κελ θάλεηε ππνζέζεηο. 

Παξφιν πνπ θάζε πειάηεο έρεη ηηο δηθέο ηνπ πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο, είλαη 

δπλαηφ λα πξνβιεθζεί ν θαηάιιεινο ηξφπνο εμππεξέηεζεο γηα θάζε άηνκν, γλσξίδνληαο 

νξηζκέλεο θνηλέο δπζθνιίεο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη πειάηεο θαη ηηο 

ζπλέπεηεο απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ. Ζ παξνχζα ελφηεηα παξέρεη κηα ζπζηεκαηηθή 

επηζθφπεζε ησλ επξχηεξσλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ πξφζβαζεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη 

άλζξσπνη. Γελ απνηειεί κηα εθηεηακέλε ιίζηα νχηε αληαλαθιά νηηδήπνηε κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη έλα άηνκν - είλαη κφλν ελδεηθηηθφ ηνπ ηη ζα πεξίκελε θαλείο.  

2. Δπηζθέπηεο κε Κηλεηηθέο Γπζθνιίεο 

Ζ θηλεηηθή δπζθνιία είλαη ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα θπζηθψλ δεμηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ην πεξπάηεκα, ηελ ηζνξξνπία, ηε ζπγθξάηεζε θαη ηνλ ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ, ηελ έιμε, ηελ 

ψζεζε, ηελ αλχςσζε θαη ηελ πξνζέγγηζε. Πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ 

ηαπηφρξνλε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ απφ κία απφ απηέο ηηο δεμηφηεηεο. 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ πξφζβαζεο ησλ επηζθεπηψλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο κπνξεί λα 

απαηηεί έλα πεξηβάιινλ ρσξίο εκπφδηα, πξνζαξκνγέο θηηξίσλ θαη εηδηθνχο εμνπιηζκνχο ή 

εγθαηαζηάζεηο. Παξ’ φια απηά, είλαη κηα πνιχ πνηθηιφκνξθε νκάδα πνπ δηαθνξνπνηείηαη 

αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ην εχξνο ηεο δπζθνιίαο ηνπο. 

 Πεξπάηεκα, Ιζνξξνπία θαη Αληνρή  

Σα πξνβιήκαηα ζην πεξπάηεκα κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθή έθηαζε. Γηα κεξηθνχο είλαη 

δχζθνιν ην πεξπάηεκα ζε επίπεδε επηθάλεηα ή ζε επηθάλεηα κε θιίζεηο πξνο ηα πάλσ ή 
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πξνο ηα θάησ ή ζε ζθάιεο. Μεξηθνί άλζξσπνη κπνξεί λα έρνπλ πεξηνξηζκέλν εχξνο θίλεζεο, 

άιινη κπνξεί λα κελ κπνξνχλ λα θηλνχληαη κε ηα πφδηα αλεμάξηεηα. 

Σα άηνκα κε κεησκέλε αίζζεζε ηζνξξνπίαο, κεησκέλε αληνρή θαη ζπληνληζκφ είλαη ζπλήζσο 

ειηθησκέλνη, αιιά πεξηιακβάλνπλ θαη παηδηά. Απηφ κπνξεί λα εθδεισζεί κέζσ ηεο αδπλακίαο 

θάπνηνπ λα πεξπαηάεη πνιχ καθξηά ή αθφκα θαη λα ζηαζεί φξζηνο γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, λα θνπξάδεηαη γξήγνξα, λα θηλείηαη αξγά θιπ. Δλδέρεηαη λα γιηζηξήζνπλ θαη λα 

πέζνπλ θάησ θαη λα ηξαπκαηηζηνχλ. 

 Δλδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ππνζηεξηθηηθά βνεζήκαηα γηα ην πεξπάηεκα, φπσο 

κεραληθφ ή ειεθηξηθφ αλαπεξηθφ ακαμίδην, παηεξίηζεο, (ηξνρήιαην) πεξηπαηεηήξα, 

κπαζηνχληα. 

 Δλδέρεηαη λα ρξεαζηεί λα θαζίζνπλ ζπρλά εθεί φπνπ ζηακαηνχλ, ψζηε λα 

μεθνπξαζηνχλ, λα αλαθηήζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ή λα πάξνπλ κηα αλάζα.  

 Δλδέρεηαη λα δηαλχνπλ κφλν κηθξέο απνζηάζεηο.  

 Δλδέρεηαη λα κελ είλαη ζε ζέζε λα αλέβνπλ ζθαινπάηηα θαη λα ρξεηάδνληαη ξάκπεο ή 

αλειθπζηήξεο.  

 Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη ππνζηήξημεο ελδέρεηαη λα ρξεηαζηνχλ θηγθιηδψκαηα 

ππνζηήξημεο θαη ζηηο δχν πιεπξέο κηαο ξάκπαο ή ζθάιαο γηα πνιινχο ρξήζηεο.  

 Σν πεξπάηεκα ζε άληζεο ή ραιαξέο επηθάλεηεο ελδέρεηαη λα είλαη δχζθνιν ή αδχλαην 

γηα θάπνηνπο. 

 Οη επηθάλεηεο κε αληηνιηζζεηηθή επηθάιπςε είλαη επίζεο ζεκαληηθέο. 

 ε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο ελδέρεηαη λα είλαη απαξαίηεηε ε δηάζεζε βνεζεκάησλ, 

αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ ή ζθνχηεξ γηα ελνηθίαζε ή δαλεηζκφ.  

 Δλδέρεηαη λα ρξεάδνληαη βνήζεηα απφ άιιν άηνκν ζην πεξπάηεκα.  

 Υεηξηζκφο Αληηθεηκέλσλ – Δπηδεμηφηεηα θαη Υεηξηζκφο ή Λεηηνπξγία 

Αληηθεηκέλσλ 

 

Οη θηλεηηθέο δπζθνιίεο δελ αθνξνχλ κφλν ηα πφδηα, αιιά θαη ηα ρέξηα ή αθφκα θαη ηηο 

θηλήζεηο ησλ δαθηχισλ. Δλδέρεηαη λα εθδειψλνληαη κέζσ ηεο αδπλακίαο ησλ αηφκσλ λα 

ρεηξηζηνχλ ή λα πηάζνπλ αληηθείκελα, λα ζπλδπάζνπλ θηλήζεηο, λα γπξίζνπλ ηνλ θαξπφ, λα 

ζεθψζνπλ αληηθείκελα θιπ. Άηνκα κε κεησκέλεο ηθαλφηεηεο θηλεηηθφηεηαο ή επηδεμηφηεηαο 

κπνξεί επίζεο λα έρνπλ δπζθνιία ζην λα θξαηνχλ αληηθείκελα, λα θξαηνχλ ηζάληεο θαη ή 

άιια αληηθείκελα ή λα αλνίγνπλ πφξηεο θιπ. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ βξαρίνλα θαη 

ηνλ αγθψλα ηνπο γηα λα θάλνπλ κεγάιεο θηλήζεηο, φπσο ην άλνηγκα ησλ ζπξψλ. Μπνξεί 

επίζεο λα έρνπλ δπζθνιίεο ζην λα ρεηξίδνληαη λνκίζκαηα, λα γπξλνχλ ιαβέο, λα 

ρξεηζκηνπνηνχλ βξχζεο ή εμνπιηζκφ.  

 Πξνζέγγηζε   

Ζ εκβέιεηα πξνζέγγηζεο (reach range) εμαξηάηαη απφ ην χςνο ηνπ αηφκνπ, ηελ ηθαλφηεηά ηνπ 

λα ρξεζηκνπνηεί ηα ρέξηα θαη ηελ ηζνξξνπία, ηε δχλακε θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ άλσ κέξνπο 

ηνπ ζψκαηνο. 

Ζ «εκβέιεηα εχθνιεο πξνζέγγηζεο» νξίδεηαη σο κία εκβέιεηα θαηάιιειε γηα κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ κάιινλ είλαη ζπρλή θαη ρξεηάδεηαη αθξηβή εθηέιεζε θαη πνπ δελ 

πεξηιακβάλεη ηέλησκα ή θάκςε απφ ηε κέζε. 



Ξελάγεζε γηα έλαλ Σνπξηζκφ ρσξίο απνθιεηζκνχο 

Δγρεηξίδην Ξελάγεζεο Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο Πξφζβαζεο                                     

 
   9   

Ζ ζέζε ησλ πξαγκάησλ ζε κηα εχθνιε εκβέιεηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα φζνπο έρνπλ 

πην απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο θηλεηηθφηεηαο. Σα ηειέθσλα, ηα γξαθεία θαη νη πάγθνη, ηα 

ειεθηξηθά θαη άιια κέζα εμππεξέηεζεο, νη βξχζεο, νη ιαβέο ησλ ζπξψλ, ηα παξαζπξφθπιια 

θαη ηα έπηπια πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε απηήλ ηελ εκβέιεηα. 

Γηα ηνπο ρξήζηεο αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ, ε εκβέιεηα πεξηνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ θαζηζηή 

ζέζε. Δάλ ρξεαζηεί λα θηάζεη θαλείο απέλαληη ζε έλα γξαθείν ή πάγθν, ε εκβέιεηα 

πεξηνξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία ή ην ζρεδηαζκφ ησλ βξαρηφλσλ ηνπ αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ. 

Σα ηξαπέδηα ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζην ίδην ην αλαπεξηθφ ακαμίδην ζε θαηάιιειν 

χςνο θαη ρψξν ψζηε ηα πφδηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ λα ηνπνζεηνχληαη 

θάησ απφ λεξνρχηε ή ηελ επηθάλεηα ηνπ ηξαπεδηνχ. 

 

3. Δπηζθέπηεο κε Aηζζεηεξηαθέο Γπζθνιίεο  

Ζ βιάβε ζε κία ή πεξηζζφηεξεο αηζζήζεηο - φξαζε, αθνή, αθή, γεχζε θαη νζκή - κεηψλεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληηιακβάλεηαη θαη λα ελεξγεί ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. πλήζσο, 

φηαλ κηα απφ ηηο αηζζήζεηο ιείπεη ή εμαζζελεί, έλα άηνκν καζαίλεη, ζε θάπνην βαζκφ, λα 

«αληηζηαζκίδεη» ηελ αλαπεξία αλαπηχζζνληαο ηε ρξήζε ησλ ππφινηπσλ αηζζήζεσλ. 

Χζηφζν, απηφ δελ ηζρχεη πάληα. 

Ηδηαίηεξα νη άλζξσπνη πνπ ράλνπλ κία απφ ηηο αηζζήζεηο αξγφηεξα ζηε δσή ηνπο κπνξεί λα 

βηψλνπλ ηδηαίηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ελψ εθείλνη πνπ ήηαλ ηπθινί ή 

θσθνί απφ ηε γέλλεζή ηνπο κπνξεί λα έρνπλ απνθηήζεη δεμηφηεηεο πνπ ηνπο βνεζνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ, λα πξνζαλαηνιίδνληαη θαη λα εθηεινχλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο 

κε αλεμάξηεην ηξφπν θαη λα βξίζθνπλ ην δξφκν ηνπο. 

Γελ κπνξεί λα ππνηεζεί φηη έλα άηνκν κε αηζζεηεξηαθή δπζθνιία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

αλεμάξηεηα θαη πνιιά άηνκα ζα έρνπλ καδί ηνπο έλα άιιν άηνκν λα ηνπο βνεζά- έλαλ 

ζπλνδφ ή βνεζφ, εηδηθά φηαλ ηαμηδεχνπλ θαη φηαλ έξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζε άγλσζηα 

πεξηβάιινληα. 

Σα άηνκα κε αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ εμεηδηθεπκέλεο βνεζεηηθέο 

ηερλνινγίεο γηα λα επηθνηλσλνχλ κε άιινπο αλζξψπνπο, λα δηαβάδνπλ ή λα εξκελεχνπλ 

νπηηθά ή αθνπζηηθά κελχκαηα, λα πξνζαλαηνιίδνληαη θαη λα θηλνχληαη.  

 Όξαζε   

Σα πξνβιήκαηα φξαζεο κπνξεί λα πνηθίινπλ απφ ηελ πιήξε ηχθισζε έσο ηνπο δηάθνξνπο 

βαζκνχο θαη ηχπνπο πεξηνξηζκψλ ηεο φξαζεο. ζνη έρνπλ κεησκέλε φξαζε ελδέρεηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ άιιεο αηζζήζεηο, φπσο ε αθή, ε αθνή θαη ε νζκή, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπλ ην πεξηβάιινλ. 

Σν πεξπάηεκα, ε δηαρείξηζε αιιαγψλ ζην επίπεδν ηεο επηθάλεηαο, ε κεηαθίλεζε ζε ηξαρχ 

έδαθνο θαη γχξσ απφ εκπφδηα κπνξεί λα είλαη δχζθνια. Σα άηνκα κε δπζθνιίεο φξαζεο 

εθηίζεληαη ζε δηάθνξνπο ηχπνπο θηλδχλσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη ηξαπκαηηζκνί απφ ην 

πεξπάηεκα ζε κνλνπάηηα, ην ζθφληακκα ζηα ζθαινπάηηα, ε ζχγθξνπζε κε αληηθείκελα πνπ 

δελ είραλ επηζεκαλζεί ή νη ηξαπκαηηζκνί κε δεζηά ή αηρκεξά αληηθείκελα, άθξεο θαη 

επηθάλεηεο. Δάλ ην πξφβιεκα ηεο φξαζεο ζπλδπάδεηαη κε πξνβιήκαηα ηζνξξνπίαο, ην άηνκν 
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εθηίζεηαη ζε κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζχγθξνπζεο κε αληηθείκελα, 

ηεο νιίζζεζεο θαη ηεο πηψζεο. 

Οη επηζθέπηεο κε δπζθνιίεο φξαζεο (φρη κφλν ηα ηπθιά άηνκα) ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

κπαζηνχλη γηα λα αληρλεχνπλ εκπφδηα ζε κηα δηαδξνκή. Κάπνηνη ελδερνκέλσο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ ζθχιν-νδεγφ γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ λα βξίζθνπλ ηνλ δξφκν ηνπο, λα 

δηαρεηξίδνληαη ηηο δηαβάζεηο δξφκσλ θαη λα ηνπο πξνεηδνπνηήζνπλ γηα θηλδχλνπο. 

Οη αλάγθεο πξφζβαζεο ηνπο ζα πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ φξαζε ηνπ αηφκνπ θαη 

ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο, ηελ αζθάιεηα ηεο θίλεζεο θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζε έλα άγλσζην πεξηβάιινλ. 

 Γεληθά γηα ηα άηνκα κε δπζθνιίεο φξαζεο, φζν ιηγφηεξν πεξίπινθα είλαη ηα 

πεξηβάιινληα, ηφζν ην θαιχηεξν.  

 Ήρνη, φπσο ν ερνο ηνπ λεξνχ απφ ηα ζηληξηβάληα ή νη αιιαγέο ζηηο επηθάλεηεο, θαζψο 

θαη νη κπξσδηέο ησλ αξσκαηηθψλ θπηψλ παξέρνπλ εξεζίζκαηα θαηεχζπλζεο 

βνεζψληαο ηα άηνκα κε δπζθνιίεο φηαλ θηλνχληαη κέζα ζε έλα θηίξην ή ζε ππαίζξηνπο 

ρψξνπο.     

 Οη πιεξνθνξίεο ζε γξαθή Braille ή ζε απηηθφ θείκελν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο 

ηδηαίηεξα γηα ηπθινχο.  

 Σα άηνκα κε δπζθνιίεο φξαζεο ελδέρεηαη λα ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο πξνθνξηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη πεξηγξαθέο κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα θαη αθξίβεηα.  

 Σα ερεηηθά κελχκαηα ελδερνκέλσο λα είλαη έλαο θαιφο ηξφπνο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε 

ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηηο δηαδηθαζίεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο θιπ. 

 Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ επαξθείο απηηθέο θαη / ή ερεηηθέο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηα 

άηνκα κε δπζθνιίεο φξαζεο ζε πεξίπησζε θηλδχλσλ.   

 Οη δηαδηθαζίεο εθθέλσζεο ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ, νη νπνίεο βαζίδνληαη κφλν ζε 

νπηηθέο ελδείμεηο δελ ζα γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηπθιά άηνκα ή ελδέρεηαη λα κελ 

γίλνληαη αληηιεπηέο απφ άηνκα κε δπζθνιίεο φξαζεο θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα 

παξέρνληαη πξφζζεηεο πξνεηδνπνηήζεηο κε ερεηηθέο ή / θαη απηηθέο πξνεηδνπνηήζεηο. 

 Ζ είζνδνο θαη ε έμνδνο απφ δηαθνξεηηθά κέζα κεηαθνξάο, φπσο κηθξά ζθάθε θαη 

κεραλνθίλεηα νρήκαηα, κπνξεί λα είλαη δχζθνιε θαη ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί βνήζεηα.  

 

Δηθφλα 1. Απηηθά βνεζήκαηα γηα επηζθέπηεο κε δπζθνιίεο φξαζεο – Μνληέιν ηνπ Κάζηξνπ ηεο 
Ληνπκπιηάλαο (ινβελία),  Απηηθφο δηάδξνκνο ζην δάπεδν ζην Δζλνγξαθηθφ Μνπζείν ηεο 

Ληνπκπιηάλαο (ινβελία), Απηηθή έθδνζε πηλάθσλ κε κχζνπο ζε γξαθή in Braille ζην Galery 
of Art ζηελ Οζηξάβα (Σζερηθή Γεκνθξαηία), 

Φσηνγξαθία ηνπ Γήκνπ ηεο Ληνπκπιηάλαο θαη Kazuist 
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 Αθνή   

Ζ δπζθνιία ζηελ αθνή είλαη κία απφ απηέο ηηο θξπθέο δπζθνιίεο, αφξαηεο κε ηελ πξψηε 

καηηά. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη κεξηθή απψιεηα αθνήο ή πιήξε θψθσζε. Ζ ηζρχο, ν ηφλνο 

θαη ε έληαζε ηνπ ήρνπ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηά δηαθέξνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν. 

Οη αλάγθεο πξφζβαζεο ζα αθνξνχλ ηδηαίηεξα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο. 

Οη άλζξσπνη πνπ γελληνχληαη κε πξνβιήκαηα αθνήο ή θψθσζε επηθνηλσλνχλ θπξίσο κε ηε 

λνεκαηηθή γιψζζα. Οη λνεκαηηθέο γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ 

θσθψλ δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα, νπφηε είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε πνηα λνεκαηηθή 

γιψζζα ρξεζηκνπνηνχλ νη θσθνί επηζθέπηεο γηα ζθνπνχο δηεξκελείαο. ζνη γελληνχληαη κε 

πξνβιήκαηα αθνήο κπνξεί επίζεο λα έρνπλ δπζθνιίεο γξαθήο θαη νκηιίαο ιφγσ ηεο 

δπζθνιίαο ηνπο ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα αθνήο απνθηνχλ απηέο ηηο δπζθνιίεο αξγφηεξα 

ζηε δσή. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη απίζαλν λα είλαη θαηαξηηζκέλνη ζηε λνεκαηηθή γιψζζα. 

Γίλνληαη θαηαλνεηνί θπξίσο κε κηα λνεκαηηθή κνξθή ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο ή γξαπηψο. 

πρλά δηαηεξνχλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα κηινχλ, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλνχλ 

ζρεηηθά θαιά κε ηνπο αλζξψπνπο ρσξίο πξνβήκαηα αθνήο. Μεξηθά άηνκα είλαη ζε ζέζε λα 

δηαβάδνπλ ηα ρείιε. Μεξηθνί άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο. 

 Οη πξνθνξηθέο αλαθνηλψζεηο ησλ ζπζηεκάησλ δεκφζησλ αλαθνηλψζεσλ ελδέρεηαη λα 

κελ αθνχγνληαη ή λα γίλνληαη θαηαλνεηά. 

 Ζ πξνθνξηθή επηθνηλσλία είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε ζε ζνξπβψδε πεξηβάιινληα, ηα 

νπνία δηαηαξάζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα αθνήο ηνπ αηφκνπ. 

 Οη αθνπζηηθέο ηδηφηεηεο ησλ δσκαηίσλ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ κε 

πξνβιήκαηα αθνήο λα θαηαλνήζεη ηε γιψζζα.  

 Απαηηείηαη θαιφο θσηηζκφο σζηέ λα κπνξνχλ ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο λα 

δηαβάδνπλ ηα ρείιε.  

 Σα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο πνπ παξέρνπλ εληζρπκέλν ήρν απεπζείαο ζην αθνπζηηθφ ελφο 

πξνζψπνπ κπνξνχλ λα είλαη ρξήζηκα ζε ρψξνπο ππνδνρήο θαη ζεκεία πψιεζεο 

εηζηηεξίσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ πξνζσπηθνχ θαη 

πειαηψλ κε πξνβιήκαηα αθνήο.     

 Οξηζκέλνη ελδέρεηαη επίζεο λα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε γξαπηψλ 

πιεξνθνξηψλ, εηδηθά ζε κηα μέλε γιψζζα θαη κπνξεί λα πξνηηκνχλ λα βιέπνπλ 

ηδενγξάκκαηα (εηθνλνγξάκκαηα) θαη ζρέδηα γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ επηθνηλσλία. 

 Οη δηαδηθαζίεο εθθέλσζεο ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ πνπ βαζίδνληαη κφλν ζε 

αθνπζηηθνχο ζπλαγεξκνχο δελ ζα γίλνληαη αληηιεπηέο απφ άηνκα κε θψθσζε ή 

ελδέρεηαη λα κελ γίλνληαη αληηιεπηέο απφ άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο θαη ζπλεπψο 

απαηηνχληαη ζπζθεπέο κε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε πνπ κπνξνχλ λα ππνδείμνπλ 

δηαθνξεηηθά ζεκαληηθά ζήκαηα (αληρλεπηέο θαπλνχ, ζπλαγεξκνί ππξθαγηάο θιπ.).   
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 Αθή   

Σα άηνκα κε κεησκέλε αίζζεζε αθήο ζπκπεξηιακβάλνπλ εθείλνπο πνπ κπνξεί λα έρνπλ 

λεπξηθή βιάβε, παξάιπζε ή δελ δηαζέηνπλ θάπνηα άθξα. Δλδέρεηαη λα έρνπλ πξνβιήκαηα 

ζηελ αλίρλεπζε νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ κε ην νπνίν πξέπεη λα αιιειεπηδξνχλ. 

Μεξηθνί άλζξσπνη ελδέρεηαη λα κελ κπνξνχλ λα αηζζαλζνχλ ηίπνηα κε ην θάησ κέξνο ηνπ 

ζψκαηνο θαη ησλ πνδηψλ ηνπο, άιινη κπνξεί επίζεο λα έρνπλ απψιεηα αίζζεζεο ζηα ρέξηα 

θαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ ζψκαηνο. 

Ζ έιιεηςε αίζζεζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο κηαο νζφλεο αθήο ή άιισλ 

ζπζθεπψλ πνπ πξέπεη λα γίλνληαη αληηιεπηέο ελ κέξεη κε ηελ αθή. 

Οη επηζθέπηεο πνπ ζηεξνχληαη ηελ αίζζεζε ηεο αθήο ελδέρεηαη λα δηαηξέρνπλ θίλδπλν 

ηξαπκαηηζκνχ απφ αληηθείκελα πνπ είλαη πνιχ αηρκεξά, πνιχ δεζηά ή πνιχ θξχα, θαζψο δελ 

αληηδξνχλ ζε απηά θαηά ηελ επαθή.  

 Όζθξεζε θαη Γεχζε  

Αλ θαη κπνξεί λα ζεσξεζνχλ δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, νη άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ ηελ 

αίζζεζε ηεο φζθξεζεο θαη ηεο γεχζεο ελδέρεηαη λα βηψζνπλ παξφκνηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ έιιεηςε αηζζεηεξηαθήο αληίιεςήο ηνπο. 

Οη θχξηνη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έιιεηςε αίζζεζεο φζθξεζεο / γεχζεο είλαη φηη δελ 

αληηδξνχλ ζε ηνμηθέο ρεκηθέο νπζίεο, άιινπο επηθίλδπλνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο ή θαπλφ 

απφ θσηηά.  

4. Δπηζθέπηεο κε Ννεηηθέο / Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο  

Σα άηνκα κε λνεηηθή δπζθνιία δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα καζαίλνπλ θαη λα θαηαλννχλ 

φπσο νη πεξηζζφηεξνη, λα επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα ή κε ηνλ ίδην 

ηξφπν φπσο θαη νη άιινη άλζξσπνη θαη γηα απηφ κπνξεί λα δπζθνιεχνληαη λα αθνινπζήζνπλ 

νδεγίεο, λα θαηαιάβνπλ πνπ βξίζθνληαη, λα εληνπίδνπλ ηα άηνκα ή λα ζπκπεξηθέξνληαη κε 

εππξέπεηα ζε έλα δεδνκέλν πεξηβάιινλ. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θηλδχλνπο 

απνπξνζαλαηνιηζκνχ – ην άηνκν ίζσο λα ραζεί - θαη ζηελ πηζαλφηεηα δηαρσξηζκνχ απφ 

ηνπο άιινπο. 

Ζ απψιεηα κλήκεο είλαη κηα κνξθή λνεηηθήο δπζθνιίαο. Οη επηζθέπηεο πνπ έρνπλ απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί λα κπεξδεχνληαη αλ δελ ηνπο ππελζπκίδνπλ πιεξνθνξίεο ή ηνπο 

βνεζνχλ θάπνηνη ζπρλά. Δλδέρεηαη λα είλαη πην αλήζπρνη θαη λα κελ αθνινπζνχλ πεξίπινθεο 

πιεξνθνξίεο ή καθξνζθειείο νδεγίεο. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα ελεξγεηψλ 

αθαηάιιεισλ ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε.  

 Σα άηνκα κε λνεηηθέο δπζθνιίεο ελδέρεηαη λα ρξεηάδνληαη βνήζεηα θαη απινπνηεκέλεο, 

θαινδνκεκέλεο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα είλαη αζθαιήο θαη λα απνιακβάλνπλ ηελ 

επίζθεςε. 

 Δίλαη πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηείηε ζήκαηα, ζχκβνια θαη εηθνλνγξάκκαηα απφ ηελ 

έληππε κνξθή. 
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 Σν «Easy Reading» (Δχθνιε αλάγλσζε) είλαη κηα κνξθή γξαθήο πνπ αλαπηχρζεθε γηα 

ηελ πιεξνθφξεζε ησλ αηφκσλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο κε έλαλ απινχζηεξν ηξφπν.  

 

Δηθφλα 2 Παξάδεηγκα πιεξνθνξηψλ κε ηε κνξθή Easy to Read 

Πεγή: Visit4u Routes, Πξντφλ ηνπ έξγνπ Visits4u ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ Κέληξνπ γηα Πξνζβάζηκα 

Πεξηβάιινληα, Λνλδίλν, ΖΒ, http://www.visits4u.eu 

 Ννεηηθέο Ιθαλφηεηεο  

Οη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο πεξηιακβάλνπλ εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηεμάγνληαη ζην κπαιφ ηνπ 

αηφκνπ. Πεξηιακβάλνπλ ηε λφεζε, ηε λνεκνζχλε, ηελ εξκελεία, ηε κάζεζε θαη ηε κλήκε. Γηα 

ηελ παξνρή κηαο θαιήο εκπεηξίαο μελάγεζεο ζε απηνχο ηνπο επηζθέπηεο, φια ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα έρνπλ άκεζν αληίθηππν θαη λα είλαη εχθνια θαηαλνεηά.  

 Μπνξεί λα ρξεηαζηνχλ ζαθείο θαη επαλαιακβαλφκελεο νδεγίεο κε απιή δηαηχπσζε, 

ψζηε λα αθνινπζήζνπλ κηα μελάγεζε κε επηηπρία θαη αζθάιεηα θαη λα κελ 

απνκαθξχλνληαη ηελ νκάδα.  

 Οη ειηθησκέλνη κπνξεί λα έρνπλ πεξηνξηζκέλε κλήκε θαη θάπνηνη δπζθνιεχνληαη λα 

ζπγθξαηήζνπλ λέεο πιεξνθνξίεο. 

 Σα άηνκα κε λνεηηθέο δπζθνιίεο ρξεηάδνληαη ηφζν αθνπζηηθά φζν θαη νπηηθά κελχκαηα 

ηα νπνία είλαη ζπλνπηηθά, θαηαλνεηά θαη ζρεηηθά ζπρλά.  

 Σα ζρέδηα εχξεζεο δηαδξνκψλ ή νη ράξηεο ζα πξέπεη λα δείρλνπλ κε ζαθήλεηα ηε ζέζε 

ηνπ αηφκνπ ζην θηίξην ή ηελ εγθαηάζηαζε θαη λα κελ πεξηιακβάλνπλ εμσγελείο 

πιεξνθνξίεο.  

 Καηά κήθνο κηαο δηαδξνκήο, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν εχξεζεο 

πιεξνθνξηψλ, πνπ είλαη εχθνιν λα αθνινπζεζνχλ, π.ρ. απηηθά, νπηηθά θαη αθνπζηηθά 

ζήκαηα ή πξνζνρή ζηα αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 Μπνξεί λα είλαη ρξήζηκν λα ζπλδπάζεηε πιεξνθνξίεο θεηκέλνπ κε γεληθά 

αλαγλσξίζηκα ζχκβνια, φπσο νη εηθφλεο (εηθνλνγξάκκαηα, θιπ.) πνπ λα είλαη 

ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα 

 

 

 

http://www.visits4u.eu/
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Δηθφλα 3. Παξαδείγκαηα ηππνπνηεκέλσλ εηθνλνγξακκάησλ ζχκθσλα κε ην ISO 7001 γηα ηα ζχκβνια 

δεκφζησλ πιεξνθνξηψλ (ηνπαιέηεο, πξνζβάζηκεο εγθαηαζηάζεηο/πξνζβάζηκε ηνπαιέηα, κνπζείν, 

πξφζβαζε κε αλεθφξα ή ξάκπα, αλειθπζηήξαο, πξνζβάζηκνο αλειθπζηήξαο, ζθαινπάηηα, έμνδνο 

θηλδχλνπ, πιεξνθνξίεο) 

5. Λνηπνί Δπηζθέπηεο 

Οη επηζθέπηεο κε ηηο αλάγθεο πξφζβαζεο απνηεινχλ κηα πνιχ επξεία νκάδα. ε απηήλ 

πεξηιακβάλνληαη φρη κφλν νη επηζθέπηεο κε αλαπεξίεο αιιά θαη νη ειηθησκέλνη, ηα παηδηά, ηα 

άηνκα κε δηάθνξεο ρξφληεο αζζέλεηεο θαη άιιεο δπζθνιίεο. 

 Ηιηθησκέλνη   

Ζ δηάξθεηα δσήο ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ απμάλεηαη. ιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

αλακέλνπλ πιένλ λα δηαηεξνχλ κηα ελεξγή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή κε κηα πνηθηιία 

θαηάιιεισλ επηινγψλ αλαςπρήο ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαζψο 

κεγαιψλνπλ. Χζηφζν, πνιιέο αλζξψπηλεο ηθαλφηεηεο κεηψλνληαη κε ηελ ειηθία. 

Ζ εμνηθείσζε κε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ κπνξεί λα απνηειέζεη πνιχηηκε βνήζεηα γηα 

ηελ αλεμάξηεηε δξαζηεξηφηεηα θαζψο κεγαιψλνπκε, ελψ πνιινί ειηθησκέλνη απνιακβάλνπλ 

ηα ηαμίδηα, αλαθαιχπηνπλ λένπο πξννξηζκνχο, αλζξψπνπο θαη πνιηηηζκνχο. 

Οη ειηθησκέλνη έρνπλ κεγάιε αλάγθε ιήςεο αξθεηψλ πιεξνθνξηψλ: ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ίδην ηνλ ηφπν, ηηο κεηαθνξέο, ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηε γχξσ 

πεξηνρή, πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Δλδερνκέλσο λα 

θνβνχληαη λα θηλεζνχλ κφλνη ηνπο ζε έλα άγλσζην κέξνο. 

Οη μελαγνί θαη νη άιινη ππεχζπλνη νκάδσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θνλθάξδεο, 

πνιχρξσκα ξνχρα ή άιια βνεζήκαηα / ζεκάδηα ηαπηνπνίεζεο γηα λα βνεζήζνπλ ηα κέιε 

κηαο νκάδαο λα παξακείλνπλ καδί θαη λα εληνπίζνπλ φπνηνλ απνκαθξπλζεί απφ ηελ νκάδα. 

Ζ ψξηκε ειηθία δελ είλαη αζζέλεηα, αιιά νη ειηθησκέλνη είλαη πην πηζαλφ λα ππνθέξνπλ απφ 

θάπνηα ρξφληα αζζέλεηα. Θα πξέπεη επίζεο λα εμεηαζηεί ε πηζαλή επηδείλσζε ηεο αθνήο θαη 

ηεο νπηηθήο αληίιεςεο θαη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα κε ηηο θπζηθέο ηθαλφηεηεο. Έλα 

πξνζβάζηκν πεξηβάιινλ είλαη ζεκαληηθφ γηα απηνχο.  

 Αλαπηπζζφκελα Παηδηά   

Έλα ζηνηρείν θηλδχλνπ απνηειεί νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Χζηφζν, είλαη 

ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ηνπξηζηηθνί ρψξνη θαη ηα πεξηβάιινληα είλαη αζθαιή γηα ηα 

παηδηά. 

 Πεξηνρέο κε θπθινθνξία απηνθηλήησλ, απνβάζξεο ζηαζκψλ ή πεξηνρέο κε κηθηή 

θπθινθνξία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνδειάησλ) απνηεινχλ θίλδπλν γηα κηθξά 

παηδηά. 
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 Υψξνη κε κε πξνζηαηεπκέλε πξφζβαζε ζε αλνηρηή ζάιαζζα απνηεινχλ θίλδπλν γηα 

κηθξά παηδηά θαη φζνπο δελ γλσξίδνπλ θνιχκπη. 

 Οη ρψξνη ζε ςειά ζεκεία ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη επαξθψο γηα ηελ απνηξνπή 

πηψζεσλ. 

 Σα κηθξά παηδηά ζα πξέπεη λα απνζαξξχλνληαη απφ ην λα ζθαξθαιψλνπλ ζε 

πξνζηαηεπηηθά ηείρε θαη θξάγκαηα. 

 Σα παξάζπξα θαη νη πφξηεο ζηνπο πάλσ νξφθνπο θαη ζηνπο επηηεξνχκελνπο ρψξνπο 

ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ αζθαιείο ζπλδέζκνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα θηάζνπλ ηα κηθξά 

παηδηά.  

 Οη γνλείο θαη νη θεδεκφλεο ζα πξέπεη λα επηηεξνχλ ηα κηθξά παηδηά, ψζηε λα 

εμαζθαιίζνπλ φηη δελ ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ νκάδα. 

Σα παηδηά έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε θαη πξνζνρή, απαηηψληαο πξνζαξκνζκέλεο 

επηθνηλσλίεο θαη έλα θαηάιιειν πξφγξακκα. Σα παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 7 εηψλ ζέινπλ λα 

παίδνπλ, επαλαιακβάλνπλ, έρνπλ πεξηέξγεηα, αιιά θαη κηθξή δηάξθεηα ζπγθέληξσζεο. Σα 

παηδηά θάησ ησλ 11 ζέινπλ λα καζαίλνπλ λέα πξάγκαηα θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα ζπγθέληξσζεο. 

 Πνηθηινκνξθία Αλαζηήκαηνο – Άηνκα κε Πνιχ Μεγάιν ή Μηθξφ Αλάζηεκα  

Σα άηνκα πνπ είλαη πνιχ ςειά ή θνληά, κεγαιφζσκα ή κηθξφζσκα, έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

δπλαηφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ εκβέιεηά ηνπο θαη ζπρλά κπνξεί λα επεξεαζηεί θαη ε γεληθή 

ηνπο θηλεηηθφηεηα. Οη πην θνληνί άλζξσπνη ελδέρεηαη λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην 

αλέβαζκα δηαθφξσλ επηπέδσλ ή ησλ ζθαινπαηηψλ θαη ζηελ νξαηφηεηα (θαζψο άιια άηνκα 

θιείλνπλ ηνλ δξφκν). 

Σα κεγαιφζσκα άηνκα ελδέρεηαη λα δπζθνιεχνληαη ζην θάζηζκα ή ζηε κεηαθίλεζε ζε 

πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο. ζνη είλαη ππεξβνιηθά ππέξβαξνη κπνξεί λα δπζθνιεχνληαη ζην 

αλέβαζκα ή ζην θαηέβαζκα. 

Απηνί νη επηζθέπηεο ελδέρεηαη λα εθηεζνχλ ζε θίλδπλν ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηθαλφηεηαο λα κεηαθηλνχληαη εχθνια ή γξήγνξα, εηδηθά ζε πεξίπησζε 

εθθέλσζεο.  

 Γπζθνιίεο Οκηιίαο   

Ζ δπζθνιία νκηιίαο πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ έιιεηςε ηθαλφηεηαο νκηιίαο (αιαιία) φζν θαη ηα 

άηνκα κε δπζαξζξία. Καη νη δχν θαηεγνξίεο δπζθνιηψλ κπνξνχλ λα ζπλεπάγνληαη δπζθνιίεο 

θαηά ηε ζπλνκηιία κε άιινπο. Σα άηνκα απηά ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

παξεμεγήζεσλ θαη απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ θίλδπλν λα κελ κπνξνχλ λα εηδνπνηνχλ ην 

πξνζσπηθφ παξνρήο ππεξεζηψλ ή έλα άιιν άηνκν φηαλ ρξεηάδνληαη βνήζεηα ή φηαλ ππάξρεη 

θίλδπλνο. 

Μεξηθνί άλζξσπνη κε δπζθνιίεο νκηιίαο ρξεζηκνπνηνχλ ηε λνεκαηηθή γιψζζα γηα λα 

κηιήζνπλ ζε άιινπο αλζξψπνπο θαη κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχλ βνεζεηηθέο ζπζθεπέο 

γηα λα εληζρχζνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ νκηιία ηνπο, είηε κε έλα πιεθηξνιφγην ή κε κηα 

άιιε ζπζθεπή επηθνηλσλίαο. 
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Σα εηθνλνγξάκκαηα κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκεχζνπλ σο κέζν επηθνηλσλίαο γηα φζνπο 

έρνπλ δπζθνιίεο νκηιίαο. 

Ζ ρξήζε ηνπ ραξηηνχ θαη ηνπ κνιπβηνχ κπνξεί λα βνεζήζεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ επηθνηλσλίαο γηα απηήλ ηελ νκάδα.   

 Αδπλακία Καηαλφεζεο ηεο Γιψζζαο  

Οη άλζξσπνη πνπ δελ δηαβάδνπλ θαη γξάθνπλ ηελ ηνπηθή γιψζζα έρνπλ δπζθνιίεο ιφγσ ηεο 

κε αλαγλψξηζεο ηεο γξαπηήο ή νκηινχκελεο ιέμεο θαη ελδερνκέλσο ησλ ζπκβφισλ κηαο 

γιψζζαο. 

Μπνξεί λα κελ θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ή ηνπ θεηκέλνπ θαη απηφ κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα θαη θηλδχλνπο, φπσο κε θαηαλφεζε πξνεηδνπνηήζεσλ ή 

(γξαπηψλ) νδεγηψλ.  

 Αιιεξγίεο θαη Λνηπέο Δπαηζζεζίεο   

Κάπνηνη άλζξσπνη είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνη ζε νξηζκέλεο νπζίεο ζην πεξηβάιινλ, ζηα 

ηξφθηκα ή ζηελ άκεζε επαθή κε ην δέξκα, ηα νπνία πξνθαινχλ αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο. Ο 

ηχπνο θαη ν βαζκφο αιιεξγίαο δηαθέξεη κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 

ήπην εξεζηζκφ έσο δειεηεξίαζε κε ζνβαξέο θαηαζηάζεηο εμαζζέληζεο θαη αθφκε θαη ζάλαην. 

Οη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο κπνξεί λα νθείινληαη ζε θπηά, ηξίρεο δψσλ, ηξφθηκα, ρεκηθά θαη 

πιηθά φπσο ην ληθέιην θαη ην ιαηέμ. 

Ζ αιιεξγία εμ επαθήο πξνθαιείηαη απφ ηελ επαθή κε ην δέξκα ή απφ ηελ εηζπλνή 

νξηζκέλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ ζηα νπνία ην ζψκα αληηδξά. 

Σα πεξηβαιινληηθά αιιεξγηνγφλα πεξηιακβάλνπλ ηε ζθφλε (πνπ ζπρλά ζρεηίδεηαη κε ραιηά), 

ηα νηθνδνκηθά πιηθά, ηνλ θαπλφ θαη ηα θαιισπηζηηθά θπηά. 

Οη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηε κχηε πνπ ηξέρεη θαη ηα κάηηα πνπ 

δαθξχδνπλ, θαζψο θαη πξνβιήκαηα αλαπλνήο ηα νπνία ζε ζνβαξέο πεξηζηάζεηο κπνξνχλ λα 

πεξηνξίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο αηφκνπ. Οη αληηδξάζεηο ηνπο κπνξεί λα είλαη παξφκνηεο 

κε απηέο ελφο αηφκνπ κε κεησκέλε αληνρή. 

ηαλ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα μελάγεζε ηα γεχκαηα θαη ηα πνηά, ζα πξέπεη λα δεηεζεί απφ 

ηνπο επηζθέπηεο λα ελεκεξψζνπλ ηνλ ππεχζπλν ηεο νκάδαο θαη / ή ηνλ ππεχζπλν εζηίαζεο 

εάλ έρνπλ ηξνθηθέο αιιεξγίεο.   

 Δπηιεςία   

Ζ επηιεςία είλαη κηα λεπξνινγηθή δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ επηιεπηηθέο θξίζεηο. Οη 

αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ ζηελ θξίζε απηή κπνξεί λα δηαθέξνπλ. Οη επηιεπηηθέο θξίζεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη κε μαθληθή απψιεηα αηζζήζεσλ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα, θαζψο 

ην άηνκν κπνξεί λα ηξαπκαηηζηεί κεηά απφ ιηπνζπκία, λα πέζεη ή λα ρηππήζεη ζε 

νπνηνδήπνηε αληηθείκελν. Θα ήηαλ ηδαληθφ λα απνθεπρζεί ε πηψζε, θάηη πνπ δελ είλαη 

πάληνηε δπλαηφ. 
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Ζ θξίζε δηαξθεί ζπλήζσο κεξηθά ιεπηά θαη ζηακαηά απζφξκεηα. ηαλ ην άηνκν μαλαβξεί ηηο 

αηζζήζεηο ηνπ, κπνξεί λα κπεξδεπηεί, λα απνπξνζαλαηνιηζηεί, λα δπζθνιεπηεί λα κηιήζεη ή 

λα κελ είλαη έρεη δηαχγεηα θαη λα κελ ζπλεηδεηνπνηεί ηη ζπλέβε. 

Γεληθά, ηα άηνκα κε επηιεςία ρξεηάδνληαη ηαθηηθφ θαη επαξθή χπλν, αλάπαπζε, αξθεηά πγξά, 

λα απνθεχγνπλ ηελ ππεξζέξκαλζε, λα απνθεχγνπλ θαηαζηάζεηο θαη ρψξνπο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ θξίζεηο (έιιεηςε χπλνπ, θφπσζε, αιιαγή θιίκαηνο, άγρνο, ρψξνπο κε έληνλν 

θσηηζκφ θαη αλαιακπέο, θιπ.). 

6. πκπεξάζκαηα 

ε απηφ ην θεθάιαην θαηεγνξηνπνηήζακε ηα θχξηα είδε δπζθνιηψλ ή αλαγθψλ πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ νη άλζξσπνη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο μελάγεζεο. Ο 

ζθνπφο απηήο ηεο εθηελνχο ιίζηαο ήηαλ λα θαηαλνήζεηε πνηέο είλαη νη πην ηππηθέο αλάγθεο 

πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη πειάηεο ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ. Χζηφζν, πξέπεη πάληα 

λα ζπκάζηε φηη θάζε άηνκν είλαη κνλαδηθφ θαη έρεη ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο, δπζθνιίεο θαη 

αλάγθεο, αλάινγα κε ηε δχλακή ηνπ, ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ πγεία, ηελ ειηθία, 

ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, φπσο φινη άιισζηε. Θα πξέπεη πάληα λα είζηε 

έηνηκνη λα πξνζαξκφζεηε ηηο γλψζεηο ζαο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ζαο ζηνπο αλζξψπνπο πνπ έρεηε 

κπξνζηά ζαο γηα λα ηθαλνπνηήζεηε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα ηνπο πξνζθέξεηε ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή ππεξεζία. 
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Κεθάιαην III 

Πξνεηνηκαζία  Ξελάγεζεο  

1. Δηζαγσγή 

Απηή ε ελφηεηα πεξηιακβάλεη βαζηθέο πξνηάζεηο γηα ην πψο λα πξνεηνηκαζηείηε γηα κηα 

μελάγεζε γηα φινπο ηνπο επηζθέπηεο, ρσξίο απνθιεηζκνχο. Μφιηο ιάβεηε κηα παξαγγειία ή 

ζαο έρεη αλαηεζεί ε μελάγεζε, ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηείηε θαιά. Ζ αηνκηθή πξνεηνηκαζία 

γηα θάζε μελάγεζε είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο μελάγεζεο θαη κηα βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα κηα θαιή μελάγεζε. 

Οη πξνεηνηκαζίεο ελφο μελαγνχ γηα κηα μελάγεζε ζπλήζσο δελ είλαη ηφζν εθηεηακέλεο φζν 

εθείλεο ελφο ζπληνληζηή ή ελφο ζπλνδνχ. Αιιά αθφκε θαη αλ πεξάζεηε κφλν έλα κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα κε κηα νκάδα, παξέρνληαο «απιψο» ππεξεζίεο δηεξκελείαο, ζα πξέπεη λα 

εμνηθεησζείηε κε ηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο, λα ειέγμεηε ηε θπζηθή πξνζβαζηκφηεηα ηεο 

μελάγεζεο θαη λα πξνζαξκφζεηε ηε δηαδξνκή θαη ην δξνκνιφγηφ ηεο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ επηζθεπηψλ. 

Ζ μελάγεζε ρσξίο απνθιεηζκνχο πξνυπνζέηεη κηα επαγγεικαηηθή ζηάζε θαη θαηαλφεζε. 

Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πξέπεη λα αξρίζεηε ηελ πξνεηνηκαζία  κε ηε ζηε ζηάζε ζαο 

απέλαληη ζηνπο πειάηεο κε αλάγθεο πξφζβαζεο, νη νπνίεο ελδερνκέλσο λα επεξεάζνπλ 

ζεκαληηθά ηελ εκπεηξία ηνπο. θεθηείηε πψο λα θάλεηε κηα μελάγεζε επράξηζηε γηα φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξα άηνκα. Ζ θαιή εμππεξέηεζε πειαηψλ ζεκαίλεη λα θαιχπηεηε θαη λα 

μεπεξλάηε ηηο πξνζδνθίεο ησλ επηζθεπηψλ.   

2. Πξνεηνηκαζία γηα ηελ Ξελάγεζε    

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο Δπηζθέπηεο  

Χο μελαγφο, πξέπεη λα γλσξίδεηε πνηνλ πξφθεηηαη λα μελαγήζεηε. ζν πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο έρεηε ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο ζαο, ηφζν πην εχθνιν ζα είλαη λα ηνπο δψζεηε 

φ,ηη ρξεηάδνληαη θαη λα πξνζθέξεηε κηα μελάγεζε κε ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο. 

Ζ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε ζχλζεζεο ηεο νκάδαο είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ θαιφ ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο μελάγεζεο. Δπηηξέπεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

ησλ δηαδξνκψλ, επεξεάδεη ην χθνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηεξκελείαο θαη ηεο πξνζέγγηζεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. αο επηηξέπεη λα απνηξέςεηε ηηο ζπγθξνχζεηο, λα απνθχγεηε 

δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο θαη λα αληηκεησπίδεηε απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο.  

Σί ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε γηα ηελ νκάδα; 

 Πφζα άηνκα πεξηιακβάλεη ε νκάδα;  

 Τπάξρεη θάπνηνο ππέπζπλνο ζηελ νκάδα κε ηνλ νπνίν ζα επηθνηλσλψ άκεζα; 

 Σί ειηθία έρνπλ ηα άηνκα ηεο νκάδαο; 
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 Τπάξρεη θαλείο πνπ λα έρεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πξφζβαζεο ή πξνβιήκαηα πγείαο; 

Οη ηθαλφηεηέο ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλεο κε θάπνηνλ ηξφπν; 

 Τπάξρνπλ κφλν νξηζκέλνη επηζθέπηεο κε αλάγθεο πξφζβαζεο ή κήπσο έρεη φιε ε 

νκάδα ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πξφζβαζεο;  

 Γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο ή είλαη κηα νκάδα «αγλψζησλ»; Τπάξρνπλ θάπνηνη πνπ 

ηαμηδεχνπλ κφλνη;  

 ε πεξίπησζε κηθηψλ νκάδσλ κε έλα ή δχν άηνκα κε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο 

πξφζβαζεο, γλσξίδνπλ νη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο φηη ππάξρνπλ άηνκα κε 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ζηελ νκάδα ηνπο; 

 Πφζνη θξνληηζηέο ζπλνδεχνπλ ηελ νκάδα (εάλ ππάξρνπλ); 

 Πνηέο είλαη νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ησλ επηζθεπηψλ απφ μελαγήζεηο θαη επηζθέςεηο 

κνπζείσλ; Δίλαη ζπλεζηζκέλνη ζε ηέηνηεο εκπεηξίεο ή είλαη θάηη θαηλνχξγην γηα απηνχο; 

 Σί πξνζδνθίεο έρνπλ απφ ηελ μελάγεζε; 

Πσο λα βξείηε πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλάγθεο πξφζβαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξηλ ηελ 

μελάγεζε 

Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο πξφζβαζεο ζα πξέπεη λα είλαη έλα ηππνπνηεκέλν 

κέξνο κηαο αίηεζεο θαηά ηελ θξάηεζε κηαο μελάγεζεο. ηελ πξάμε, φκσο, ζπρλά έλαο 

μελαγφο ιακβάλεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζην ζεκείν ζπλάληεζεο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

μελάγεζεο. 

Σν πξφβιεκα κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλφεζε ηεο θξάζεο «ζπγθεθξηκέλε αλάγθε 

πξφζβαζεο» ή «εηδηθέο αλάγθεο». ηαλ ξσηάηε άκεζα: «Τπάξρεη θάπνηνο ζηελ νκάδα κε 

αλαπεξία ή πξφβιεκα πγείαο;», ζπλήζσο ιακβάλεηε ηελ απάληεζε «φρη» ή «απφ φζν 

γλσξίδσ, φρη». Εεηήζηε απφ έλαλ δηακεζνιαβεηή, ην άηνκν πνπ έθαλε θξάηεζε γηα ηελ 

μελάγεζε ή έλαλ ζπλνδφ λα ην ειέγμεη απηφ. 

Οξηζκέλνη πειάηεο ελδέρεηαη λα πξνζβιεζνχλ απφ κηα άκεζε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ 

αλαπεξία ή ηελ πγεία, αλ θαη απηφ δελ ζπκβαίλεη ζε θάζε πεξίπησζε. Πξνζπαζήζηε λα 

ζπδεηήζεηε καδί ηνπο θαη λα ζπκθσλήζεηε γηα ηελ ππεξεζία πνπ ηνπο ηαηξηάδεη θαιχηεξα. 

Πεξηγξάςηε ηη πξέπεη λα γλσξίδεηε. Έηζη, νη άλζξσπνη ζπλήζσο αξρίδνπλ λα κηινχλ πην 

αλνηρηά γηα ηηο αλάγθεο ηνπο θαη αξρίδνπλ λα πεξηγξάθνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, 

ηη κπνξνχλ ή δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ. Γηα λα κάζεηε ηη λα ξσηάηε, είλαη ζεκαληηθφ λα έρεηε 

βαζηθέο γλψζεηο γηα δηάθνξεο δπζθνιίεο. 

Παξαδείγκαηα εξσηήζεσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ πξφζβαζεο πξηλ απφ ηελ 

μελάγεζε: 

 Τπάξρεη θάπνηνο ζηελ νκάδα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα;  

 Μπνξνχλ απηά ηα άηνκα λα αλεβαίλνπλ θαη λα θαηεβαίλνπλ ζθαινπάηηα, λα πεξπαηνχλ 

ζε απφηνκνπο ιφθνπο ή λα δηαλχνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο; Πφζν κεγάιεο απνζηάζεηο 

κπνξνχλ λα δηαλχζνπλ; 

 Τπάξρεη θαλείο πνπ λα ρξεζηκνπνηεί βνήζεκα θηλεηηθφηεηαο (π.ρ. ρεηξνθίλεην 

αλαπεξηθφ ακαμίδην, ειεθηξηθφ αλαπεξηθφ ακαμίδην, δίθπθιν γηα άηνκα κε αλαπεξία 

(mobility scooter), πεξηπαηεηήξα, κπαζηνχλη, παηεξίηζεο);  

 Τπάξρεη θαλείο ζηελ νκάδα κε δπζθνιίεο αθνήο ή φξαζεο; 

 Σαμηδεχεη θαλείο απφ απηνχο κε ζθχιν – βνεζφ;  
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 ε πεξίπησζε αηφκσλ κε δπζθνιίεο αθνήο ή θψθσζε, κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ ηα 

ρείιε; Υξεζηκνπνηνχλ αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο;  

 Έρεη θαλείο δπζθνιίεο θαηαλφεζεο ή καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 

 Σαμηδεχνπλ κε θξνληηζηή ή βνεζφ;  

 Πάζρεη θαλείο απφ ρξφληα λφζν ε νπνία ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηελ μελάγεζε; (π.ρ. πξέπεη λα πεγαίλνπλ ζπρλά ζηελ ηνπαιέηα;); 

 Τπάξρνπλ θάπνηεο δηαηξνθηθέο αλάγθεο. 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα θαη ηνλ Υψξν Ξελάγεζεο   

ηαλ ε νκάδα απνηειείηαη απφ άηνκα κε κηα ζπγθεθξηκέλε αλαπεξία, κπνξεί λα ππνηεζεί φηη 

ην πξφγξακκα ήηαλ ήδε πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. ηελ πξάμε, 

ζα ζπλαληήζεηε θαλνληθά κηθηέο νκάδεο κε ζπκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο 

πξφζβαζεο θαη άιινπο ρσξίο αλάγθεο πξφζβαζεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο πξνηείλεηαη λα 

δψζεηε πξνζνρή ζην πξφγξακκα ζε ζρέζε κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα 

ειέγμεηε ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ πξηλ απφ ηελ μελάγεζε. Διέγμηε αλ φιεο νη 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηα κνλνπάηηα ηεο μελάγεζεο είλαη πξνζβάζηκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο ηνπαιέηαο, ησλ θαηαζηεκάησλ δψξσλ θ.ιπ.). Πξνγξακκαηίζηε ηε δηαδξνκή πξνζεθηηθά 

θαη ζρεδηάζηε έλα ιεπηνκεξέο ρξνλνδηάγξακκα γηα ην πξνβιεπφκελν δξνκνιφγην. Δμεηάζηε 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δθηφο απφ ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρψξνπο πνπ ζα επηζθεθζείηε, ζα πξέπεη λα 

γλσξίδεηε ηα εμήο:  

 Πνχ είλαη ην ζεκείν ζπλάληεζεο; Τπάξρεη αξθεηφο ρψξνο γηα φιε ηελ νκάδα; 

Τπάξρνπλ εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε;  

 Πνηά είλαη αθξηβψο ε δηαδξνκή ηεο μελάγεζεο; Πνηέο είλαη νη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ 

ρψξσλ; Τπάξρνπλ θάπνηα εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε θαηά ηε δηαδξνκή ή ζηελ είζνδν;   

 Πνχ θαη πφζν ζπρλά πξνβιέπνληαη ζηάζεηο; Τπάξρνπλ ρψξνη δηαιείκκαηνο θαηάιιεινη 

γηα φινπο; 

 Γηαηίζεληαη δεκφζηεο ηνπαιέηεο; Δίλαη πξνζβάζηκεο; 

 Πνηέο είλαη νη ζπλζήθεο πξφζβαζεο ζηνπο ρψξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο; Τπάξρνπλ 

πνιιά εκπφδηα ζηνπο ρψξνπο ηνπο νπνίνπο ζθνπεχνπκε λα επηζθεθζνχκε; 

 Πφζν θνζηίδνπλ ηα εηζηηήξηα ζηηο δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο; Πξνβιέπνληαη 

εθπηψζεηο ή δσξεάλ είζνδνο γηα θάπνηεο θαηεγνξίεο (άηνκα κε αλαπεξία θαη νη 

θξνληηζηέο ηνπο, ειηθησκέλνη, παηδηά); Σα άηνκα κε αλαπεξία ζα πξέπεη λα επηδείμνπλ 

«Κάξηα Αλαπεξίαο»;  

 Πνηέο είλαη νη δηαδηθαζίεο εθθέλσζεο θαη θηλδχλνπ;  

 Τπάξρεη λνζνθνκείν θαη / ή θαξκαθείν θνληά ζηνλ ρψξν ηεο επίζθεςεο;  

 Τπάξρνπλ θαηαζηήκαηα γηα ελνηθίαζε ή επηζθεπή πνπ λα εμππεξεηνχλ βνεζήκαηα 

θηλεηηθφηεηαο (π.ρ. αλαπεξηθά ακαμίδηα) ή αηζζεηεξηαθά βνεζήκαηα θνληά ή ζηνλ 

ρψξν;   

 Πνηά είλαη ε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηεο μελάγεζεο; 

Να έρεηε ππφςε φηη πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ζπκκεηέρνπλ άηνκα κε αλάγθεο 

πξφζβαζεο ελδέρεηαη λα δηαξθέζνπλ πεξηζζφηεξν ιφγσ ηνπ βξαδχηεξνπ βεκαηηζκνχ, ηνπ 

αλεπαξθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ ρψξν, ησλ καθξχηεξσλ ρξφλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα 
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ηελ πξνβνιή αληηθεηκέλσλ / ρψξσλ, ηεο πην ιεπηνκεξνχο δηεξκελείαο, ησλ πην ζπρλψλ 

ζηάζεσλ αλάπαπζεο θ.ιπ.  

Πσο λα ειέγμεηε ηελ πξνζβαζηκφηεηα   

Μελ βαζίδεζηε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθεηε ζε ηζηνζειίδεο. Δάλ αλαθέξεηαη φηη ε 

εγθαηάζηαζε είλαη πξνζβάζηκε, εμαθνινπζεί λα είλαη απαξαίηεην λα ειέγμεηε ηη ζεκαίλεη 

απηφ. 

Δάλ δελ ππάξρεη πιήξεο δήισζε πξφζβαζεο ή νδεγφο πξφζβαζεο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα 

πξέπεη λα ην ειέγμεηε κφλνη / κφλεο ζαο. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε δηθή ζαο ιίζηα 

ειέγρνπ ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ιίζηα ειέγρνπ απφ ην Παξάξηεκα 2. Τπάξρνπλ πνιιά 

ρξήζηκα εξγαιεία ζην δηαδίθηπν γηα λα κεηξήζεηε θαη λα θαηαγξάςεηε ηηο ζπλζήθεο 

πξφζβαζεο ελφο ρψξνπ - δείηε ηα παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 2. Γεληθά 

ζρεδηάδνληαη γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, αιιά ελδερνκέλσο λα ζαο βνεζήζνπλ λα 

ζπγθεληξψζεηε ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα κηαο 

εγθαηάζηαζεο. 

Άιιεο ζπκβνπιέο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 Υξεζηκνπνηήζηε ράξηε θαη αλ ρξεαζηεί, ζρεδηάζηε ηε δηαδξνκή. Αμηνπνηήζηε ηε 

ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη εληνπίζηε πηζαλά εκπφδηα, φπσο: νδηθά έξγα, θιεηζηέο 

δηφδνπο, θ.ιπ. 

 Δληνπίζηε θηλδχλνπο, φπσο: δηαβάζεηο δξφκσλ, ζθάιεο, έληνλε θίλεζε, ρψξνπο κε 

πνιχ θφζκν θ.ιπ.  

 Διέγμηε εάλ ιεηηνπξγεί ε ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία (γηα παξάδεηγκα νη αλειθπζηήξεο). 

 Μελ μεράζεηε λα ειέγμεηε ην πεξηβάιινλ κέζα ζηα θηίξηα. Κάπνηεο θνξέο, νη είζνδνη 

είλαη εληάμεη, αιιά δελ ππάξρεη πξφζβαζε ζηελ ηνπαιέηα κέζα ζην θηίξην. 

3. Πξνζαξκνγή ηεο Ξελάγεζεο   

Ζ μελάγεζε ρσξίο απνθιεηζκνχο επηηξέπεη ηελ πιήξε ζπκκεηνρή αηφκσλ κε αλάγθεο 

πξφζβαζεο ζηελ μελάγεζε ζε ηζφηηκε βάζε κε άιινπο ζπκκεηέρνληεο. Γηα λα πξνζαξκφζεηε 

ηελ μελάγεζε πξέπεη λα γλσξίδεηε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ θαη ην πεξηβάιινλ. ηαλ 

ζπλαληάηε δπζθνιίεο (εκπφδηα) κεηαμχ ησλ ηθαλνηήησλ (αλαγθψλ) θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ηφηε πξνηείλεηαη λα πξνζαξκφζεηε ην πξφγξακκα ή ηε δηαδξνκή έηζη ψζηε φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο λα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα ηελ απνιαχζνπλ. 

Σα πηζαλά εκπφδηα ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ αξρηηεθηνληθά εκπφδηα ζε θηίξηα θαη 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο, εκπφδηα πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, εκπφδηα κεηαθνξάο θιπ. 

Φπζηθά, δελ κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ ή λα απνθεπρζνχλ φια ηα εκπφδηα απφ ηνπο μελαγνχο. 

Ζ πξφζβαζε ζηελ μελάγεζε πνιχ ζπρλά ζπλδέεηαη κε ηελ εμεχξεζε θαηάιιεισλ 

ζπκβηβαζκψλ, π.ρ. αιιαγή ηεο δηαδξνκήο, αιιαγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, πξνεηνηκαζία 

ελαιιαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο θιπ. 

Πξέπεη επίζεο λα ιάβεηε ππφςε φηη νη ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ κπνξεί λα είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθέο θαη φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηθαλνηήησλ δχν αηφκσλ κε ηελ ίδηα δπζθνιία 
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κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο. Απηφ πνπ είλαη εκπφδην γηα έλα άηνκν, κπνξεί λα κελ είλαη γηα 

θάπνην άιιν. Οξηζκέλα άηνκα κπνξεί λα ρξεηάδνληαη βνήζεηα, ελψ άιια φρη. 

Δάλ ππάξρνπλ εκπφδηα πνπ δελ κπνξείηε λα αθαηξέζεηε ή δελ είζηε βέβαηνη αλ θαη πψο 

πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ, λα ζπδεηάηε πάληνηε απηήλ ηελ θαηάζηαζε κε ηνπο πειάηεο εθ 

ησλ πξνηέξσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηεο μελάγεζεο θαη 

λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα απηήλ (π.ρ. κε βνεζήκαηα ή εμνπιηζκφ) ή λα επηιέμνπλ θάπνηα άιιε 

ιχζε. 

 Δπηζθέπηεο κε Κηλεηηθέο Γπζθνιίεο   

πρλφηεξα εκπφδηα   

 Αξρηηεθηνληθά εκπφδηα φπσο ζθαινπάηηα, ζθάιεο ρσξίο ρεηξνιαβέο, αλψκαιεο 

επηθάλεηεο (π.ρ. ιηζφζηξσηα κνλνπάηηα), νιηζζεξέο επηθάλεηεο, ζηελά πεξάζκαηα, 

πφξηεο ή πεδνδξφκηα, ππνβάζκηζεο πεδνδξνκίνπ ζηηο δηαβάζεηο πεδψλ, πνιχ ζηελνί 

αλειθπζηήξεο θιπ.  

  
Δηθφλα 4. Διάρηζην θαζαξφ πιάηνο δηέιεπζεο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ άλεηε πξνζπέιαζε ή ηε 

δηαζηάπξσζε πεδψλ θηλνπκέλσλ ζε αληίζεηε θαηεχζπλζε (ζε mm) 

Πεγή: KAZUIST, Σνπξηζηηθή Δλζσκάησζε ελ ζπληνκία  

 Έιιεηςε πξνζβάζκσλ ηνπαιεηψλ 

 Έιιεηςε ρψξσλ φπνπ κπνξνχλ λα θαζίζνπλ νη επηζθέπηεο  

 Με πξνζβάζηκα ιεσθνξεία (ρσξίο ξάκπα ή δπλαηφηεηα επίθιηζεο) 

 Πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί πνιχ ςειά, ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα δνπλ ηα 

άηνκα κε αλαπεξηθφ ακαμίδην 

 Φεινί πάγθνη ή βηηξίλεο κε εθζέκαηα  

 ηαζεξά θαζίζκαηα θαη ηξαπέδηα πνπ είλαη πνιχ ρακειά γηα λα εμππεξεηήζνπλ άηνκν 

κε αλαπεξηθφ ακαμίδην 

πκβνπιέο πξνζαξκνγήο ηεο μελάγεζεο   

 Δάλ είλαη δπλαηφλ, επηιέμηε ηε δηαδξνκή ρσξίο εκπφδηα, κε επίπεδε θαη ζηαζεξή 

επηθάλεηα θαη δηαζέζηκεο πξνζβάζηκεο ηνπαιέηεο.  
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Δηθφλα 5. Πξνζβάζηκε ηνπαιέηα, Πεγή: 

Kazuist, Σνπξηζηηθή Δλζσκάησζε ελ 

ζπληνκία 

Οη πξνζβάζηκεο θακπίλεο ηνπαιέηαο ζα 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ:  

 Πφξηεο κε πιάηνο άλσ ησλ 80 cm 

φηαλ αλνίγνληαη πξνο ηα έμσ 

 Αξθεηφ ρψξν γηα λα γπξίδεη θαλείο 

κε ην αλαπεξηθφ ακαμίδην (ηα 

ρεηξνθίλεηα αλαπεξηθά ακαμίδηα 

ρξεηάδνληαη θχθιν δηακέηξνπ 

ηνπιάρηζηνλ120x120cm θαη θαηά 

πξνηίκεζε 150x150cm) 

 Κνππαζηή Υεηξνιαβέο ζηήξημεο 

δίπια ζηελ ηνπαιέηα (θαηά 

πξνηίκεζε θαη ζηηο δχν πιεπξέο)  

 Κάζηζκα ιεθάλεο χςνπο 46-48 cm  

 πλαγεξκφ αζθαιείαο 

 Δθηηκήζηε ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ μελάγεζε θαη επηβεβαηψζηε κε ηελ νκάδα 

φηη είλαη ζε ζέζε λα ηελ αθνινπζήζεη. Γηαθνξεηηθά πξνζαξκφζηε ηελ ή θάληε έλαλ 

ζπκβηβαζκφ.    

 Δάλ ππάξρνπλ ζηελ νκάδα άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα, πξνζακφζηε ην ρξφλν ηεο 

επίζθεςεο ζηηο αλάγθεο ηνπο. Μελ ηνπο απνθιείεηε αλ είλαη θηλνχληαη ιίγν πην αξγά, 

παξά κφλν εάλ ζαο ην δεηήζνπλ.  

 Δπηιέμηε ζεκεία φπνπ κπνξείηε λα θάλεηε ζηάζε εχθνια θαη, αλ γίλεηαη, λα θαζίζεηε λα 

θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 Δμεηάζηε ηηο δπλαηφηεηεο θαζηζκάησλ, εηδηθά ζε ζεκεία πνπ πξνβιέπεηαη εθηελήο 

εμήγεζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ.  

 Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, πξνγξακκαηίζηε δηαιείκκαηα ζε ρψξνπο θαηάιιεινπο γηα 

φινπο.  

 Δάλ ε νκάδα απνηειείηαη θπξίσο απφ ρξήζηεο αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ, εμεηάζηε ην 

ελδερφκελν λα έρεηε καδί ζαο κηα θνξεηή θαξέθια γηα λα κηιάηε καδί ηνπο ζην ίδην 

χςνο. Απηφ βνεζάεη λα αηζζάλνληαη φινη ίζνη – σζηφζν, απηφ δελ είλαη ππνρξεσηηθφ 

θαη δελ είλαη πάληα ην ζσζηφ.  

 Διέγμηε εάλ ππάξρεη δπλαηφηεηα ελνηθίαζεο ή δαλεηζκνχ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ ή 

άιισλ βνεζεκάησλ θηλεηηθφηεηαο ζηνλ ρψξν.  

 Πάληνηε λα ιακβάλεηε ππφςε ηα δεηήκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ 

ε δηαδξνκή είλαη αθαηάιιειε γηα ρξήζηεο αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ επεηδή ζεσξνχλ φηη 

είλαη δχζθνιε, κελ ηνπο πηέζεηε λα αθνινπζήζνπλ, αιιά βξείηε δηαθνξεηηθέο ιχζεηο. 

Δκπεηξίεο Ξελαγνχ  

ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ησλ Γειθψλ ππάξρεη έλα αλαπεξηθφ ακαμίδην θαη κηα εηδηθή 

δηαδξνκή γηα ηνπο ρξήζηεο αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ, αιιά πξέπεη λα εηδνπνηήζεηε ηηο 

ππεχζπλεο αξρέο αξθεηέο κέξεο λσξίηεξα θαη επίζεο, αλ ην άηνκν κε αλαπεξία 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αλαπεξηθφ ακαμίδην, δελ ζα αθνινπζήζεη ηελ ππφινηπε νκάδα, πξάγκα 

ην νπνίν ηνλ απνκνλψλεη θαη ηνλ δηαθνξνπνηεί απφ ηελ νκάδα.   
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Ζ επηινγή ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε είλαη δχζθνιε. Θα πξέπεη είηε λα δηαηξέζεηε ηελ νκάδα, 

πξάγκα ην νπνίν είλαη ε ρεηξφηεξε δπλαηή ιχζε ή λα επηιέμεηε γηα νιφθιεξε ηελ νκάδα κία 

απφ ηηο πξνζβάζηκεο ή ρσξίο εκπφδηα δηαδξνκέο. Θα πξέπεη πάληα λα απνθαζίδεηε κε 

βάζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε θαη ρψξν - πφζν κεγάιε είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν 

δηαδξνκψλ, πφζα θαη πνηά είλαη ηα εκπφδηα ζηε δηαδξνκή κε ηα εκπφδηα, αλ κπνξνχλ λα 

μεπεξαζηνχλ κε ηε βνήζεηα ηεο νκάδαο – θαζψο θαη ηε ζηάζε ηεο νκάδαο. 

 

 Δπηζθέπηεο κε Γπζθνιίεο Όξαζεο  

πρλφηεξα εκπφδηα   

 Αξρηηεθηνληθά εκπφδηα φπσο θνιψλεοππιψλεο θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο, αλψκαιεο 

επηθάλεηεο, ρακειά ηαβάληα ή πφξηεο, ζηελά πεξάζκαηα, αληηθείκελα πνπ θξέκνληαη ή 

πξνεμέρνπλ (π.ρ. δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο, γιάζηξεο, θιαδηά πνπ εθηείλνληαη ζηα 

πεδνδξφκηα), ζθάιεο ρσξίο πξψηα θαη ηειεπηαία ζθαινπάηηα πνπ λα δηαζέηνπλ νπηηθή 

ζήκαλζε κε δηαθξηηά ρξψκαηα ζην πιάηνο ησλ ζθαινπαηηψλ, εζσηεξηθφο ζρεδηαζκφο 

κε ρακειή αληίζεζε 

 Έιιεηςε ζπζηήκαηνο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη απηηθήο θαζνδήγεζεο 

 Γπζαλάγλσζηε παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ (κηθξά γξάκκαηα, πεξίπινθεο εηθφλεο, 

δηαθνζκεηηθέο γξακκαηνζεηξέο πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ νη επηζθέπηεο, κε 

δηαζεζηκφηεηα πιεξνθνξηψλ ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο) 

 Καθή ρξσκαηηθή αληίζεζε κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνπ θφληνπ ή κεηαμχ ησλ ζπξψλ θαη 

ηνπ ηνίρνπ 

 Γπλαηνί ήρνη (εηδηθά νη απξνζδφθεηνη ήρνη) ή ππεξβνιηθφο ζφξπβνο πνπ πεξηνξίδεη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ 

 

Δηθφλα 6. Παξαδείγκαηα επαξθψλ (+) θαη κε επαξθψλ (-) αληηζέζεσλ γξακκαηνζεηξάο θαη θφληνπ, 

Πεγή: Kazuist 

Πεγή: Kazuist, Σνπξηζηηθή Δλζσκάησζε ελ ζπληνκία 

πκβνπιέο πξνζαξκνγήο ηεο μελάγεζεο   

 Δθηηκήζηε ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ μελάγεζε θαη επηβεβαηψζηε κε ηελ νκάδα 

φηη είλαη ζε ζέζε λα ηελ αθνινπζήζεη. Γηαθνξεηηθά πξνζαξκφζηε ηελ ή θάληε έλαλ 

ζπκβηβαζκφ.    
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 Δπηιέμηε κηα απιή δηαδξνκή, εχθνιε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ. Γνθηκάζηε ηηο κνλνπάηηα 

κε απηηθέο δηαδξνκέο θαη εηδνπνηήζεηο ζην δάπεδν.  

 Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, πξνγξακκαηίζηε δηαιείκκαηα ζε ρψξνπο θαηάιιεινπο γηα 

φινπο.  

 Διέγμηε εθ ησλ πξνηέξσλ αλ κπνξείηε λα αγγίμεηε θάπνηα αληηθείκελα ζηελ έθζεζε. 

 Δάλ ππάξρνπλ αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα ηα αγγίδνπλ, κπξίδνπλ ή αθνχζνπλ, 

ζπκπεξηιάβεηε ηελ αθή, ηελ φζθξεζε θαη ηελ αθνή ζηελ μελάγεζε. Δάλ φρη, 

πξνεηνηκάζηε ηα πξάγκαηα πνπ νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα αγγίμνπλ, λα κπξίζνπλ ή λα 

αθνχζνπλ.  

 Ρσηήζηε ηα άηνκα πνηα κνξθή ησλ πιεξνθνξηψλ πξνηηκνχλ θαη βεβαησζείηε φηη 

κπνξείηε λα δψζεηε φιεο ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζε κεγάιε εθηχπσζε (κέγεζνο 

γξακκαηνζεηξάο 16 θαη άλσ, απιή γξακκαηνζεηξά ρσξίο δηαθφζκεζε - π.ρ. Arial, 

Tahoma ή Verdana, απφζηαζε κεηαμχ ησλ γξακκψλ ηνπ θεηκέλνπ 1,5) , ερεηηθέο 

πιεξνθνξίεο ή κε ζχζηεκα Braille θαηφπηλ αηηήκαηνο. Αλ δελ έρεηε ηηο πιεξνθνξίεο ζε 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο, ηφηε πξνζθεξζείηε λα ηηο δηαβάζεηε καδί ηνπο.  

 Υξεζηκνπνηήζηε smart phone, tablet ή ςεθηαθή θάκεξα. ηηο ζπζθεπέο απηέο κπνξείηε 

λα κεγεζχλεηε ηηο θσηνγξαθίεο αληηθεηκέλσλ πνπ είλαη πνιχ κηθξέο ή πνπ δελ κπνξνχλ 

λα πξνζεγγίζνπλ νη επηζθέπηεο κε κεησκέλε φξαζε.    

 Δάλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο νκηινχζεο ζπζθεπέο (ερεηηθήο) μελάγεζεο, ειέγμηε εάλ ε 

δηεξκελεία (πεξηγξαθή) είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε δπζθνιίεο 

φξαζεο, δειαδή κε δηεξκελεία πνπ πεξηγξάθεη ηη κπνξνχλ λα δνπλ νη άιινη 

επηζθέπηεο.  

 Νηπζείηε κε έληνλα ρξψκαηα, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζαο δηαθξίλνπλ εχθνια ηα άηνκα κε 

κεησκέλε φξαζε. 

 Πξνζαξκφζηε ηελ νκηιία θαη δηεξκελεία ζαο, αθνινπζήζηε ηηο αξρέο επηθνηλσλίαο κε 

άηνκα κε δπζθνιίεο φξαζεο, νη νπνίεο εμεγνχληαη ζην επφκελν θεθάιαην. 

 Δπηζθέπηεο κε Γπζθνιίεο Αθνήο  

πρλφηεξα εκπφδηα  

 Δκπφδηα πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο: ιήςε θαη θαηαλφεζε πξνθνξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ή πεξίπινθσλ γξαπηψλ θεηκέλσλ (κε κεγάιεο πξνηάζεηο θαη άγλσζηεο 

ιέμεηο)  

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ ρψξν πνπ πεξηνξίδεηαη απφ ην νπηηθφ πεδίν (κεγαιχηεξε 

αδπλακία) 

 Θνξπβψδεο πεξηβάιινλ, θαθή αθνπζηηθή ζηελ αίζνπζα 

 Καθφο θσηηζκφο 

 Έιιεηςε θιεηζηνχ θπθιψκαηνο γηα βαξήθννπο (επαγσγή) – ην εηδηθφ ζχζηεκα ήρνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ άηνκα κε αθνπζηηθά βαξεθνΐαο. Παξέρεη καγλεηηθφ αζχξκαην 

ζήκα πνπ ιακβάλεηαη απφ ην αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο φηαλ ξπζκίδεηαη ζηε ζέζε «Σ».  
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Δηθφλα 7. ήκαλζε ρψξσλ εμνπιηζκέλσλ κε θιεηζηφ θχθισκα γηα βαξήθννπο 

Φσηνγξαθία ηεο PREMIKI 

πκβνπιέο πξνζαξκνγήο ηεο μελάγεζεο   

 ηαλ νη επηζθέπηεο δηαζέηνπλ θάπνηα ηθαλφηεηα αθνήο (δελ είλαη θσθνί), 

ρξεζηκνπνηήζηε αθνπζηηθά μελάγεζεο.  

 Διέγμηε αλ ν ρψξνο πνπ ζα επηζθεθζείηε δηαζέηεη εηδηθφ νδεγφ – βίληεν κε ππφηηηινπο 

ή δηεξκελεία ζηελ αληίζηνηρε λνεκαηηθή γιψζζα.  

 Διέγμηε εάλ ππάξρεη δηαζέζηκνο επαγσγηθφο βξφρνο ζηνπο ρψξνπο θαηά κήθνο ηεο 

δηαδξνκήο θαη ππελζπκίζηε ζηνπο επηζθέπηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αθνπζηηθφ 

βαξεθνΐαο λα ξπζκίζνπλ ην αθνπζηηθφ ηνπο ζηε ζέζε «Σ» γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 

βξφγρν. Διέγμηε εάλ ππάξρνπλ δηαζέζηκνη νδεγνί βίληεν κε δηεξκελεία ζηε λνεκαηηθή 

γιψζζα. 

 Πξνεηνηκάζηε βαζηθέο θαη ζεκαληηθέο γξαπηέο πιεξνθνξίεο.  

 Να έρεηε δηαζέζηκν έλα ζεκεησκαηάξην θαη ζηπιφ ζε πεξίπησζε δπζθνιίαο ζηελ 

επηθνηλσλία. Πξνεηνηκάζηε εθ ησλ πξνηέξσλ κηθξά θείκελα θαη δηάθνξα 

εηθνλνγξάκκαηα.  

 Διέγμηε εάλ νη επηζθέπηεο ρξεζηκνπνηνχλ λνεκαηηθή γιψζζα θαη πνηά, ίζσο λα 

κπνξείηε λα κάζεηε νξηζκέλα ζήκαηα θαισζνξίζκαηνο – θαιεκέξα, επραξηζηψ, γεηά 

ζαο, θ.ιπ. 

 Πξνζαξκφζηε ηε δηεξκελεία ζαο, αθνινπζήζηε ηηο αξρέο επηθνηλσλίαο κε άηνκα κε 

δπζθνιίεο αθνήο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζην επφκελν θεθάιαην. 

 Πξνγξακκαηίζηε ηε δηαδξνκή έηζη ψζηε ην κεγαιχηεξν φθεινο λα είλαη νπηηθφ. 

 Δπηζθέπηεο κε Ννεηηθέο / Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο   

πρλφηεξα εκπφδηα 

 Δκπφδηα πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο – αληίιεςε θαη θαηαλφεζε πιεξνθνξηψλ, 

πξνβιεκάησλ ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή. 

 Έιιεηςε πιεξνθνξηψλ ζε κνξθή «Easy to Read». 

 Γξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ζπγθέληξσζε. 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζε άγλσζην ρψξν, ηθαλφηεηα απηφλνκεο πξνζέιεπζεο ζην ζεκείν 

ζπλάληεζεο.  
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πκβνπιέο πξνζαξκνγήο ηεο μελάγεζεο   

 Πξνγξακκαηίζηε κηα δηαδξνκή πνπ λα αθνινπζείηαη εχθνια, ρσξίο θίλδπλν 

ηξαπκαηηζκνχ.  

 Δάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, επηιέμηε ήζπρνπο ρψξνπο γηα ηελ επηθνηλσλία.  

 Τπνινγίζηε ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θαη επηβεβαηψζηε κε ηελ νκάδα φηη είλαη ζε ζέζε λα 

ηνλ αθνινπζήζνπλ. Γηαθνξεηηθά πξνζαξκφζηε ηελ μελάγεζε ή θάληε έλαλ 

ζπκβηβαζκφ.    

 Δπηιέμηε ρψξνπο επίζθεςεο αμηνζεάησλ πνπ λα είλαη νπηηθά ηδηαίηεξα ειθπζηηθά, κελ 

επηιέμεηε αμηνζέαηα φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ.  

 Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, πξνγξακκαηίζηε δηαιείκκαηα, ειέγμηε αλ νη ρψξνη 

δηαιείκκαηνο είλαη θαηάιιεινη γηα φινπο.  

 Καζηεξψζηε κε ηνπο θξνληηζηέο ηνλ θαιχηεξν ηξφπν επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο γηα 

λα θξαηήζεηε ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ θαη, ελδερνκέλσο, ηη πξέπεη λα απνθχγεηε θιπ.  

 Πξνεηνηκάζηε πξάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα αγγίμνπλ ή λα κπξίζνπλ. Δπηιέμηε νπηηθά 

ειθπζηηθά πξάγκαηα.  

 Πξνεηνηκάζηε έλα «handout» φπνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη εηθνλνγξάκκαηα, γξαθηθά 

ζχκβνια ή εηθφλεο κε ηα ζεκαληηθφηεξα αληηθείκελα / αμηνζέαηα.  

 Πξνζαξκφζηε ηε δηεξκελεία ζαο, αθνινπζήζηε ηηο αξρέο επηθνηλσλίαο κε άηνκα κε 

λνεηηθέο / καζεζηαθέο δπζθνιίεο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζην επφκελν θεθάιαην. 

 Δπηζθέπηεο κε Λνηπέο Γπζθνιίεο   

πκβνπιέο πξνζαξκνγήο ηεο μελάγεζεο   

 Δάλ ππάξρεη δπλαηφηεηα, επηιέμηε ηε δηαδξνκή κε δηαζέζηκεο δεκφζηεο ηνπαιέηεο.  

 Τπνινγίζηε ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θαη επηβεβαηψζηε κε ηελ νκάδα φηη είλαη ζε ζέζε λα 

αθνινπζήζεη ηελ μελάγεζε. Γηαθνξεηηθά θάληε έλαλ ζπκβηβαζκφ.  

 Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, πξνγξακκαηίζηε δηαιείκκαηα, ειέγμηε αλ νη ρψξνη 

δηαιείκκαηνο είλαη θαηάιιεινη γηα φινπο.  

 Βξείηε πιεξνθνξίεο γηα ηπρφλ δπζαλεμίεο ζε ηξνθέο. Οη αιιεξγίεο κπνξεί λα είλαη πνιχ 

ζπγθεθξηκέλεο, ζπλεπψο θξνληίζηε λα βξείηε αθξηβείο πιεξνθνξίεο.  

 Κάπνηεο θνξέο ηα ρξφληα λνζήκαηα ζπλδένληαη επίζεο κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα, αθνή, 

φξαζε ή λνεηηθά πξνβιήκαηα. Διέγμηε αλ πξέπεη λα ιάβεηε ππφςε άιια δεηήκαηα. 

 Ηιηθησκέλνη  

πκβνπιέο πξνζαξκνγήο ηεο μελάγεζεο   

Οη παξαθάησ ζπκβνπιέο πξνέξρνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπο απφ έλα ηαμίδη γηα ειηθησκέλνπο. Μπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ 

επηηπρή νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε μελαγήζεσλ ηνπξηζηηθήο ελζσκάησζεο. 

 Πεξηζζφηεξνη μελαγνί (ηνπιάρηζηνλ 2) γηα κηα νκάδα – απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ρσξηζηνχλ νη ηνπξίζηεο ζε κηθξφηεξεο νκάδεο αλάινγα κε ην ξπζκφ ή ηελ αληνρή ηνπο 

ή γηα λα αληηκεησπηζηνχλ απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο φπσο λαπηία, ηαηξηθή πεξίζαιςε, 

ζπληφκεπζε ηεο δηαδξνκήο ή κηα πξφσξε επηζηξνθή ζην μελνδνρείν, θιπ.    
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 Αιεζήο, ζαθήο θαη αθξηβήο πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (δηάξθεηα, απφζηαζε κε ηα πφδηα, δηαθνξά χςνπο, επηθάλεηα, ζθάιεο, 

ρξφλνο παξακνλήο ζην φρεκα θαη ρξφλνο πεξπαηήκαηνο, δπλαηφηεηα μεθνχξαζεο 

θαηά ηε δηαδξνκή, ζεξκνθξαζία θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο) ζηελ πεξηγξαθή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξηλ απφ ηελ αγνξά ηνπ ηαμηδηνχ. 

 αθήο πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζηελ αξρή ηεο 

πεξηνδείαο θαη επαλάιεςε ηεο πεξηγξαθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο μελάγεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νδεγηψλ αζθαιείαο θαη νδεγηψλ γηα θαηαζηάζεηο έθηαθηεο 

αλάγθεο (κνηξάζηε ηηο ζεκεηψζεηο κε ηελ επαθή έθηαθηεο αλάγθεο ή ηε δηεχζπλζε ελφο 

ζεκείνπ θαη ψξαο ζπλάληεζεο, έιεγρνο μεραζκέλσλ πξαγκάησλ ή εμνπιηζκνχ). 

 Δπειημία ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάινγα κε ηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο ή 

ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 Πξνζαξκφζηε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηε δηεξκελεία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

πεξηνξίζηε ην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ ζηελ παξνπζίαζε 

θαη, αλ είλαη απαξαίηεην, λα επαλαιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο θαηά ηε δηάξθεηα ή ζην ηέινο 

ηεο παξνπζίαζεο, ρσξίο λα ππεξθνξηψλεηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε πιεξνθνξίεο. 

 Δπηιέμηε κηα ηππηθή ή πνηνηηθφηεξε δηακνλή θαη κεηαθνξά πςειήο πνηφηεηαο ρσξίο 

κεηαθνξά θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο. 

 Βνεζήζηε ζηελ ππέξβαζε ησλ γισζζηθψλ εκπνδίσλ (βνεζήζηε κε κηα κεηάθξαζε 

αθφκα θαη ζε θνηλέο θαηαζηάζεηο, φπσο κηα αγνξά). 

 πκπεξηιάβεηε ζην πξφγξακκα πην ζπρλά δηαιείκκαηα γηα ηνπαιέηα, αλαςπθηηθά θαη 

αξθεηφ ειεχζεξν ρξφλν θαη γηα αλαδσνγφλεζε (επεμία, χπλνο). 

 Πξνζαξκφζηε ην ρξνλνδηάγξακκα (νη ηνπξίζηεο ζεθψλνληαη θαη πεγαίλνπλ λσξίο γηα 

χπλν, ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα θαγεηφ, ληχζηκν, ηνπαιέηα, ιήςε θαξκάθσλ 

θαη κεηαθίλεζε). 

 Δλεκεξσζείηε ζρεηηθά κε ηα ηαμηδησηηθά πξνβιήκαηα ζπγθεθξηκέλσλ ειηθησκέλσλ 

(άγρνο, αθξάηεηα, ζρέζεηο εληφο ηεο νκάδαο, ππεξεθηίκεζε ηεο ζσκαηηθήο δχλακεο, 

μαθληθή επηδείλσζε ηεο πγείαο θιπ.). 

 Αληηκεησπίζηε κε επαηζζεζία ηα παξάπνλα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη δψζηε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή (κπνξεί λα αληηδξάζνπλ αξλεηηθά ζηελ θξηηηθή ηνπ μελαγνχ). 

 Αθνχζηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ππνκνλή θαη απαληήζηε κε θαηαλνήζε, επηθνηλσλήζηε 

πεξηζζφηεξν απν φ,ηη κε κηα ζπλεζηζκέλε νκάδα. 

 Γεκηνπξγήζηε έλα πεξηβάιινλ επλντθφ γηα ηε ζπκκεηνρή αηφκσλ κε δηάθνξνπο 

πεξηνξηζκνχο (δηαηξνθηθνχο, πγείαο θιπ.). 

 

Δηθφλα 8. Δηθφλα απφ ηνπο Γειθνχο απφ ηελ FEG-ENAT  
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4. πκπεξάζκαηα 

Σν λα θάλεηε κηα μελάγεζε ρσξίο απνθιεηζκνχο ζεκαίλεη πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ πειαηψλ. Απαηηείηαη ζπλήζσο πξνζαξκνγή ηεο δηαδξνκήο, δηεξκελεία, 

αξηζκφο δηαιεηκκάησλ, ρξφλνο γηα ηελ μελάγεζε θιπ. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

πξνζβαζηκφηεηα επηηξέπεη ζε φινπο λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο θαη αλεμάξηεηα ζηελ 

μελάγεζε. 

Αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πνπ ζα έρεηε ζε κηα νκάδα, ππάξρνπλ θάπνηεο 

γεληθέο, ρξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα λα θάλεηε κηα μελάγεζε πην πξνζηηή θαη θαηάιιειε γηα 

φινπο ηνπο ηχπνπο πειαηψλ: 

 Δπηιέμηε πξνζβάζηκεο δηαδξνκέο.  

 Δλεκεξψζηε απφ πξηλ γηα ηα εκπφδηα.  

 εβαζηείηε ηνλ ξπζκφ ηεο νκάδαο.  

 Οη ζπκκεηέρνληεο κε αλαπεξία ζπλήζσο δελ ηαμηδεχνπλ κφλνη, αιιά ζπρλά 

ζπλνδεχνληαη απφ έλαλ θξνληηζηή (ζπρλά έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο). Μελ δηζηάζεηε 

λα δεηήζεηε βνήζεηα απφ ηνπο θξνληηζηέο ηεο νκάδαο.  

 Πάληα λα ξσηάηε ηα άηνκα κε αλαπεξία πσο κπνξείηε λα ηα βνεζήζεηε – κελ 

ππνζέζεηε φηη γλσξίδεηε θαιχηεξα. 

 Μελ δηζηάζεηε λα δεηήζεηε απφ πειάηεο κε αλάγθεο πξφζβαζεο επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο.  

 Παξέρεηε ζαθείο θαη θαηαλνεηέο πιεξνθνξίεο ζε πξνζβάζηκεο θαη ρξεζηκνπνηήζηκεο 

κνξθέο, θαηάιιειεο γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δπθνιηψλ - λνεκαηηθή γιψζζα, απιή 

γιψζζα, κνξθή ήρνπ, δηαθνξεηηθά κεγέζε γξακκαηνζεηξψλ, ζχζηεκα Braille, κνξθή 

Easy to Read θιπ. Θα κάζεηε πεξηζζφηεξα γηα ηελ πξνζβάζηκε επηθνηλσλία ζην 

επφκελν θεθάιαην.  

 Δάλ ηα εκπφδηα δελ είλαη κεγάια θαη κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ κε θάπνηα βνήζεηα, 

πξνζθέξεηε ηε βνήζεηά ζαο, αιιά κφλν εάλ ην άηνκν επηζπκεί λα ην βνεζήζεηε π.ρ. 

αλεβάζηε ε θαηεβάζηε έλα αλαπεξηθφ ακαμίδην έλα κφλν ζθαινπάηη. εβαζηείηε ηνπο 

αλ αξλεζνχλ ηε βνήζεηα. 

 Δάλ ηα εκπφδηα είλαη πνιχ κεγάια ή ζπρλά θαη δελ ππάξρεη άιιε ιχζε (π.ρ. 

ελαιιαθηηθή δηαδξνκή) ηφηε ζπκθσλήζηε γηα κηα ελαιιαθηηθή ιχζε κε ηνλ 

ζπκκεηέρνληα. 

 Πξνζδηνξίζηε ηηο δηαδηθαζίεο εθθέλσζεο ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ θαη ηηο δηαδξνκέο εθ 

ησλ πξνηέξσλ.  

Ζ εκπεηξία είλαη ν θαιχηεξνο δάζθαινο - πσο ζε θάζε πεξίπησζε, έηζη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο μελάγεζεο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ε εμάζθεζε ζα ζαο βνεζήζεη λα 

επηηχρεηε θαιχηεξεο επηδφζεηο. Φπζηθά πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε νδεγίεο θαη λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπκε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, αιιά έλαο μελαγφο ζα πξέπεη πάληα λα 

είλαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα εξσηήζεηο πνπ δελ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ μελάγεζε, γηα 

μαθληθά απξνζδφθεηα εκπφδηα θαη άιιεο εθπιήμεηο φπσο έλαο δηαβεηηθφο πνπ κπνξεί λα 

ιηπνζπκήζεη ή έλαο πειάηεο πνπ έρεη κηα επηιεπηηθή θξίζε. Σέηνηεο πηζαλφηεηεο ελδέρεηαη 

επίζεο λα πξνθχςνπλ. 

Πάληα λα έρεηε έλα εθεδξηθφ ζρέδην! 
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5. Βηβιηνγξαθία 

Project T- guide 2014 http://www.accesstraining.eu/?i=t-guide.en.home  

Project APP TOUR YOU, ERASMUS + 2016-2017 www.apptouryou.eu 

Pantou, European Accessible Tourism Directory www.pantou.org 

  

http://www.accesstraining.eu/?i=t-guide.en.home
http://www.apptouryou.eu/
http://www.pantou.org/
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4ν Κεθάιαην 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο επηζθεπηεο  

1 ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ζ ελφηεηα απηή επηθεληξψλεηαη ζε εηδηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία κε 

επηζθέπηεο πνπ έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο πξφζβαζεο, θαη ηελ μελάγεζε ηνπο.  Ζ μελάγεζε ησλ 

επηζθεπηψλ θαη ε παξνπζίαζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ζπγθξνηνχλ ηνλ 

ππξήλα ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ μελαγνχ. Ζ επηθνηλσλία κε πειάηεο πνπ έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο 

πξφζβαζεο απαηηεί νξηζκέλεο ηερληθέο εζηίαζεο, νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζην λα γίλεη ε 

επίζθεςε κηα αμηφινγε θαη ζπλνιηθή εκπεηξία γηα φινπο. 

Πέξαλ απηνχ, ζα πξέπεη επίζεο λα ζθεθηνχκε ηελ πηζαλφηεηα κηαο κηθηήο νκάδαο 

επηζθεπηψλ, ζηελ νπνία ηα κέιε κε εηδηθέο αλάγθεο πξφζβαζεο ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

μελάγεζε πιάη ζε άιια κέιε, πνπ κπνξεί λα έρνπλ, ή κπνξεί θαη λα κελ έρνπλ εηδηθέο 

αλάγθεο πξφζβαζεο. Καηά ζπλέπεηα, ν μελαγφο αλαιακβάλεη ην δχζθνιν έξγν ηνπ λα 

«απεπζχλεηαη» ζε φινπο, βνεζψληαο φινπο ηνπο ηνπξίζηεο λα θαηαλννχλ ηηο πνιηηηζκηθέο 

επεμεγήζεηο, λα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ μελάγεζε, θαη λα αμηνπνηνχλ ζην έπαθξν ηελ επίζθεςε 

ηνπο.  

2  Απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία 

Ζ κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα ηνλ μελαγφ θαηά ηελ μελάγεζε επηζθεπηψλ κε ή ρσξίο εηδηθέο 

αλάγθεο πξφζβαζεο είλαη ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε 

νκνξθηά ελφο ηφπνπ, λα δνζνχλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, αιιά θαη λα απνθνκίζνπλ νη 

επηζθέπηεο ζπλαξπαζηηθέο θαη επράξηζηεο εληππψζεηο απφ ηελ μελάγεζε.  

Ζ πξνθνξηθή (ιεθηηθή) επηθνηλσλία είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ μελάγεζε. Χζηφζν, ε 

κε-ιεθηηθή επηθνηλσλία (εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ρεηξνλνκίεο θαη άιιεο θηλήζεηο ηνπ 

ζψκαηνο, ε επαθή κε ηα κάηηα, ε ζσκαηηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζπλνκηιεηψλ) είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθή. 

Μνινλφηη δελ πξνζπνηνχκαζηε φηη θαιχπηνπκε πιήξσο ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, ζηελ 

παξαθάησ ελφηεηα παξνπζηάδνπκε ηα βαζηθά αμηψκαηα ησλ ηερληθψλ επηθνηλσλίαο, έηζη 

ψζηε λα βνεζήζνπκε λα γίλεη θαηαλνεηφ ην ππφβαζξν ηεο, αιιά θαη λα δψζνπκε ζπκβνπιέο 

γηα ηελ μελάγεζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο πξφζβαζεο. 

1. Δίλαη αδχλαην λα κελ ππάξμεη επηθνηλσλία: ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηαδφκαζηε 

ή ζπκπεξηθεξφκαζηε είλαη επζχο εμαξρήο δείθηεο ηνπ πσο επηθνηλσλνχκε κε φζνπο 

βξίζθνληαη γχξσ ή κπξνζηά καο, αθφκε θη αλ δελ εηπσζεί ε παξακηθξή ιέμε. 

2. Ζ νπηηθή επαθή είλαη ν πην ηζρπξφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο.  πλεπψο, ε θαιή νπηηθή 

επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλνκηιεηέο καο ζα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ ζπλνιηθή 

επηθνηλσλία, αθνχ ζα ηνπο κεηαδψζεη έλα αίζζεκα αζθάιεηαο θαη ελδηαθέξνληνο. 

3. Ζ απιφηεηα ηεο γιψζζαο απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο. 

Δπνκέλσο, ε γιψζζα ζα πξέπεη λα είλαη απιή, λα ρξεζηκνπνηεί αλαινγίεο, λα είλαη 

πεξηγξαθηθή θαη αθξηβήο σο πξνο ην ζέκα. 
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4. Ζ επηθνηλσλία βαζίδεηαη ζην θαισζφξηζκα, ζηελ πξνζσπηθή ζπκκεηνρή, ζηελ 

επζχλε, ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ αθξφαζε.  Ζ αθξφαζε είλαη 

κείδνλνο ζεκαζίαο ραξαθηεξηζηηθφ ηφζν ζηελ επηθνηλσλία, φζν θαη ζηηο ζρέζεηο.  

Δίλαη απφ κφλε ηεο ν κηζφο δηάινγνο.  

Αζρέησο ηνπ ηχπνπ ησλ πειαηψλ, ε επηθνηλσλία ζαο ζα πξέπεη λα έρεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά:  

 Να εθθέξεηαη ζε επαξθή έληαζε θαη ηαρχηεηα ιφγνπ, θαη λα επαλαιακβάλεη ηηο 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, 

 Να είλαη θαηαλνεηή απφ φινπο ηνπο επηζθέπηεο, θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε 

ηθαλφηεηεο θαηαλφεζεο.  

 Να είλαη επαξθήο θαη πξνζαξκνζκέλε ηφζν ζε αληηθεηκεληθέο, φζν θαη ζε ππνθεηκεληθέο 

ζπλζήθεο, π.ρ. ζηηο θιηκαηηθέο θαη αθνπζηηθέο ζπλζήθεο, ζηελ θφπσζε θαη ηελ δηάζεζε 

ησλ επηζθεπηψλ, θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ ζηελ εξκήλεπζε.  

Οπφηε, κε κία κφλν ιέμε, θαη ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ αλάγθεο πξφζβαζεο, 

εζείο, σο μελαγνί, ζα πξέπεη λα είζηε «πξνζβάζηκνη», δειαδή εχθνινη ζηελ θαηαλφεζε θαη 

θηιηθνί!  

3  Βαζηθφ Λεμηιφγην γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία 

Ζ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηε επεξεάδεη ζεκαληηθά ην πψο ληψζνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, 

θαζψο θαη ην πψο ηα άηνκα απηά γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηελ θνηλσλία.  Γελ είλαη απιά 

«εζηκνηππηθφ» δήηεκα, νχηε δήηεκα πνιηηηθήο νξζφηεηαο: πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηείηε ην 

λφεκα πίζσ απφ ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηε.  Ζ αζεβήο γιψζζα κπνξεί λα πιεγψζεη ηνπο 

άιινπο, λα ηνπο θάλεη λα ληψζνπλ απνθιεηζκέλνη απφ ηελ θνηλσλία, θαη λα ζρεκαηίζεη 

εκπφδην ζηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηνπο.   

Μνιαηαχηα, δελ είλαη απαξαίηεην φια ηα άηνκα κε αλαπεξία λα ρξεζηκνπνηνχλ απφ κφλα 

ηνπο ηνχο φξνπο – απηφ, φκσο, δελ ζεκαίλεη φηη έλα κε-αλάπεξν άηνκν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ φξν πνπ ίζσο ππνδειψλεη αζέβεηα.   

 Γεληθνί Καλφλεο γηα ηηο Αλαθνξέο ζε Αλαπεξίεο  

Σα Άηνκα πξψηα απ’ φια 

Κάληε ιφγν γηα «άηνκν / άηνκα κε αλαπεξία» αληί γηα «αλάπεξν άηνκν», ή γηα 

«αλάπεξνπο».  Κάληε ιφγν γηα «άηνκν / άηνκα κε αλαπεξία» αληί γηα «αλάπεξν άηνκν», ή 

γηα «αλάπεξνπο».    

Μελ ρξεζηκνπνηείηε επθεκηζκνχο 

Πνιιά άηνκα κε αλαπεξία αληηπαζνχλ φξνπο φπσο άηνκα κε «ζσκαηηθά κεηνλεθηήκαηα» ή 

κε «εηδηθέο ηθαλφηεηεο».  

Γελ ππάξρεη ηίπνηε μερσξηζηφ ή εμαηξεηηθφ 

πσο θάζε άιινο άλζξσπνο, έηζη θαη ηα άηνκα κε αλαπεξία κπνξνχλ λα είλαη ηαιαληνχρα 

θαη λα έρνπλ κεγάιεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηαο. Ζ αλαπεξία ηνπο, φκσο, δελ θάλεη ηα άηνκα 

απηά «ζαξαιιέα», «γελαία», «μερσξηζηά», ή «ππεξάλζξσπα». 
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Γελ ππάξρεη ηίπνηε ην ηξαγηθφ  

Μελ δξακαηνπνηείηε ηα πξάγκαηα. Ζ αλαπεξία είλαη ζηνηρείν ηεο δσήο, θαη ηα άηνκα κε 

αλαπεξία δελ είλαη «πάζρνληεο», νχηε «ππνθέξνπλ» απφ θάπνηα ληξνπή. Μελ ληψζεηε ιχπε 

γηα άηνκα εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο ηνπο.  

Μηιάηε ζεηηθά 

Έλαο «ρξήζηεο αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ» κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηνλ θνηλσληθφ βίν ράξε ζην 

αλαπεξηθφ ακαμίδην, άξα δελ είλαη «θαζεισκέλνο ζ’ έλα ακαμίδην», νχηε «πεξηνξηζκέλνο ζε 

αλαπεξηθφ θαξνηζάθη».  Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ή 

κέξε, φπσο ν «πξνζβάζηκνο ρψξνο ζηάζκεπζεο» αληί γηα «ρψξνο ζηάζκεπζεο αηφκσλ κε 

αλαπεξία». 

Απιά «αλαπεξία» 

Γηα λα απνθχγεηε ηχπνπο φπσο «ζσκαηηθέο δπζθνιίεο», «εηδηθέο ηθαλφηεηεο», 

«παξαπιεγηθφο», «κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε» θιπ., απιά ρξεζηκνπνηείζηε ηελ ιέμε 

«αλαπεξίεο», ή ηνλ ηχπν «άηνκν κε αλαπεξία».  

Οη άιινη δελ είλαη «θπζηνινγηθνί», απιά δελ έρνπλ αλαπεξίεο 

ηαλ αλαθέξεζηε ζε άηνκα ρσξίο αλαπεξίεο, κπνξείηε θάιιηζηα λα θάλεηε ιφγν γηα «άηνκα 

ρσξίο αλαπεξία». Πνηέ, φκσο, κελ ηα αλαθέξεηε σο «θπζηνινγηθά» ή «πγηή». Ζ ιέμε 

«θπζηνινγηθφο» δελ είλαη ε αληίζεηε ηεο ιέμεο «αλάπεξνο». 

Δληέιεη, ζα αλαθαιχςεηε φηη θαιχηεξν απ’ φια είλαη λα ηνπο απνθαιείηε φινπο κε ηα νλφκαηα 

ηνπο! 

 Σν σζηφ Λεμηιφγην γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία  

Μνινλφηη δελ είλαη φινη νη φξνη απνδεθηνί απ’ φινπο – άξα δελ πθίζηαηαη φξνο πνπ 

απνθξνχεη 100% ηελ θξηηηθή –, ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη νξηζκέλνπο φξνπο θαη 

εθθξάζεηο αλά ηχπν αλαπεξίαο, πνπ είηε δείρλνπλ έιιεηςε ζεβαζκνχ, είηε ζεσξνχληαη φηη 

δείρλνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ζεβαζκφ. 

Ο πίλαθαο απηφο ζα ζαο βνεζήζεη λα απνθχγεηε ηπρφλ ιάζε θαη παξαλνήζεηο, θαζψο θαη λα 

επηθνηλσλήζεηε ζεηηθά κε άηνκα κε αλαπεξία. 

Αλαπεξία Δθθξάζεηο Αζέβεηαο Δθθξάζεηο εβαζκνχ 

Κηλεηηθή Αλαπεξία 

Παξάιπηνο, κε ζσκαηηθά 

κεηνλεθηήκαηα, μερσξηζηφο, 

παξακνξθσκέλνο, ζαθάηεο, 

θνπηζφο, ζπαζηηθφο, ζε θαξνηζάθη 

Υξήζηεο αλαπεξηθνχ 

ακαμηδίνπ, άηνκν κε θηλεηηθή ή 

ζσκαηηθή αλαπεξία 

Σχθισζε ή Οπηηθή 

Αλαπεξία 
Αφκκαηνο, αλήκπνξνο  

Σπθιφο, κε αλαπεξία φξαζεο, 

άηνκν κε ηχθισζε, άηνκν κε 

αλαπεξία φξαζεο 

Κψθσζε ή Αθνπζηηθή 

Αλαπεξία 
Αλήκπνξνο, κνπγθφο, θσθάιαινο  

Κσθφο ή κε αθνπζηηθή 

αλαπεξία, άηνκν κε θψθσζε, 

άηνκν κε αλαπεξία αθνήο  
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Βιάβε Οκηιίαο Σξαπιφο, θεθέο 

Άηνκν κε βιάβε νκηιίαο ή 

ιφγνπ, άηνκν κε δηαηαξαρή 

νκηιίαο 

Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

Καζπζηεξεκέλνο, δηαλνεηηθά 

θαζπζηεξεκέλνο, αξγφζηξνθνο, 

εγθεθαιηθά παξάιπηνο,  

Μαζεζηαθή αλαπεξία, 

καζεζηαθή δπζθνιία, 

γλσζηηθή αλαπεξία, άηνκν κε 

καζεζηαθή ή γλσζηηθή 

αλαπεξία 

4  Δηδηθέο Πξνυπνζέζεηο Δπηθνηλσλίαο κε Δπηζθέπηεο κε Δηδηθέο 

Αλάγθεο Πξφζβαζεο  

 Γεληθέο Υξήζηκεο πκβνπιέο γηα ηελ Δπηθνηλσλία   

Πξνηνχ ζπιινγηζηνχκε μαλά ηηο γεληθέο νκάδεο αλαγθψλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, φπσο 

θάλακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, αο έρνπκε θαηά λνπ νξηζκέλεο ζρεηηθέο «θαιέο φςεηο» 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ θαιφ είλαη λα έρνπκε: 

 Να είζηε δεκηνπξγηθνί φηαλ θάλεηε πεξηγξαθέο.  Αθήζηε ηα άηνκα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 5 αηζζήζεηο, φπσο π.ρ. λα αθνπκπήζνπλ ή λα κπξίζνπλ 

πξάγκαηα.  Υξεζηκνπνηείζηε ηα εξγαιεία θαη ηα βνεζήκαηα ζηε δηάζεζε ζαο, φπσο 

π.ρ. ράξηεο, θσηνγξαθίεο, θαζψο θαη ζπζθεπέο smartphone θαη tablet. Γηεγεζείηε 

ηζηνξίεο – νη ηζηνξίεο είλαη πάληα έλαο θαιφο ηξφπνο λα ηξαβήμεηε ηελ πξνζνρή ηεο 

νκάδαο ζαο. 

 Να δείρλεηε ππνκνλή.  Πξνζπαζήζηε λα θαηαλνήζεηε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αηφκνπ.  

Πεξηκέλεηε λα θηάζνπλ φινη πξνηνχ μεθηλήζεηε λα κηιάηε, εθηφο εάλ θάπνηνη απφ ηελ 

νκάδα ζαο δεηήζνπλ λα κελ ηνπο πεξηκέλεηε.  Γψζηε αξθεηφ ρξφλν λα άηνκα λα 

θηλεζνχλ ζηνλ ρψξν, λα δνπλ, θαη κεηά πξνρσξήζηε ζην επφκελν ζεκείν. 

 Να θέξεζηε κε θπζηθφηεηα.  Μελ θνβάζηε λα κηιήζεηε ζε άηνκα κε αλαπεξία.  

Σαπηφρξνλα, κελ ληψζεηε φηη πξέπεη λα κηιήζεηε ζε θάζε άηνκν κε αλαπεξία πνπ 

ζπλαληάηε, κφλν θαη κφλν γηα λα απνδείμεηε φηη δελ ληψζεηε άβνια ηξηγχξσ ηνπο.  Μελ 

θνβάζηε λα θάλεηε εξσηήζεηο γηα ηηο αλαπεξίεο ηνπο, θαη κελ θνβάζηε κήπσο γίλεζηε 

αδηάθξηηνη πξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζεηε θαιχηεξα ηηο εηδηθέο ηνπο αλάγθεο.  Μελ 

θνβάζηε κελ πείηε θάηη πνπ δελ πξέπεη.  Γηα παξάδεηγκα, δελ ππάξρεη πξφβιεκα εάλ 

πείηε  «ηψξα ζα θάλνπκε έλαλ πεξίπαην ζηνλ ιφθν» απεπζπλφκελνη ζε άηνκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθά ακαμίδηα. 

 Κάλεηε ηελ ελζσκάησζε πξάμε.  Δλζσκαηψζηε ζηελ νκάδα ηνπο επηζθέπηεο κε 

εηδηθέο αλάγθεο, θαη πξνζπαζήζηε λα κελ δεκηνπξγήζεηε μερσξηζηνχο ρψξνπο.  

Μηιήζηε ζηα άηνκα απεπζείαο, θαη φρη κέζσ θάπνηνπ ζπληξφθνπ ή ζπλνδνχ.  

Γηαηεξείηε νπηηθή ή αθνπζηηθή επαθή κε ηνπο πειάηεο.  

 Να είζηε επγεληθνί.  Γείμηε ζηα άηνκα ηνλ ίδην ζεβαζκφ πνπ πεξηκέλεηε λα δείμεη 

θάπνηνο ζε εζάο. Πάληνηε επηθνηλσλείηε κε ηξφπνπο πνπ εθθξάδνπλ ζεβαζκφ πξνο ηα 

άηνκα, πξάγκα πνπ ζα ζαο απνηξέςεη απφ λα θεξζείηε ζε θάπνηνλ ή θάπνηα ιεο θαη 

είλαη παηδί, ή λα απεπζπλζείηε γεληθά ιέγνληαο, π.ρ. «εζείο ηα άηνκα κε αλαπεξία». 
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 Να πξνζθέξεηε βνήζεηα.  Πξνζθέξεηε βνήζεηα, αιιά κελ γίλεηε πηεζηηθνί.  Μελ 

θέξεζηε ζπγθαηαβαηηθά ζην άηνκν πνπ βνεζάηε,  αιιά θαισζνξίζηε ην ζεηηθά θαη κε 

ηξφπν πνπ δείρλεη πξνζπκία λα πξνζθέξεηε θηιηθή θαη επγεληθή εμππεξέηεζε. 

 Να δείρλεηε επειημία.  Έρεηε θαηά λνπ ηηο ζσκαηηθέο αλάγθεο – δειαδή ηηο θπζηθέο 

αλάγθεο, ηελ μεθνχξαζε, θαη ην πξφγξακκα δηαηξνθήο.  Δάλ ε μελάγεζε γίλεηαη κε 

πεξίπαην, θαζνξίζηε ηνλ ξπζκφ ηνπ βαδίζκαηνο ζαο ζχκθσλα κε ηνλ πην αξγφ 

επηζθέπηε ζηελ νκάδα ζαο.  Μηιάηε δπλαηά, έηζη ψζηε ε νκάδα ζαο λα κπνξεί λα ζαο 

αθνχζεη, αιιά φρη κε έληαζε πνπ λα ελνριήζεη ηνπο άιινπο επηζθέπηεο (θαη ηηο άιιεο 

νκάδεο).   

 πκβνπιέο Δπηθνηλσλίαο κε Δπηζθέπηεο κε Κηλεηηθέο Αλαπεξίεο  

 Σα άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζπλήζσο δελ ρξεηάδνληαη πην απινπνηεκέλε γιψζζα 

γηα πνιηηηζηηθέο πεξηγξαθέο. Μελ ηνπο κπεξδέςεηε κε άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Μηιήζηε ηνπο φπσο ζα κηινχζαηε ζε νπνηνλδήπνηε άιιν άλζξσπν. 

 Γελ ππάξρεη πξφβιεκα εάλ ρξεζηκνπνηήζηε εθθξάζεηο φπσο «πάκε ηψξα γξήγνξα» 

φηαλ κηιάηε ζε άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθά ακαμίδηα. Δίλαη πηζαλφ νη ρξήζηεο 

ησλ ακαμηδίσλ λα εθθξάδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

 Δάλ πξφθεηηαη γηα ρξήζηεο αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ, δεηήζηε απφ ηνπο άιινπο 

επηζθέπηεο ηεο νκάδαο λα ηνπο αθήζνπλ λα ζηαζνχλ αθξηβψο κπξνζηά απφ ηνλ 

μελαγφ, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δνπλ θαιχηεξα απηά πνπ πεξηγξάθνληαη. 

 ηαλ κηιάηε κε ρξήζηεο αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ, θαη εάλ ε ζπδήηεζε πξφθεηηαη λα έρεη 

δηάξθεηα, ηφηε θαζίζηε ή ρακειψζηε ζην ίδην χςνο πνπ βξίζθνληαη εθείλνη. 

 ηαλ δίλεηε εμεγήζεηο, έρεηε θαηά λνπ ην πεδίν φξαζεο ησλ επηζθεπηψλ, θαη 

βεβαησζείηε φηη κπνξνχλ λα δνπλ απηά πνπ παξνπζηάδεηε. 

 Να ζπκάζηε φηη ην αλαπεξηθφ ακαμίδην ή νη παηεξίηζεο απνηεινχλ θνκκάηη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ρψξνπ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.  πλεπψο, απνθχγεηε λα αθνπκπήζεηε 

ή λα ζπξψμεηε ηα βνεζήκαηα ηνπο εάλ δελ ζαο έρνπλ δψζεη ηελ άδεηα. 

 Δλεκεξψζηε γηα ηπρφλ δηαζέζηκα βνεζήκαηα ζηνλ ρψξν μελάγεζεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα αλειθπζηήξεο, αλαπεξηθά ακαμίδηα θιπ.  

 Να είζηε πξνεηνηκαζκέλνη λα βνεζήζεηε εάλ ρξεηαζηεί, αιιά πνηέ κελ ζεθψζεηε 

θάπνην άηνκν απφ ην αλαπεξηθφ ακαμίδην, νχηε λα ην βνεζήζεηε λα θάηζεη ζε απηφ.  

Δάλ δελ είζηε εμνηθεησκέλνη κε ηελ ρξήζε ηνπ αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ, δεηήζηε απφ ηνλ 

πειάηε λα ζαο θαζνδεγήζεη. 

Δκπεηξίεο θαη ζπκβνπιέο απφ μελαγνχο  

 Δίρα θάπνηε έλαλ επηζθέπηε κε κπαζηνχλη ζε κηα επίζθεςε ζηελ Αθξφπνιε.  χκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, ν αλειθπζηήξαο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ άηνκα κε αλαπεξηθφ ακαμίδην.  Έρνληαο απηφ ππφςε, θη 

επεηδή δελ ήζεια λα ηνπ θεξζψ ζαλ αλάπεξν, δελ ηνπ είπα φηη ππήξρε αλειθπζηήξαο.  

πσο θαη λα’ ρεη, πξνζπάζεζαλ απφ κφλνη ηνπο λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ, θαη ν 

αξκφδηνο θχιαθαο ηνπ ην επέηξεςε.  ην ηέινο ηεο επίζθεςεο, παξαπνλέζεθαλ φηη 

θαλέλαο δελ ηνπο είρε πεη φηη ππήξρε αλειθπζηήξαο. 

 ε κέξε φπσο κνπζεία, φπνπ ηα εθζέκαηα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ςειέο νξηδφληηεο 

πξνζήθεο, πάξηε έλαλ θαζξέθηε θαη ηνπνζεηήζηε ηνλ πάλσ απφ ηελ πξνζήθε, έηζη πνπ 
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λα είλαη επάλσ απφ ην χςνο ησλ καηηψλ ηνπ αηφκνπ ζην αλαπεξηθφ ακαμίδην.  Δάλ ηνλ 

ζηξέςεηε ζηελ θαηάιιειε θιίζε, ν επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα δεη θαιά ηα εθζέκαηα.  

 

 πκβνπιέο Δπηθνηλσλίαο κε Άηνκα κε Οπηηθέο Αλαπεξίεο  

 ηαλ ζπλαληάηε άηνκα κε νπηηθέο αλαπεξίεο, ζα πξέπεη πάληα λα ηνπο απεπζχλεζηε 

κε ην φλνκα ηνπο, θαη λα ζπζηήλεηε ηνλ εαπηφ ζαο κε ην φλνκα ζαο. 

 Μελ θσλάδεηε.  

 Σα άηνκα κε νπηηθέο αλαπεξίεο δελ είλαη θσθά, άξα κπνξείηε λα ηνπο κηιήζεηε κε 

θαλνληθή έληαζε ηεο θσλήο. Πξέπεη πάληα λα εθθξάδεηε πξνθνξηθά ηηο ζθέςεηο ή ηα 

ζπλαηζζήκαηα ζαο.  

 Πεξηγξάςηε ηα φζα βιέπεηε.  Υξεζηκνπνηείζηε ζπγθεθξηκέλε γιψζζα φηαλ πεξηγξάθεηε 

ην πεξηβάιινλ, ηα εθζέκαηα ελφο κνπζείνπ, έλαλ πίλαθα δσγξαθηθήο θιπ. Πεξηγξάςηε 

φζν πεξηζζφηεξν αλαιπηηθά κπνξείηε ηελ κνξθή ελφο αληηθεηκέλνπ ή ηηο εηθφλεο πνπ 

αλαπαξηζηνχληαη ζ’ έλαλ πίλαθα, ή ζηελ δνκή κηαο αίζνπζαο ή ελφο θηηξίνπ, 

επηζεκαίλνληαο ηα ζεκεία κε θαιιηηερληθφ ελδηαθέξνλ. 

 πνηε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, επηηξέςηε ζηνπο επηζθέπηεο λα αθνπκπήζνπλ 

αληηθείκελα, δάπεδα, ηνίρνπο, θη επηηξέςηε ηνπο επίζεο λα αηζζαλζνχλ ην γχξσ 

πεξηβάιινλ, κπξίδνληαο ηα θπηά, ή αθνπκπψληαο ηα έπηπια θαη άιια αληηθείκελα.  

Πξνζπαζήζηε λα δψζεηε έλαπζκα ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο αηζζήζεηο, 

ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ αθή θαη ηελ αθνή.  Δάλ ζέιεηε ην άηνκν κε ηχθισζε λα 

αθνπκπήζεη θάηη, πείηε ηνπ πεξί ηίλνο πξφθεηηαη θαη θαζνδεγείζηε ην κε ην ρέξη ζαο. 

 Γψζηε αξθεηφ ρξφλν ζηα άηνκα λα εμεηάζνπλ καθέηεο – εάλ ππάξρνπλ – θαη/ή ηπρφλ 

ράξηεο αθήο ή ζρεδηαγξάκκαηα ηνπ θηηξίνπ πνπ επηζθέπηεζηε.  

 Πξνεηδνπνηείζηε γηα ηπρφλ μαθληθνχο ηζρπξνχο ήρνπο, φπσο είλαη ε δπλαηή κνπζηθή, 

έηζη ψζηε λα απνηξέςεηε ηα άηνκα απ’ ην λα ηξνκάμνπλ.  

 Να είζηε αθξηβείο ζηα φζα ιέηε. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ιέμεηο φπσο «εδψ» ή «εθεί» - 

ηέηνηεο ιέμεηο δελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ιέμεηο φπσο «εδψ» ή 

«εθεί» - ηέηνηεο ιέμεηο δελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο. 

 Μελ ληξέπεζηε θαη κελ ληψζεηε άβνια λα ρξεζηκνπνηείηε θξάζεηο κε ην ξήκα 

«βιέπσ», γηα παξάδεηγκα «φπσο βιέπεηε, ζα ζε δσ κεηά, ραίξνκαη πνπ ζε βιέπσ, 

δελ έρσ μαλαδεί θάηη ηέηνην».   Σα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία δελ ζα ην ζεσξήζνπλ 

πξνζβιεηηθφ. 

 Δλεκεξψζηε ην άηνκν κε νπηηθή αλαπεξία εάλ ρξεηάδεηαη λα θχγεηε απφ θνληά ηνπο.  

Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην άηνκν δελ ζα ληψζεη άζρεκα πνπ κηιάεη κφλν ηνπ ζ’ έλαλ θελφ 

ρψξν. 

 Δάλ θάπνην άηνκν ζπλνδεχεηαη απφ ζθχιν-νδεγφ, κελ ρατδέςεηε ηνλ ζθχιν, κελ ηνλ 

ηαΐζεηε, θαη κελ ηνπ απνζπάζεηε ηελ πξνζνρή φηαλ είλαη αθφκε δεκέλνο κε ινπξί.  

Δθφζνλ ν ζθχινο θνξάεη ινπξί, ηφηε είλαη ελ ψξα εξγαζίαο.  

 εβαζηείηε ην κπαζηνχλη πνπ θξαηάεη έλα άηνκν.  Αθήζηε ην ζε απφζηαζε πνπ λα 

κπνξεί ην άηνκν λα ην πηάζεη, δεδνκέλνπ φηη είλαη εμάξηεκα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα θηλνχληαη.  

 ηαλ πεξπαηάηε, ζεβαζηείηε ηνπο ξπζκνχο ηεο νκάδαο.  Πιεξνθνξήζηε ηνπο γηα ηελ 

θαηεχζπλζε θαη γηα εκπφδηα θαηά ηελ δηαδξνκή, φπσο π.ρ. «ηψξα ζα ζηξίςνπκε δεμηά / 

αξηζηεξά», «ππάξρεη έλα ζθαινπάηη πξνο ηα θάησ / πξνο ηα πάλσ» (είλαη 
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παξαπιαλεηηθφ λα κηιήζεηε απιά γηα «ζθαινπάηη»), «ν δηάδξνκνο ζηελεχεη», «ππάξρεη 

εκπφδην ζην χςνο ηεο θεθαιήο», «ρακειφ ηαβάλη» θιπ. 

 ηαλ βνεζάηε θάπνην άηνκν, επηηξέςηε ηνπ λα θξαηεζεί απφ ην κπξάηζν ζαο.  Δίλαη 

αγέλεηα λα γξαπψζεηε έλα άηνκν κε απψιεηα φξαζεο θαη λα ηνλ ηξαβνινγάηε 

πξνθεηκέλνπ λα ηνλ βνεζήζεηε.  

 

Δηθφλα 9.  Απηηθή αλαπαξαγσγή ηνπ πίλαθα δσγξαθηθήο ηνπ Λενλάξλην Νηα Βίληζη κε ηίηιν «Μφλα 

Λίδα». Πεγή: Έθζεζε “Touch the Prado”, 2015. Πεγή: Έθζεζε “Touch the Prado”, 2015. Με ηελ άδεηα 

ηνπ Pablo Blazquez Dominguez/ Getty Images. 

 πκβνπιέο Δπηθνηλσλίαο κε Δπηζθέπηεο κε Αθνπζηηθέο Αλαπεξίεο  

 Πξνζπαζήζηε λα έρεηε ηα άηνκα απηά ζηελ πξψηε ζεηξά ηεο νκάδαο, έηζη ψζηε απηνί 

πνπ κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ ηα ρείιε λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ 

πην εχθνια ηηο πεξηγξαθέο ζαο. 

 Δάλ ρξεηάδεηαη, ηξαβήμηε ηελ πξνζνρή ηνπ αηφκνπ πξνηνχ κηιήζεηε.  Αθνπκπήζηε ηνλ 

ειαθξά ζηνλ ψκν, θνπλήζηε ην ρέξη ζαο ςειά, ή θάληε θάπνην άιιν νπηηθφ ζηληάιν γηα 

λα ηξαβήμεηε ηελ πξνζνρή. 

 ηαζείηε ζε κηα κεξηά φπνπ ην πξφζσπν ζαο θσηίδεηαη θαιά.  

 Κνηηάηε απεπζείαο ην άηνκν θαζψο κηιάηε. 

 Βεβαησζείηε φηη νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα δνπλ ην ζηφκα ζαο.  Να ζπκάζηε λα κελ 

θαιχπηεηε ην ζηφκα ζαο κε ην ρέξη ή κε άιιν αληηθείκελν θαζψο κηιάηε. Μελ ηξψηε, 

κελ θαπλίδεηε θαη λα κελ καζάηε ηζίρια.  

 Μελ ππεξβάιιεηε κε ηηο θηλήζεηο ηνπ ζηφκαηνο ζαο, δηφηη απηφ ζα δπζρεξάλεη ηελ 

αλάγλσζε ησλ ρεηιηψλ. Μηιάηε θαζαξά, νχηε πνιχ αξγά, αιιά νχηε θαη πνιχ γξήγνξα. 

 Κξαηάηε ηνλ ηφλν ηεο θσλ  Μελ 

θσλάδεηε. 

 Να ρξεζηκνπνηείηε ζχληνκεο αιιά νιφθιεξεο πξνηάζεηο.  Γελ ππάξρεη ιφγνο λα κηιάηε 

παηδηάζηηθα.  Σνλίζηε ηηο θχξηεο ιέμεηο κηαο πξφηαζεο.  Υξεζηκνπνηείζηε εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο νκηιίαο. 

 Υξεζηκνπνηείηε απιή γιψζζα, ιέμεηο εχθνιεο ζηελ θαηαλφεζε, θαη απνθεχγεηε ηελ 

αξγθφ ή ηνπο ηερληθνχο φξνπο. 

 Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε γξαπηέο επεμεγήζεηο, αιιά πξνζπαζήζηε λα απνθχγεηε 

πνιιέο ιέμεηο γηα λα γίλεηε θαηαλνεηφο-ή.  Γξάςηε ιέμεηο φπσο νλφκαηα πξνζψπσλ, 

νλνκαζίεο ηνπνζεζηψλ ή αζπλήζηζηεο ιέμεηο νη νπνίεο δχζθνια γίλνληαη θαηαλνεηέο κε 

ηελ αλάγλσζε ησλ ρεηιηψλ.  

 Δάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, δψζηε ζηνπο επηζθέπηεο κε αθνπζηηθέο αλαπεξίεο κε 

γξαπηέο ζειίδεο, ζηηο νπνίεο δίλεηαη κηα πεξηγξαθή ηνπ ρψξνπ πνπ πξφθεηηαη λα 

επηζθεθηεί ε νκάδα, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηε ην άηνκν λα ζαο αθνινπζήζεη. 
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 Δάλ θάπνηνο επηζθέπηεο ζαο δεηήζεη λα επαλαιάβεηε κηα πξφηαζε, επαλαιάβεηε ηελ 

κε ηελ αξρηθή ηεο δηαηχπσζε. Σν άηνκν ελδέρεηαη λα έρεη θαηαιάβεη κφλν ηηο κηζέο 

ιέμεηο ηεο πξφηαζεο, θαη λα κελ έρεη θαηαιάβεη ηηο άιιεο κηζέο.   

 Γψζηε επθαηξίεο ζε άηνκα κε αθνπζηηθέο αλαπεξίεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ζπδήηεζε 

εληφο ηεο νκάδαο, έηζη ψζηε λα κελ ληψζνπλ απνκνλσκέλα απφ ηνπο άιινπο 

επηζθέπηεο. 

 Μελ θνβάζηε λα δεηήζεηε απφ ην άηνκν λα επαλαιάβεη θάηη πνπ δελ θαηαιαβαίλεηε 

ζηελ νκηιία ηνπ.  Μελ πξνζπαζήζεηε λα θάλεηε φηη θαηαιάβαηε απηά πνπ ιέεη εάλ δελ 

ηα έρεηε θαηαιάβεη. 

 Δάλ θάπνην άηνκν κεηαθξάδεη ζηελ λνεκαηηθή γιψζζα, βεβαησζείηε φηη κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη ηνλ ξπζκφ θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο νκηιίαο ζαο. 

Δκπεηξίεο θαη ζπκβνπιέο απφ μελαγνχο  Δκπεηξίεο θαη ζπκβνπιέο απφ μελαγνχο Σα 

έληνλα θξαγηφλ δηεπθνιχλεη ηελ αλάγλσζε ησλ ρεηιηψλ, δεδνκέλνπ φηη θαζηζηνχλ πην 

άκεζα νξαηφ ην ζηφκα.  Σα έληνλα θξαγηφλ δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάγλσζε ησλ ρεηιηψλ, 

δεδνκέλνπ φηη θαζηζηνχλ πην άκεζα νξαηφ ην ζηφκα.    

 

 πκβνπιέο Δπηθνηλσλίαο κε Δπηζθέπηεο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο  

 Πξηλ μεθηλήζεη ε επίζθεςε, νη θξνληηζηέο πνπ γλσξίδνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο ζα ζαο 

πνπλ ηη ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε λα ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο μελάγεζεο.  Έρεηε 

ππφςε ζαο ηηο αλάγθεο κεκνλσκέλσλ επηζθεπηψλ πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ 

θξνληηζηή, θαη θξαηήζηε ζηελή επαθή κε ηνπο επηζθέπηεο απηνχο.  

 Πξνηνχ μεθηλήζεηε λα κηιάηε, βεβαησζείηε φηη έρεηε ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπ αηφκνπ.  

 Απεπζπλζείηε ζην άηνκν νλνκαζηηθά, θνηηάμηε ην ζηα κάηηα, ή θάληε κηα εξψηεζε γηα λα 

ηξαβήμεηε ηελ πξνζνρή ηεο νκάδαο.  

 Υξεζηκνπνηείζηε απιή, αιιά επαγγεικαηηθή γιψζζα (απιέο ιέμεηο, ζχληνκεο 

πξνηάζεηο πνπ λα γίλνληαη εχθνια θαηαλνεηέο). Απνθχγεηε ηηο αλαθνξέο ζε 

αθεξεκέλεο έλλνηεο, θαη κελ ρξεζηκνπνηείηε αθξσλχκηα, κεηαθνξέο ή ινγνπαίγληα.  

 Μηιήζηε αξγά θαη θαζαξά, επαλαιάβεηε βαζηθά ζηνηρεία θαη ηδέεο-θιεηδηά. 

 Μελ παξνπζηάζεηε κεγάιν αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ ζεκάησλ. 

 πζρεηίζηε ην πεξηερφκελν κε ηελ εκπεηξία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ρξεζηκνπνηψληαο 

πξαθηηθά παξαδείγκαηα, εθθξάζεηο, εηθφλεο ή παηρλίδηα πνπ ζπκίδνπλ νηθεία πξάγκαηα 

θαη θαηαζηάζεηο (π.ρ. αθήζηε έλα ινχηξηλν αξθνπδάθη λα ζαο κηιήζεη, ή λα κηιήζεη αληί 

γηα εζάο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεηε ηελ πξνζνρή ησλ επηζθεπηψλ), θαζψο θαη 

ηαηλίεο, θφκηθο, βηληενπαηρλίδηα, αληηθείκελα, κνληέια θαη αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

ζπλδένληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

 Υξεζηκνπνηείζηε ηερληθέο αθήγεζεο θαη παηρλίδηα ξφισλ γηα λα δσληαλέςεηε ηηο 

παξνπζηάζεηο ζαο. 

 Δάλ ρξεηάδεηαη, ρξεζηκνπνηείζηε ηα πξφζζεηα εξγαιεία ή πιηθά πνπ έρεηε πξνεηνηκάζεη 

γηα ηνπο επηζθέπηεο (π.ρ. εηθνλνγξάκκαηα, αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα αγγηρζνχλ ή 

λα κπξηζηνχλ, κεγεζπκέλεο θσηνγξαθίεο ή αλαπαξαζηάζεηο, θπιιάδηα βαζηθψλ 

πιεξνθνξηψλ κε κεγάια γξάκκαηα πνπ δηαβάδνληαη πην εχθνια απ’ φηη θπιιάδηα κε 

κηθξά γξάκκαηα).  Έηζη, ζα κπνξέζεηε λα επηθνηλσλήζεηε πην απνηειεζκαηηθά. 
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 Θπκεζείηε φηη ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο ζαο είλαη ζεκαληηθή, δεδνκέλνπ φηη ηα άηνκα κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζπρλά βαζίδνληαη ζε νπηηθά ζεκάδηα. 

 Δθαξκφζηε κηα δηαδξαζηηθή πξνζέγγηζε θάλνληαο εξσηήζεηο, θαη δίλνληαο έλαπζκα ζε 

άηνκα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπδεηήζεηο.  

 Πξνζέμηε λα κελ θεξζείηε ζε ελήιηθεο θαη εθήβνπο ζαλ λα είλαη παηδηά. 

 Να ζπκάζηε λα «ζθαλάξεηε» δηαξθψο κε ην βιέκκα ζαο ηελ νκάδα ησλ επηζθεπηψλ 

θαηά ηελ μελάγεζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα κπνξέζεηε λα δηαθξίλεηε ζεκάδηα άγρνπο, 

λεπξηθφηεηαο ή βαξεκάξαο θαη λα πξνζαξκνζηείηε ζηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε. 

 Γείμηε ζεβαζκφ ζηηο άκεζεο πξνζσπηθέο εξσηήζεηο ή ηηο αγθαιηέο ησλ επηζθεπηψλ. 

 Αθήζηε ηνλ θξνληηζηή λα ζαο θαζνδεγήζεη ζην λα πάξεηε κηα απφθαζε ζρεηηθά κε ην 

εάλ απαηηείηαη ε παξέκβαζε ζαο θαη πνηα κνξθή ζα πξέπεη απηή λα έρεη. Εεηήζηε ηνπο 

λα ζαο βνεζήζνπλ εάλ αληηκεησπίδεηε δχζθνιεο αληηδξάζεηο, ηηο νπνίεο δπζθνιεχεζηε 

λα δηαρεηξηζηείηε. 

 

Δηθφλα 10. Ξελαγφο ζην Βξεηαληθφ Μνπζείν πνπ θαζνδεγεί κηα νκάδα λέσλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο.  Φσηνγξαθία: Έθε Καιακπνπθίδνπ (FEG-ENAT) 

5  πκπεξάζκαηα 

Δίλαη εχθνιν λα αθνινπζήζεηε φιεο ηηο ζπκβνπιέο πνπ δίλνληαη παξαπάλσ, αιιά ηελ ίδηα 

ζηηγκή, είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα αηζζαίλεζηε ζην ζηνηρείν ζαο, ή λα ληψζεηε άλεηα εάλ δελ 

έρεηε πξνεγνχκελε εκπεηξία απφ μελάγεζε νκάδσλ φπνπ έλαο ή πεξηζζφηεξνη επηζθέπηεο 

έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο πξφζβαζεο. Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πξφζβαζεο κπνξνχλ λα 

είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθά, φπσο κπνξνχλ ηελ ίδηα ζηηγκή λα δείρλνπλ θαη εμαηξεηηθή 

θαηαλφεζε.  

Ζ πείξα ζα ζαο βνεζήζεη λα βξείηε νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο λα είζηε πην 

απνηειεζκαηηθνί ζηηο μελαγήζεηο ζαο. Θα έρεηε ηελ επθαηξία λα αλαθαιχςεηε ηηο δηθέο ζαο 

ηερληθέο, θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα θαιχηεξα εξγαιεία θαη κέζα ζηε δηάζεζε ζαο γηα λα 

βνεζήζεηε ηφζν εζάο, φζν θαη ηνπο επηζθέπηεο ζαο θαηά ηηο μελαγήζεηο. 

ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, νη νκάδεο πνπ ζα μελαγείηε ζα είλαη κηθηέο, θη έλαο 

κηθξφο αξηζκφο επηζθεπηψλ ζα έρεη θάπνηεο (ίζσο δηαθνξεηηθέο ή ζπλδπαζηηθέο) εηδηθέο 

αλάγθεο.  Ζ ηθαλφηεηα ζαο ζα πξέπεη λα είλαη ε πξνζνρή ζε φινπο, ε πξνζπάζεηα λα 

θαηαιήμεηε ζε θάπνην ζπκβηβαζκφ κεηαμχ ησλ αλαγθψλ ηνπ θάζε αηφκνπ, ελψ ηαπηφρξνλα 

ζα ζέβεζηε ηα δηθαηψκαηα θαη ηελ αμηνπξέπεηα φισλ ησλ επηζθεπηψλ. Πάληα ζα πξνθχπηνπλ 

πξνβιήκαηα, δηαθσλίεο θαη δπζαξέζθεηεο, αιιά ε εκπεηξία ζαο ζα ζπκβάιιεη ζην λα 

ιχλνληαη θάζε είδνπο πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ. 
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6  Πεγέο 

Project T-guide 2014 http://www.accesstraining.eu/?i=t-guide.en.home  

Project APP TOUR YOU, ERASMUS + 2016-2017 www.apptouryou.eu 

Pantou, European Accessible Tourism Directory www.pantou.org  

Enancing your interactions with people with disabilities, American Psycological Association, 

http://www.apa.org/pi/disability/resources/publications/enhancing.aspx   

http://www.accesstraining.eu/?i=t-guide.en.home
http://www.apptouryou.eu/
http://www.pantou.org/
http://www.apa.org/pi/disability/resources/publications/enhancing.aspx
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5ν Κεθάιαην 

Λνηπέο Τπεξεζίεο θαη Γξαζηεξηφηεηεο    

1  ΔΙΑΓΩΓΗ 

Σν θεθάιαην απηφ εζηηάδεη ζηα ππφινηπα είδε ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ 

λα απνηεινχλ ηκήκαηα κηαο μελάγεζεο. 

Απφ ηε ζθνπηά ηνπ επηζθέπηε, ε μελάγεζε δελ πεξηιακβάλεη κφλν ππεξεζίεο μελαγψλ, εηδηθά 

εάλ πξφθεηηαη γηα κεγαιχηεξε (πνιπήκεξε) εθδξνκή.  πρλά, νη επηζθέπηεο αγνξάδνπλ 

νιφθιεξν ην ηαμηδησηηθφ παθέην, ην νπνίν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη άιιεο ππεξεζίεο, 

φπσο κεηαθνξά, δηαλπθηέξεπζε θαη παξνρή γεπκάησλ. Οη ππεξεζίεο απηέο ζπλήζσο 

παξέρνληαη απφ επαγγέικαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ μελάγεζε, αιιά 

επεξεάδνπλ ηελ ζπλνιηθή εκπεηξία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ επηζθέπηε απφ ηελ εθδξνκή, θη 

απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ ην Δγρεηξίδην. 

Σν θεθάιαην απηφ κπνξεί επίζεο λα θαλεί ρξήζηκν θαη γηα ηνπο μελαγνχο, δεδνκέλνπ φηη ην 

επάγγεικα ηνπο δελ αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ μελάγεζε ησλ επηζθεπηψλ θαη ηελ 

παξνπζίαζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν αζθνχλ ην 

επάγγεικα ηνπο.  Οη μελαγνί επηθνηλσλνχλ, δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο πειάηεο πξηλ απφ ηελ 

εθδξνκή, θαηά ηελ επηβεβαίσζε ηνπ αηηήκαηνο ζπκκεηνρήο ή ηεο παξαγγειίαο ηνπο, θαη 

πξνεηνηκάδνπλ ηελ πξνζθνξά.  Οη μελαγνί κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο παξφρνπο 

ηαμηδησηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηνπο νδεγνχο, εάλ νη 

εθδξνκέο γίλνληαη κε ηνπξηζηηθφ ιεσθνξείν.  ε άιιεο πεξηπηψζεηο, νη μελαγνί θαινχληαη λα 

δψζνπλ ιχζε ζε απξφζκελεο θαη δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο.  Σν θεθάιαην πνπ αθνινπζεί 

πεξηιακβάλεη φιεο απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο.  

2  Παξνρή Πιεξνθνξηψλ 

Οη πιεξνθνξίεο κηαο εθδξνκήο ζα πξέπεη επίζεο λα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ησλ επηζθεπηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο πξφζβαζεο.  Μέζσ ηεο παξνρήο ησλ 

θαηαιιήισλ πιεξνθνξηψλ, θάζε άηνκν κπνξεί λα απνθαζίζεη εάλ ε εθδξνκή ελδείθλπηαη γηα 

εθείλν, θαη κπνξεί λα θάλεη θαιχηεξε πξνεηνηκαζία.   

 Πιεξνθνξίεο πξηλ απφ ηελ εθδξνκή   

Ζ πξνζθνξά κηαο εθδξνκήο κε μελάγεζε ζα πξέπεη λα πεξηέρεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο, π.ρ. 

ηελ εκεξνκελία, ηνλ ρξφλν, ηελ γιψζζα μελάγεζεο, ην πξφγξακκα, ηηο ηηκέο εηζηηεξίσλ, 

νδεγίεο γηα ηνπο επηζθέπηεο, ηνλ ππνρξεσηηθφ εμνπιηζκφ, ηηο γεληθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο.  

Παξαδείγκαηα πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα κηαο εθδξνκήο 

 Πξνζβαζηκφηεηα θαη δπζθνιία ηεο δηαδξνκήο θαη ησλ ηνπνζεζηψλ επίζθεςεο – 

αξρηηεθηνληθά ή θπζηθά εκπφδηα, είζνδνη, πςνκεηξηθή δηαθνξά, ζθάιεο, επηθάλεηα, 

κήθνο ηεο δηαδξνκήο θαη δπζθνιία εδάθνπο, ζηελφηεηα ρψξσλ, δπζθνιίεο 
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πξνζαλαηνιηζκνχ, κεγάιν πιήζνο επηζθεπηψλ, πςειή θπθινθνξία, ζφξπβνο, πςειέο 

ή ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, θψηα πνπ αλαβνζβήλνπλ θιπ. 

 Πξφγξακκα ηεο μελάγεζεο – ηνπνζεζίεο ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο εθδξνκήο, 

δηάξθεηα, δπλαηφηεηα ζπληφκεπζεο ηεο δηαδξνκήο, αξηζκφο ζπλνδψλ, δπλαηφηεηεο 

μεθνχξαζεο, απαηηνχκελε θπζηθή θαηάζηαζε (ζσκαηηθή δπζθνιία ηνπ πξνγξάκκαηνο). 

 Πεξηνξηζκνί ειηθίαο ή πγείαο.  

 Πξνζβαζηκφηεηα ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εθδξνκή – πξνζβαζηκφηεηαο 

κεηαθνξάο θαη επίπεδν άλεζεο, δηαζεζηκφηεηα ελαιιαθηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο, 

δηαλπθηέξεπζε θαη παξερφκελνο εμνπιηζκφο δηακνλήο, δηαζεζηκφηεηα δηαηηεηηθψλ 

γεπκάησλ 

 Γηαζεζηκφηεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θξνληίδαο 

 Γηαζεζηκφηεηα θηλεηηθψλ θαη αηζζεηεξηαθψλ βνεζεκάησλ. 

Πξνζθέξεηε ζηνπο πειάηεο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί 

ζαο ή λα θιείζνπλ ηηο ππεξεζίεο ζαο (e-mail, ηειέθσλν).  Δάλ πξφθεηηαη γηα κεγαιχηεξα ή 

πην απαηηεηηθά πξνγξάκκαηα, είλαη θαιφ ε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ λα γίλεη ζε θαη’ ηδίαλ 

ζπλάληεζε πξηλ απφ ηελ εθδξνκή.  

 Παξνρή πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο εθδξνκήο   

Καηά ηελ έλαξμε ηεο εθδξνκήο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ην πξφγξακκα, ην ρξνλνδηάγξακκα, ηα κέξε πνπ ζα επηζθεθηνχλ, ηα ζεκεία ζπλάληεζεο, 

ηηο νδεγίεο έθηαθηεο αλάγθεο (δηαδηθαζίεο δηαθπγήο, ηη λα θάλνπλ εάλ ραζνχλ ή 

θαζπζηεξήζνπλ), θαη ηηο νδεγίεο αζθαιείαο. Δίλαη θαιφ λα επαλαιάβεηε ηηο ζεκαληηθέο 

νδεγίεο. Δίλαη θαιφ λα επαλαιάβεηε ηηο ζεκαληηθέο νδεγίεο. 

Δίλαη επίζεο θαιφ λα δψζεηε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνλ αξηζκφ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπ 

μελαγνχ, θαη λα ηνπο εμεγήζεηε πψο λα έξζνπλ ζε επηθνηλσλία καδί ηνπ ζε πεξηπηψζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο, ή εάλ απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ ππφινηπε νκάδα.  Δμεγήζηε ζηνπο 

ηνπξίζηεο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα ηνπο εηδνπνηήζεηε εάλ πξνθχςεη θάπνηα αλάγθε.  

3  Ξελάγεζε ζε Σνπξηζηηθφ Λεσθνξείν   

ηηο εθδξνκέο κε ηαμηδησηηθά ιεσθνξεία, έλα κεγάιν ηεο εθδξνκήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα 

ζην ιεσθνξείν, κε απνηέιεζκα ζπρλά λα εκθαλίδνληαη εκπφδηα, φπσο νη ςειέο ζθάιεο θαη νη 

ζηελνί δηάδξνκνη. Οη μελαγνί πξέπεη λα ζηγνπξεχνληαη φηη γλσξίδνπλ απφ πξηλ νξηζκέλεο 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ππεξεζία κεηαθνξψλ ηεο εθδξνκήο.  

 Δηδηθέο απαηηήζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο  

 Αθξηβήο αξηζκφο ηαμηδησηψλ 

 Σχπνο ιεσθνξείνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί (αξηζκφο θαζηζκάησλ, εάλ ζην φρεκα 

ππάξρεη ξάκπα ή εηδηθφ αλειθπζηήξα γηα αλαπεξηθά ακαμίδηα, ρψξνο ζην 

πνξηκπαγθάδ ηνπ ιεσθνξείνπ γηα κεηαθνξά αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ θιπ.).  

 Δάλ ππάξρεη ηνπαιέηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ιεσθνξείνπ.  

Απηέο νη πνιχ βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζα ζαο βνεζήζνπλ λα πξνεηνηκαζηείηε γηα ηελ εθδξνκή 

θαη λα ηξνπνπνηήζεηε ηνπο ηξφπνπο παξνπζίαζεο θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζηνπο 

επηζθέπηεο.   
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 Δηδηθέο ζπκβνπιέο εθδξνκψλ κε ιεσθνξείν γηα επηζθέπηεο κε θηλεηηθέο 

αλαπεξίεο  

 

 Διέγμηε απφ πξηλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ ιεσθνξείνπ.  Τπάξρνπλ ιεσθνξεία κε 

εηδηθφ αλειθπζηήξα ή ξάκπα ζην πίζσ κέξνο πνπ ζεθψλνπλ ηα αλαπεξηθά ακαμίδηα. 

 Δάλ πξφθεηηαη γηα ιεσθνξείν ή βαλάθη ρσξίο ξάκπα, ν ρξήζηεο αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ 

ζα πξέπεη λα κπνξεί λα κεηαθηλεζεί ζε θάπνην απφ ηα θαλνληθά θαζίζκαηα επηβαηψλ.  

Δάλ απαηηείηαη βνήζεηα γηα ηελ κεηαθνξά, είλαη πξνηηκφηεξν λα έρεη ν επηζθέπηεο ηνλ 

δηθφ ηνπ ζπλνδφ ή θξνληηζηή, έηζη ψζηε ε κεηαθνξά λα γίλεη κε αζθαιή ηξφπν.  Σν 

αλαπεξηθφ ακαμίδην ζα ηνπνζεηεζεί ζην πνξηκπαγθάδ θαη ζα παξαδνζεί ζηνλ 

ζχληξνθν ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία.  

 Ο μελαγφο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ νδεγφ γηα λα δηεπθνιχλνπλ άηνκα κε 

πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο ζην λα έρνπλ πξφζβαζε ζην ιεσθνξείν. Ο νδεγφο ζα 

πξέπεη λα ρακειψλεη ην κπξνζηηλφ ηκήκα ηνπ ιεσθνξείνπ ζε θάζε ζηάζε, έηζη ψζηε ηα 

ζθαινπάηηα λα κελ είλαη πνιχ ςειά ζην αλέβαζκα ή ην θαηέβαζκα.  ε θάζε άιιε 

πεξίπησζε, ν νδεγφο ζα πξέπεη λα βνεζάεη ηνπο επηζθέπηεο θαηά ηελ είζνδν ή ηελ 

έμνδν απφ ην ιεσθνξείν, δίλνληαο ηνπο ην ρέξη ηνπ γηα λα ζηεξηρηνχλ.  Δπίζεο, ν 

νδεγφο ζα έρεη ππ’ επζχλε ηνπ ηελ απνζήθεπζε ησλ ακαμηδίσλ ζε θάζε ζηάζε, θαη ζα 

πξέπεη λα αλνίγεη ην πνξηκπαγθάδ θαη λα ηα δίλεη ζηνπο ζπλνδνχο ησλ αηφκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο πξφζβαζεο. 

 Δπίζεο, ν νδεγφο ζα έρεη ππ’ επζχλε ηνπ ηελ απνζήθεπζε ησλ ακαμηδίσλ ζε θάζε 

ζηάζε, θαη ζα πξέπεη λα αλνίγεη ην πνξηκπαγθάδ θαη λα ηα δίλεη ζηνπο ζπλνδνχο ησλ 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο πξφζβαζεο. Οη ζπλνδνί αηφκσλ ζε αλαπεξηθά ακαμίδηα 

είλαη εθπαηδεπκέλνη λα παξέρνπλ ηέηνηα θξνληίδα κε αζθαιή ηξφπν, δηφηη θάζε άιιε 

παξέκβαζε ελδέρεηαη λα απνβεί επηθίλδπλε.  

 Σα άηνκα κε κπαζηνχληα ή παηεξίηζεο ζα πξέπεη λα θαζίζνπλ είηε ζηηο κπξνζηηλέο 

ζεηξέο θαζηζκάησλ, είηε ζηα θαζίζκαηα κπξνζηά απφ ηελ πίζσ πφξηα ηνπ ιεσθνξείνπ, 

έηζη ψζηε λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηελ έμνδν θαη λα κελ ληψζνπλ φηη θαζπζηεξνχλ 

ηελ ππφινηπε νκάδα. 

 Δπηιέμηε κέξε γηα ζηάζεηο ζηα νπνία νη ηνπαιέηεο είλαη ζε ρψξνπο ηνπ ηζνγείνπ, έηζη 

ψζηε ηα άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο λα κελ ρξεηάδεηαη λα θαηεβαίλνπλ ζθάιεο γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηνπαιέηεο. 

 Δπηιέμηε κέξε γηα ζηάζεηο ζηα νπνία νη ηνπαιέηεο είλαη ζε ρψξνπο ηνπ ηζνγείνπ, έηζη 

ψζηε ηα άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο λα κελ ρξεηάδεηαη λα θαηεβαίλνπλ ζθάιεο γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηνπαιέηεο. Δπίζεο, κε απηφ ηνλ ηξφπν, ζα εμνηθνλνκήζεηε ρξφλν 

θαηά ηελ επίζθεςε, θαη δελ ζα ηα αθήζεηε κφλα ηνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Δηδηθέο ζπκβνπιέο εθδξνκψλ κε ιεσθνξείν κε άηνκα κε νπηηθέο 

αλαπεξίεο  

 

 ηαλ ν μελαγφο θάλεη παξνπζίαζε κέζα ζην ιεσθνξείν, κνινλφηη δελ ππάξρεη άκεζε 

νπηηθή επαθή κεηαμχ μελαγνχ θαη επηβαηψλ, ν μελαγφο κπνξεί λα γπξίζεη θαη λα 

απεπζπλζεί απεπζείαο ζηνλ επηβάηε κε νπηηθή αλαπεξία, θάλνληαο ηελ επηθνηλσλία 

πην πξνζσπηθή, θαη ηξαβψληαο ηελ πξνζνρή ησλ ππνινίπσλ επηβαηψλ.  

Πξνζπαζήζηε λα βάδεηε ηνπο επηζθέπηεο κε νπηηθέο αλαπεξίεο λα θάζνληαη ζην 

θάζηζκα πνπ βξίζθεηαη πίζσ ζαο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζε απηνχο 
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πξνζσπηθά κε πην εχθνιν ηξφπν ζε πεξηζηάζεηο φπνπ απηφ ρξεηάδεηαη (π.ρ. γηα λα 

θάλεηε κηα πην ιεπηνκεξή πεξηγξαθή).  

 Δηδηθέο ζπκβνπιέο εθδξνκψλ κε ιεσθνξείν κε άηνκα κε αθνπζηηθέο 

αλαπεξίεο  

 

 Δάλ ε νκάδα ρξεζηκνπνηεί αθνπζηηθνχο νδεγνχο μελάγεζεο, κπνξείηε λα ηνπο 

ρξεζηκνπνηήζεηε εληφο ηνπ ιεσθνξείνπ γηα άηνκα πνπ έρνπλ αθνπζηηθέο αλαπεξίεο.  

 Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε έλα αζχξκαην κηθξφθσλν εληφο ηνπ ιεσθνξείνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξείηε λα θηλείζηε θαη λα έρεηε πην άκεζε επαθή κε φινπο ηνπο 

επηβάηεο. 

 ηαλ ζηελ νκάδα ζαο βξίζθνληαη άηνκα κε αθνπζηηθέο αλαπεξίεο, πξνζπαζήζηε λα 

ηνπο βάιεηε λα θαζίζνπλ ζην θάζηζκα απφ πίζσ ζαο, δηφηη έηζη ζα είλαη πην εχθνιν γηα 

ηα άηνκα απηά λα δηαβάζνπλ ηα ρείιε ζαο γηα λα θαηαιάβνπλ ηη ιέηε. 

 Δάλ μελαγείηε άηνκα κε θψθσζε, κπνξείηε λα πξνεηνηκάζεηε έλα γξαπηφ θείκελν κε ηα 

πην ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο αθήγεζεο ζαο θαη πξαθηηθέο ζπκβνπιέο, ην νπνίν ζα 

δψζεηε ζηα κέιε ηεο νκάδαο επηζθεπηψλ, ή λα θηηάμεηε κηα παξνπζίαζε ζε 

PowerPoint κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ επεμεγήζεσλ ζαο, ηελ νπνία ζα πξνβάιιεηε 

κέζα ζην ιεσθνξείν γηα λα δηεπθνιχλεηε ηελ θαηαλφεζε ησλ επηζθεπηψλ. 

 Θα πξέπεη επίζεο λα είζηε πξνεηνηκαζκέλνη λα επαλαιάβεηε νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο 

κεκνλσκέλα θαη θαη’ ηδίαλ ζε επηζθέπηεο κε αθνπζηηθή αλαπεξία.  

 Δηδηθέο ζπκβνπιέο εθδξνκψλ κε ιεσθνξείν γηα άηνκα κε άιιεο αλαπεξίεο 

/ Γεληθέο πκβνπιέο 

 

 Δάλ μελαγείηε κηα κεγάιε κηθηή νκάδα αηφκσλ κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο (π.ρ. κεησκέλε 

ζσκαηηθή αληνρή θαη εηδηθέο αλάγθεο θηλεηηθφηεηαο ή αθνήο), κπνξείηε λα αλαθέξεηε ηηο 

γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηφπν επίζθεςεο εληφο ηνπ ιεσθνξείνπ, φπνπ νη θιηκαηηθέο 

θαη αθνπζηηθέο ζπλζήθεο είλαη θαιχηεξεο, θαη λα αθήζεηε ηα ζρφιηα θαη ηηο εηδηθέο 

πεξηγξαθέο ησλ κλεκείσλ γηα φηαλ ζα έρεηε θηάζεη ζηελ ηνπνζεζία.   

 Ρσηήζηε ηελ εηαηξεία ιεσθνξείσλ απφ πξηλ εάλ ε ιεσθνξεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε 

δηαζέηεη ηνπαιέηα, θαη εάλ δηαζέηεη, ξσηήζηε εάλ κπνξνχλ νη επηβάηεο λα ηελ 

ρξεζηκνπνηήζνπλ  (νη ηνπαιέηεο ζηα ιεσθνξεία ζπρλά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, αλάινγα 

κε ηηο πξαθηηθέο ηνπ ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξείνπ). 

 Αλαθνηλψζηε απφ πξηλ ην δξνκνιφγην πνπ ζα αθνινπζήζεηε θαη ελεκεξψζηε ηελ 

νκάδα επηζθεπηψλ γηα ηνλ ρξφλν πνπ ζα έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηνπαιέηα κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ, θαη ζπκβνπιέςηε ηνπο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηνπαιέηεο ζε θάζε ζηάζε γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο. 

 Βεβαησζείηε φηη νη ζέζεηο ηνπ ιεσθνξείνπ δελ είλαη πιήξσο θαηειεηκκέλεο απφ 

επηβάηεο (αλ θαη απηφ δχζθνια γίλεηαη γλσζηφ εθ ησλ πξνηέξσλ).  Πξέπεη πάληα λα 

πξνζπαζείηε λα αθήλεηε κεξηθέο ζέζεηο θελέο ζε πεξίπησζε κεγαιφζσκσλ ή 

ππέξβαξσλ επηβαηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ρσξέζνπλ ζε κία ζέζε, θαη πνπ 

αλαπφθεπθηα ζα ρξεηαζηεί λα πηάζνπλ δχν ζέζεηο.  

 Δάλ ε νκάδα πεξηιακβάλεη παηδηά, ηφηε γηα ιφγνπο αζθαιείαο κελ ηνπο επηηξέπεηε λα 

θάζνληαη ζηα κπξνζηηλά θαζίζκαηα ιφγσ θηλδχλνπ, θαη βεβαησζείηε φηη θνξνχλ ηηο 

δψλεο αζθαιείαο.  
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 Ρσηήζηε απφ πξηλ εάλ θάπνηνο επηβάηεο ππνθέξεη απφ λαπηίεο θαηά ηελ δηαδξνκή, 

εηδηθά φζνλ αθνξά πεξηπηψζεηο πνπ γλσξίδεηε απφ πξηλ φηη ε δηαδξνκή πεξηιακβάλεη 

ζηξνθέο.  Βάιηε ηνπο λα θαζίζνπλ ζηα κπξνζηηλά θαζίζκαηα γηα λα κελ ηνπο πηάλεη 

λαπηία, θαη ηνπνζεηήζηε θνληά ηνπο ζαθνχιεο εκεηνχ γηα θάζε πηζαλή πεξίπησζε. 

 Σν ιεσθνξείν ζα πξέπεη λα έρεη εκθαλή δηαθξηηηθά.  πνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, 

δηαζθαιίζηε φηη ν νδεγφο δελ ζα μεθηλάεη πξνηνχ φινη νη επηβάηεο έρνπλ θάηζεη ζηηο 

ζέζεηο ηνπο, θαζψο θαη φηη ην ιεσθνξείν ζα θάλεη ζηάζεηο ζε αζθαιείο θαη θαιά 

δηαξξπζκηζκέλεο ηνπνζεζίεο.   

 Οη επηβάηεο πνπ ηαμηδεχνπλ κε θξνληηζηέο ζα πξέπεη λα θάζνληαη ζε δηπιαλά 

θαζίζκαηα. 

 ηαλ νινθιεξψλεηε κηα μελάγεζε, θαη φπνπ ην επηηξέπνπλ νη πεξηζηάζεηο, βεβαησζείηε 

φηη νη επηζθέπηεο (εηδηθά φζνη έρνπλ πξνβιήκαηα φξαζεο) δελ έρνπλ αθήζεη 

πξνζσπηθά αληηθείκελα πίζσ ηνπο. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ελδέρεηαη λα ρξεηάδνληαη ηελ βνήζεηα ζαο λα αλέβνπλ θαη λα 

θαηέβνπλ απφ ην ιεσθνξείν.  

 

Δηθφλα 11. Λεσθνξεία κε εηδηθή δηαξξχζκηζε γηα ηελ κεηαθνξά αηφκσλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο θαη 

άιιεο παζήζεηο. Φσηνγξαθία: Kazuist. 

 

4  Γηακνλή θαη Γεχκαηα  

 

 Γηακνλή    

Οη νηθνγέλεηεο κε παηδηά, ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη νη ειηθησκέλνη ζα έρνπλ πξνηεξαηφηεηα 

ζηα θαηαιχκαηα ζε πξνηηκψκελνπο ηχπνπο δσκαηίσλ, ηδηαίηεξα εάλ απαηηνχλ πξνζβάζηκα 

δσκάηηα.  

 Δζηηαηφξηα    

Ίζσο ρξεηαζηεί λα ηθαλνπνηήζεηε δηάθνξεο απαηηήζεηο, αλάινγα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

έρνπλ νη πειάηεο ζαο.  

Σα άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζα ρξεηαζηνχλ εγθαηαζηάζεηο κε πξνζβάζηκε είζνδν, 

πξνζβάζηκνπο δηαδξφκνπο, θαη πξνζβάζηκεο ηνπαιέηεο. Πξνηηκνχληαη, επίζεο, νη 

εγθαηαζηάζεηο κε ηξαπέδηα ζε αξθεηφ θαηάιιειν χςνο απφ ην πάησκα, έηζη ψζηε ηα 

αλαπεξηαθά ακαμίδηα (ηα κπξάηζα) λα ρσξάλε απφ θάησ, θαζψο θαη κε πεξηζζφηεξν θελφ 

ρψξν κεηαμχ ησλ ηξαπεδηψλ γηα ηελ εχθνιε δηαθίλεζε ησλ ρξεζηψλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ.    
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Σα άηνκα κε νπηηθέο αλαπεξίεο ζα ρξεηαζηνχλ βνήζεηα θαηά ηελ είζνδν θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζην εζηηαηφξην, φπσο θαη θαηά ηελ επηινγή γεχκαηνο.  Πεξηγξάςηε ηνλ 

ρψξν θαηά ηελ άθημε, βνεζήζηε ηνπο λα βγάινπλ ηα παιηψ ηνπο, θαη βνεζήζηε ηνπο λα 

βξνπλ ειεχζεξν ρψξν ζην ηξαπέδη.  Πιεξνθνξήζηε ηνπο γηα ηα άηνκα πνπ θάζνληαη καδί 

ηνπο ζην ηξαπέδη.  Σα άηνκα κε ηχθισζε δελ ρξεηάδνληαη βνήζεηα κε ηα γεχκαηα, απιά πείηε 

ηνπο πσο έρεη ηνπνζεηεζεί ην θαγεηφ ζην πηάην. 

Ζ ζίηηζε ησλ αηφκσλ κε αθνπζηηθέο αλαπεξίεο δελ απαηηεί ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ, πέξαλ ηεο 

παξνρήο βνήζεηαο θαηά ηελ παξαγγειία, θη απηή κφλν έσο θάπνην ζεκείν. 

Οη ειηθησκέλνη ζα πξέπεη λα θάλνπλ ηαθηά δηαιείκκαηα γηα αλαςπθηηθά (θαγεηφ). 

Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ νη επηζθέπηεο ζα δειψζνπλ πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο ιφγσ πγείαο, θαζψο θαη εηδηθέο δηαηξνθηθέο αλάγθεο. Δίλαη θαιφ λα γλσξίδεηε 

ηέηνηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηέηνηεο αλάγθεο απφ πξηλ, θαη λα εηδνπνηήζεηε ηνλ ππεχζπλν ηνπ 

εζηηαηνξίνπ έηζη ψζηε λα πξνεηνηκάζνπλ ην κελνχ αλαιφγσο, θαη λα ην ειέγμνπλ, καδί κε ην 

πξνζσπηθφ, γηα ηπρφλ νπζίεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγίεο.   

5  Απξφζκελεο Καηαζηάζεηο  

 ε νξηζκέλα θηίξηα απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζε ζθχινπο-νδεγνχο    

Οη ζθχινη-νδεγνί ζα πξέπεη πάληα λα επηηξέπεηαη λα κπαίλνπλ ζε φια ηα κέξε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζηηαηνξίσλ, ησλ κπαξ θαη ησλ ρψξσλ 

αλακνλήο, αθφκε θη εάλ απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζε ζθχινπο ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. Οη 

ζθχινη-νδεγνί είλαη άξηζηα εθπαηδεπκέλνη θαη δελ απαηηνχλ άιιε εηδηθά θξνληίδα πέξαλ απφ 

απηή πνπ ηνπο παξέρεη ν ηδηνθηήηεο ηνπο. 

Μελ επηηξέςεηε λα απαγνξεπηεί ε είζνδνο ησλ ζθχισλ-νδεγψλ ζηνπο ρψξνπο πνπ 

επηζθέπηεζηε. Μπνξείηε λα απνθχγεηε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε ελεκεξψλνληαο ηνπο αξκφδηνπο 

απφ πξηλ.  

  Καηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο   

Οη μελαγνί ελίνηε θαινχληαη λα ιχζνπλ πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο αζζέλεηεο θαη 

ηξαπκαηηζκνχο επηζθεπηψλ, απψιεηα θάπνηνπ κέινπο νκάδαο επηζθεπηψλ, θιπ. ιεο απηέο 

νη θαηαζηάζεηο δεκηνπξγνχλ επηπιένλ απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηηο νξγαλσηηθέο δεμηφηεηεο θαη 

ηηο ηθαλφηεηεο ιήςεο ιεηηνπξγηθψλ απνθάζεσλ εθ κέξνπο ησλ μελαγψλ, φπσο δεκηνπξγνχλ 

επηπιένλ απαηηήζεηο θαη γηα  ηηο ίδηεο ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα θάλνπλ. 

Σα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη νη ειηθησκέλνη ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ απμεκέλνπο θηλδχλνπο 

πηζαλψλ πξνβιεκάησλ πγείαο θαη ηξαπκαηηζκψλ  

ε πεξηπηψζεηο αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνχ θάπνηνπ επηζθέπηε, ν μελαγφο πξέπεη λα δψζεη 

ηηο πξψηεο βνήζεηεο, λα θαιέζεη ηνλ γηαηξφ, θαη λα θαλνλίζεη ηελ δηαθνκηδή ζε λνζνθνκείν.  

Δάλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, θάπνηνο πειάηεο ρξεηαζηεί ηαηξηθή θξνληίδα, ν γηαηξφο 

ζα ζειήζεη λα κάζεη εάλ ν αζζελήο ιακβάλεη θάξκαθα, θαζψο θαη πνηα είλαη ηα θάξκαθα 

απηά.  Γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο, είλαη θαιφ λα επηζεκαίλεηε ζε πειάηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

θάξκαθα ή έρνπλ εηδηθά πξνβιήκαηα πγείαο λα έρνπλ καδί ηνπο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 
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παζήζεηο ηνπο – πέξα απφ ηα θάξκαθα πνπ ιακβάλνπλ γηα ηηο παζήζεηο απηέο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν, ζα εμνηθνλνκεζεί ρξφλνο γηα λα μεθηλήζεη ε ιήςε ηεο θαηάιιειεο αγσγήο. Δάλ νη 

πιεξνθνξίεο δελ είλαη δηαζέζηκεο, ζα πξέπεη λα έξζεηε ζε επαθή κε ζπγγελείο είηε άκεζα, 

είηε κέζσ ηνπ ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξείνπ, πξνθεηκέλνπ λα βξείηε ην πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδεη ν πειάηεο.   

Δάλ νη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκεο, ζα πξέπεη λα έξζεηε ζε επαθή κε 

ζπγγελείο είηε απεπζείαο, είηε κέζσ ηνπ ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξείνπ, πξνθεηκέλνπ λα βξείηε ην 

πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν πειάηεο. Ο μελαγφο ζα πξέπεη λα πξνζέμεη ηελ πξφθιεζε 

θνχξαζεο, θαη λα παξαθνινπζεί γηα ζεκάδηα πξνβιεκάησλ πγείαο ή δπζρέξεηαο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. 

Τπάξρεη επίζεο πεξίπησζε θάπνηνο πειάηεο λα κελ κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ μελάγεζε γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο.  Μηιήζηε κε ηνλ πειάηε, θαη θαηαιήμηε απφ θνηλνχ ζηα επφκελα βήκαηα – 

εάλ ρξεηάδεηαη λα έξζεη θάπνηνο γηαηξφο, ή αλ απιά ρξεηάδεηαη μεθνχξαζε.  Καιέζηε έλα ηαμί 

γηα λα πάεη ηνλ πειάηε ζην ζεκείν ζπλάληεζεο, ή λα ηνλ επηζηξέςεη ζην μελνδνρείν. Δάλ ν 

πειάηεο επηκείλεη λα παξακείλεη κε ηελ νκάδα γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο μελάγεζεο, ηφηε ζα 

πξέπεη λα πξνζαξκφζεηε ηνλ ξπζκφ μελάγεζεο ή ηελ δηαδξνκή, λα εμεγήζεηε ηελ 

θαηάζηαζε ζηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο, θαη λα δεηήζεηε ηελ θαηαλφεζε ηνπο.  

 πγθξνχζεηο θαη Παξάπνλα  

Ο μελαγφο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα απνηξέπεη ηηο ζπγθξνχζεηο, θαη εάλ απηέο πξνθχςνπλ, ζα 

πξέπεη λα κπνξεί λα ηηο ιχλεη.  Οη πηζαλέο ζπγθξνχζεηο κε νξηζκέλνπο ζπκκεηέρνληεο ζα 

πξέπεη λα ιχλνληαη εθηφο νκάδαο.  

ε κηθηέο νκάδεο πνπ πεξηιακβάλνπλ άηνκα κε αλαπεξίεο, ελδέρεηαη λα ζπλαληήζεηε 

πξνθαηαιήςεηο, θφβν επηθνηλσλίαο κε άηνκα κε αλαπεξίεο (άηνκα πνπ δελ γλσξίδνπλ πψο 

λα ζπκπεξηθεξζνχλ), εκπφδηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ή αθφκε θαη 

απξνζπκία ησλ άιισλ ζπκκεηερφλησλ λα κνηξαζηνχλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο κε άηνκα 

κε αλαπεξίεο.  Ζ έιιεηςε ζεβαζκνχ απέλαληη ζε άηνκα κε αλαπεξίεο ελδέρεηαη λα 

απνηειέζεη κεγάιν πξφβιεκα, ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνηξέςεηε. Δάλ πξνθχςεη κηα ηέηνηα 

θαηάζηαζε, ζα πξέπεη λα είζηε πξνεηνηκαζκέλνη λα κηιήζεηε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη λα 

εμεγήζεηε ηελ θαηάζηαζε. 

Παξ’ φια απηά, ν επαγγεικαηίαο μελαγφο ζα πξέπεη πάληνηε λα ζπκπεξηθέξεηαη ζε φινπο 

ηνπο πειάηεο κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη λα δηαηεξεί ζεηηθή θαη ραιαξή ηελ αηκφζθαηξα ζην 

εζσηεξηθφ ηεο νκάδαο.   

Σα παξάπνλα γηα πνηθίιεο εθθάλζεηο ηεο εθδξνκήο (πηζαλά θαη γηα ηνλ μελαγφ) είλαη ηα πην 

ζπλεζηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα ιχζεη ν μελαγφο.  Σα παξάπνλα απηά ελίνηε 

πξνθαινχληαη απφ κε ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ, φπσο π.ρ. φηη 

ν μελαγφο ζα ηνπο ζπλνδεχεη αθφκε θαη ζηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν, επεηδή θνβνχληαη λα 

ηξηγπξλάλε κφλνη. Ζ δηαρείξηζε ησλ παξαπφλσλ απαηηεί ππνκνλή θαη δηπισκαηία. Οξηζκέλεο 

γεληθνχ ηχπνπ ζπζηάζεηο είλαη νη εμήο:  

Μπνξείηε λα απνθχγεηε πνιιά παξάπνλα εάλ δψζεηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαδξνκή θαη ην 

πξφγξακκα πξηλ μεθηλήζεη ε εθδξνκή.  
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ε εθδξνκέο ελζσκάησζεο κε μελάγεζε, κπνξεί λα αληηκεησπίζεηε παξάπνλα ζρεηηθά κε ηηο 

κε αλακελφκελεο αιιαγέο (πξνζαξκνγέο) ηεο δηαδξνκήο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Αθνχηε ηνπο πειάηεο πξνζεθηηθά, πξνζπαζήζηε λα δείηε ηελ θαηάζηαζε απφ ηε κεξηά ηνπ, 

θαη θξαηήζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Δάλ ην ζθάικα είλαη απφ ηε 

κεξηά ζαο, δεηήζηε ζπγλψκε θαη πξνηείλεηε κηα πηζαλή ιχζε (εμάιεηςε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

θάπνηα απνδεκίσζε).  Δάλ δελ κπνξείηε λα ιχζεηε ην πξφβιεκα επηηφπνπ, ζεκεηψζηε ην 

νλνκαηεπψλπκν, ηελ δηεχζπλζε θαη ην ηειέθσλν ηνπ πειάηε, θαη πξνσζήζηε ηελ 

πιεξνθνξία ζηνλ δηνξγαλσηή ηεο εθδξνκήο ή ζην άηνκν πνπ είλαη αξκφδην γηα ην 

πξφβιεκα.  Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ φισλ.   

6  πκπεξάζκαηα 

ζα πεξηζζφηεξν εμνηθεηψλεζηε κε ην αληηθείκελν, ηφζν πεξηζζφηεξα ζα ζέιεηε λα κάζεηε.  

Σελ ίδηα ζηηγκή, ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα κάζεηε είλαη λα βηψζεηε θαη λα κάζεηε απφ ηα ιάζε.  

Κάζε θαηάζηαζε δηαθέξεη, θαη δελ γίλεηαη λα αλακέλεηε ηελ ζσζηή ιχζε γηα θάζε 

κεκνλσκέλε αλάγθε ή πεξίζηαζε. 

Παξ’ φια απηά, ην θεθάιαην απηφ ζα πξέπεη λα ζαο έρεη βνεζήζεη λα θαηαλνήζεηε ηελ βαζηθή 

θαη αλνηθηή πξνζέγγηζε πνπ ζα πξέπεη λα έρεηε γηα λα θέξεηε εηο πέξαο ηελ δνπιεηά ζαο, θαη 

λα γίλεηε έλαο ή κία μελαγφο ελζσκάησζεο. 

Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν πνπ ζα ζαο βνεζήζεη πνιχ λα βειηηψζεηε ηηο δεμηφηεηεο ζαο είλαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ πειαηψλ ζαο, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ αηνκηθψλ ζαο επηδφζεσλ θαηά 

ηελ δηαρείξηζε ηεο μελάγεζεο, νη νπνίεο είλαη ην αληηθείκελν ησλ δχν ηειεπηαίσλ θεθαιαίσλ. 

7  Πεγέο 

Project T-Guide 2014 http://www.accesstraining.eu/?i=t-guide.en.home  

World Tourism Organization, Manuals on accessible tourism, 

http://ethics.unwto.org/content/accessible-tourism   

http://www.accesstraining.eu/?i=t-guide.en.home
http://ethics.unwto.org/content/accessible-tourism
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6ν Κεθάιαην 

Αμηνιφγεζε Τπεξεζηψλ Ξελάγεζεο  
 

Δάλ δελ αθνχζεηε ηνλ πειάηε, δελ ζα κπνξέζεηε λα θαηαιάβεηε ηη ρξεηάδεηαη ν πειάηεο. Δάλ 

δελ θαηαιαβαίλεηε ηη ρξεηάδεηαη ν πειάηεο, δελ ζα πεηχρεηε άξηζηε εμππεξέηεζε πειαηψλ. 

Trisha Bennett – χκβνπινο Καηάξηηζεο 
 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπγθεληξψζεηε ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο έπεηηα απφ κηα μελάγεζε, εηδηθά 

εάλ απηή πεξηιακβάλεη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πξφζβαζεο.  Ζ δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε 

ησλ παξαηεξήζεσλ ζα ζαο βνεζήζεη λα αλαπηχμεηε ηηο πξνζσπηθέο ζαο δεμηφηεηεο κέζα 

απφ ηε ζπλερή κάζεζε, θη αθφκε πεξηζζφηεξν, λα ζπκβάιεηε ζηελ βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο 

ησλ κειινληηθψλ ζαο πειαηψλ. 

Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη εάλ νη ηνπξίζηεο κείλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ 

ιακβάλνπλ, ην πην πηζαλφ είλαη φηη φρη κφλν ζα επηζηξέςνπλ, αιιά ζα ηηο πξνηείλνπλ θαη ζε 

άιινπο πηζαλνχο πειάηεο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, απηφ ζπκβαίλεη κε κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα φζνλ αθνξά άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πξφζβαζεο. 

Τπάξρνπλ δχν βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε φζνλ 

αθνξά ηελ πξνζβαζηκφηεηα: 

1. Ση θάλαηε θαιά πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεηε ηηο αλάγθεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ 

πειαηψλ ζαο; 

2. Ση κπνξείηε λα θάλεηε αθφκε θαιχηεξα γηα λα ηθαλνπνηήζεηε ηηο αλάγθεο 

πξνζβαζηκφηεηαο πνπ έρνπλ; 

Σν πξψην εξψηεκα ζαο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα εληζρχζεηε απηά πνπ πεηπραίλεηε, θαη ζαο 

βνεζάεη λα έρεηε ζηγνπξηά φηη δίλεηε απηά πνπ ρξεηάδνληαη νη πειάηεο ζαο. 

Σν δεχηεξν εξψηεκα ζαο βνεζάεη λα βειηηψζεηε ηελ πξνζθνξά ζαο ζε κειινληηθφ ρξφλν. 

Μεξηθά επηπιένλ δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα έρεηε θαηά λνπ ζηα ηππηθά πιαίζηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ζαο, φζνλ αθνξά ηελ μελάγεζε θαη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ ιακβάλεηε, είλαη ηα 

εμήο:  

 Να απνδέρεζηε ηελ θξηηηθή απφ ηνπο πειάηεο αλνηθηά, ζεηηθά, κε επγέλεηα, θαη κε 

δεκηνπξγηθφ πλεχκα. 

 Γίλεηε ζηνπο πειάηεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχλ, κε ζεβαζκφ ζηελ εκπηζηεπηηθφηεηα. 

 Αμηνινγείηε ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ην εάλ θαη θαηά πφζν νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

ηθαλνπνηνχληαη κε ζπλέπεηα, θαζψο θη εάλ θαη θαηά πφζν επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη. 

 Αλαινγηζηείηε εάλ νη ζηφρνη, ν θφξηνο εξγαζίαο θαη ε πξνγξακκαηηζκέλε μελάγεζε 

θηλνχληαλ ζε ξεαιηζηηθά πιαίζηα, ή εάλ εζείο, ε νκάδα θαη νη δηνξγαλσηέο έρεηε απιά 

αγρσζεί, θνπξαζηεί ή βαξεζεί.  

 Υξεζηκνπνηείζηε ηελ επηξξνή θαη ηελ αξκνδηφηεηα ζαο απέλαληη ζηνπο ηδηνθηήηεο ή 

ηνπο εθφξνπο ηνπ κνπζείνπ, ηνπ κλεκείνπ θιπ., πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεηε φηη 

ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ ζαο – ή, φπνπ κπνξείηε, λα 

εμαζθαιίδεηε φηη ε ηθαλνπνίεζε ππεξβαίλεη ηηο πξνζδνθίεο. 
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 Υξεζηκνπνηείζηε ηελ επηξξνή ζαο γηα λα δηαπξαγκαηεπηείηε θαη λα ζπκθσλήζεηε ζε 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ 

δελ ηθαλνπνηνχληαη. 

 πγθεληξψζηε ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο απφ ηνπο πειάηεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεηε φηη νη εηδηθέο αλάγθεο πξφζβαζεο θαη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ 

παξέρνληαη είλαη ηθαλνπνηεηηθέο γηα απηνχο (δείηε ην ελδεηθηηθφ εξσηεκαηνιφγην ζην 

Παξάξηεκα 1). 

 Αλαδεηήζηε θαη αμηνπνηήζηε ηηο επθαηξίεο λα νηθνδνκήζεηε ιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο κε ηνπο 

πειάηεο. 

 Βεβαησζείηε φηη φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ιακβάλνπλ ηηο θαηάιιειεο παξαηεξήζεηο. 

 Διέγμηε εάλ ε εξγαζία ζαο νινθιεξψλεηαη απνηειεζκαηηθά φρη κφλν απφ εζάο 

πξνζσπηθά, αιιά θαη απφ ηνπο άιινπο μελαγνχο ή ην ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ πνπ 

εκπιέθνληαη ζε απηήλ. 

 Αληηκεησπίζηε απνηειεζκαηηθά ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο πνπ ηίζεληαη απφ 

δπλεηηθνχο, λένπο ή ηαθηηθνχο πειάηεο, έηζη ψζηε λα είζηε θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνη 

γηα λα ηθαλνπνηήζεηε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. 

 Βξείηε πνηα είλαη ηα δπλαηά ή αδχλακα ζεκεία ζαο, ηη ζέιεηε λα πεηχρεηε κέζα ζηνπο 

επφκελνπο κήλεο, θαη πνηα θαηάξηηζε ή εθπαίδεπζε ζέιεηε λα θαιιηεξγήζεηε 

πεξαηηέξσ. 

 Αθνχ μελαγήζεηε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πξφζβαζεο, ζεκεηψζηε θάπνηα πξάγκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία πνπ απνθνκίζαηε.  Να ζπκάζηε φηη νη γεληθέο πιεξνθνξίεο 

κπνξνχλ λα θαλνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νη πξνηάζεηο 

ιεηηνπξγνχλ εμίζνπ θαιά γηα φινπο.  Σελ ίδηα ζηηγκή, ηα εμεηδηθεπκέλα «θφιπα» πνπ ζα 

κάζεηε ή ζα αληηιεθζείηε θαηά ηελ μελάγεζε κπνξνχλ λα ζαο ρξεζηκεχζνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ, ελψ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ γλψζεηο πνπ ζα θαλνχλ ρξήζηκεο θαη ζε άιιεο 

νκάδεο.  
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7ν Κεθάιαην 

Αμηνιφγεζε Γλψζεσλ   

1.  ΔΙΑΓΩΓΗ 

εηξά ζαο ηψξα. Διέγμηε ηηο επηδφζεηο ζαο θαη απαληήζηε ζην παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην,  

δηεπθνιχλνληαο ηελ αθνκνίσζε ησλ φζσλ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην Δγρεηξίδην. 

Αθνχ ηειεηψζεηε κε ην εξσηεκαηνιφγην, ζα δηαβάζεηε γηα κεξηθέο «πξαγκαηηθέο 

πεξηπηψζεηο» θαη ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα θαληαζηείηε κε πνην ηξφπν κπνξείηε λα ιχζεηε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη, θαη πσο ζα αληηδξνχζαηε εζείο εάλ ζαο ηχραηλαλ ηέηνηεο 

θαηαζηάζεηο.  Έηζη, ζα ληψζεηε πην άλεηα ιχλνληαο ηα φηαλ ζα ζαο ζπκβνχλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα.  

2.  Δξσηεκαηνιφγην 

1.  Σα άηνκα κε αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο είλαη εθείλα πνπ:  

A. Έρνπλ έιιεηςε επαηζζεζίαο  

B. Γελ θαηαιαβαίλνπλ απιέο θξάζεηο  

C. Έρνπλ νπηηθέο ή αθνπζηηθέο αλαπεξίεο  

D. Δθδειψλνπλ ζπλαηζζήκαηα παζνινγηθήο θαθίαο  

E. Αληηκεησπίδνπλ ζεηηθά ηνπο άιινπο  

2.  Δάλ θάπνηνο ηνπξίζηαο ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην ζέιεη λα επηζθεθζεί ηελ Ρσκατθή 

Αγνξά ζηελ Ρψκε, εκείο πξέπεη λα βεβαησζνχκε φηη:  

A. Θα ζπλνδεχεηαη απφ θάπνηνλ βνεζφ  

B. Έρεη ιάβεη αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά ηηο ζπλζήθεο ηεο δηαδξνκήο  

C. Θα πάεη φηαλ νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζα είλαη επλντθέο  

D. Θα επηιέμεη λα πάεη ζε επνρή πνπ δελ ζα έρεη πνιχ θφζκν  

E. Θα εληζρχζεη ηνπο ηξνρνχο κε ηα θαηάιιεια ειαζηηθά  

3.  Πσο κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε έλα άηνκν κε νπηηθέο αλαπεξίεο;  

A. Θα ηνπ δψζνπκε ην Λεπθφ Μπαζηνχλη  

B. Θα ηνπ δψζνπκε ην ρέξη  

C. Θα ηνπ δψζνπκε λα δεη έλα ελεκεξσηηθφ βίληεν  

D. Θα ηνλ ξσηήζνπκε πνηνπ είδνπο βνήζεηα πξνηηκάεη ν ίδηνο  

E. Θα ηνλ βάινπκε λα δεη κηα πξνβνιή κε δηαθάλεηεο  

4.  Έλαο ηνπξηζηηθφο ρψξνο είλαη πξνζβάζηκνο φηαλ:  

A. Μπνξεί λα εηζέιζεη έλαο ρξήζηεο αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ  

B. Μπνξεί λα εηζέιζεη κηα νκάδα αηφκσλ κε ηχθισζε πνπ ζπλνδεχνληαη απφ μελαγφ  

C. Μπνξνχλ λα εηζέιζνπλ άηνκα κε αλαπεξίεο θαη νη θξνληηζηέο ηνπο  

D. Δπηηξέπνληαη ηα δψα-νδεγνί ζηνλ ρψξν ππνδνρήο  

E. ινη κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο θαη 

ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο 
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5.  Δάλ ε νκάδα κνπ πεξηιακβάλεη πειάηε ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην, ζα αλαθεξφκνπλ 

ζε απηφλ σο:  

A. Άηνκν κε αλαπεξία  

B. Άηνκν κε ζσκαηηθή αζζέλεηα  

C. Πειάηεο κε εηδηθέο αλάγθεο πξφζβαζεο  

D. Αλάπεξνο  

E. Άηνκν πνπ ιακβάλεη βνήζεηα απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

6.  Πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπκε νξζά θαη απνηειεζκαηηθά κε έλα άηνκν κε 

αλαπεξία, πξέπεη:  

A. Να κηιήζνπκε ζηνλ θξνληηζηή ηνπ  

B. Να έρνπκε θηιηθφ ηφλν θσλήο θαη λα ρξεζηκνπνηνχκε επγεληθέο ιέμεηο 

C. Να επηιέγνπκε πξνζεθηηθά ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 

D. Να επηδεηθλχνπκε επαγγεικαηηζκφ, δηαζεζηκφηεηα θαη επγέλεηα 

E. Να δεηήζνπκε βνήζεηα απφ θνηλσληθφ δηακεζνιαβεηή 

7.  Δάλ ηπραίλεη λα κηιάκε κε άηνκν κε αθνπζηηθέο αλαπεξίεο, πξέπεη:  

A. Να κηιάκε κε πνιχ δπλαηή θσλή  

B. Να βξηζθφκαζηε ζε κέξνο κε θαιφ θσηηζκφ  

C. Να πάκε λα ςάμνπκε δηεξκελεία φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα  

D. Να θάλνπκε ρεηξνλνκίεο  

E. Να δίλνπκε έλα αθνπζηηθφ αξρείν γηα ζπζθεπή iPhone κε νδεγίεο 

8.  Σα παξαθάησ απνηεινχλ εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

άηνκα κε νπηηθέο αλαπεξίεο: 

A. Δπαγσγηθνί βξφρνη  

B. Σειεζθφπηα 

C. Υάξηεο αθήο  

D. Μπαζηνχληα  

E. Ράκπεο 

9.  Σα παξαθάησ απνηεινχλ εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο: 

A. Δπαγσγηθνί βξφρνη  

B. Σειεζθφπηα 

C. Υάξηεο αθήο  

D. Μπαζηνχληα  

E. Οδεγίεο εχθνιεο ζηελ αλάγλσζε 

10. ε κηα νκάδα 10 αηφκσλ πνπ μελαγείηε, ππάξρνπλ 2 ειηθησκέλνη κε θηλεηηθέο 

αλαπεξίεο: 

A. Σνπο πξνζθέξσ κηα δηαθνξεηηθή μελάγεζε  

B. Λέσ ζε έλαλ απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο λα ηνπο θξνληίζνπλ 

C. Σνπο πεξηκέλσ λα θηάζνπλ πξνηνχ μεθηλήζσ ηελ μελάγεζε  

D. Σνπο δίλσ ην ρέξη κνπ γηα λα ηνπο βνεζήζσ 
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E. Φέξλσ δχν θνξεηέο θαξέθιεο γηα λα ηνπο ηηο πξνζθέξσ 

11.  Η ζπκβνπιή πνπ αθνινπζεί ζα ζε βνεζήζεη λα απνθχγεηο απξφβιεπηεο 

θαηαζηάζεηο: 

A. Μελ δείρλεηε ειαζηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

B. Πξνζαξκφζηε ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηηο εμεγήζεηο θαη ηνλ φγθν ησλ 

πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο επηζθέπηεο 

C. Δπηιέμηε θηελά θαηαιχκαηα πνπ ζα είλαη πξνζβάζηκα απφ φινπο 

D. Μελ βνεζήζεηε κεηαθξάδνληαο ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο, φπσο π.ρ. θάπνηα 

αγνξά, γηαηί δελ πξέπεη λα αλαπηχζζεηε πνιχ ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο επηζθέπηεο.  

12.  ε κηα νκάδα 10 αηφκσλ πνπ μελαγείηε, ππάξρνπλ 2 άηνκα κε εηδηθέο δηαηξνθηθέο 

αλάγθεο: 

A. Σνπο πξνζθέξσ κηα δηαθνξεηηθή μελάγεζε  

B. Λέσ ζε έλαλ απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο λα ηνπο θξνληίζνπλ 

C. Σνπο πεξηκέλσ λα θηάζνπλ πξνηνχ μεθηλήζσ ηελ μελάγεζε  

D. Βεβαηψλνκαη φηη ππάξρεη θάπνην εζηηαηφξην πνπ ζα κπνξέζνπλ λα βξνπλ ηα θαγεηά 

 πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο 

E. Αλακέλσ φηη ζα πξέπεη λα θάλσ πνιιέο ζηάζεηο γηα λα πηνπλ λεξφ 

13.  Μηα νκάδα 10 αηφκσλ πνπ μελαγείηε πεξηιακβάλεη 2 ειηθησκέλνπο, 3 άηνκα κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 1 άηνκν κε ηχθισζε θαη 1 άηνκν κε θψθσζε: 

A. Σα παξαηάσ, θαη ηνπο ιέσ λα βξνπλ άιινλ μελαγφ 

B. Λέσ ζε έλαλ απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο λα ηνπο θξνληίζνπλ 

C. Σνπο πεξηκέλσ λα θηάζνπλ πξνηνχ μεθηλήζσ ηελ μελάγεζε  

D. Σνπο πξνζθέξσ κηα δηαθνξεηηθή μελάγεζε 

E. Κάλσ φηη θαιχηεξν κπνξψ γηα λα ραξίζσ ζε φινπο ηελ θαιχηεξε εκπεηξία, 

 γλσξίδνληαο φηη ζα πξέπεη λα θάλσ νξηζκέλνπο ζπκβηβαζκνχο 

14.  Πξνζβάζηκνο ηνπξηζκφο είλαη: 

A. Σνπξηζκφο γηα άηνκα κε νπηηθέο αλαπεξίεο  

B. Σνπξηζκφο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ νη θησρνί 

C. Πνηνηηθφο ηνπξηζκφο  

D. Σνπξηζκφο γηα ειηθησκέλνπο 

E. Σνπξηζκφο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο 

15.  Ση πξέπεη λα θάλσ γηα λα κάζσ λα εξγάδνκαη κε άηνκα κε αλαπεξίεο: 

A. Πξέπεη λα θηηάμσ έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο  

B. Πξέπεη λα δείρλσ επειημία θαη λα καζαίλσ απφ ηηο εκπεηξίεο κνπ 

C. Πξέπεη λα κειεηήζσ ηελ εζληθή λνκνζεζία πεξί πξνζβαζηκφηεηαο 

D. Πξέπεη λα κάζσ νξηζκέλεο αλεπίζεκεο ηερληθέο θξνληίδαο 

E. Πξέπεη λα έρσ θάπνηνλ ζπγγελή πνπ λα έρεη αλαπεξίεο 

 

σζηέο απαληήζεηο:  1) C; 2) B; 3) D; 4) E; 5) C; 6) D; 7) B; 8) C; 9) E; 10) C; 11) B; 12) D; 13) E; 14) 

C; 15) B. 
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3  Μειέηεο πεξηπηψζεσλ 

Οη κειέηεο πεξηπηψζεσλ πνπ αθνινπζνχλ πξνέξρνληαη απφ πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

ζπλέβεζαλ ζε μελαγνχο. 

Οδεγίεο γηα κεκνλσκέλνπο εθπαηδεπφκελνπο 

Γηαβάζηε ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο θαη πξνζπαζήζηε λα βξείηε εάλ θάηη κπνξεί λα γίλεη 

απφ πξηλ γηα λα απνθεπρζεί ε θαηάζηαζε, ή εάλ κπνξείηε λα βξείηε κηα θαιή ιχζε αθνχ 

ζπκβεί ε θαηάζηαζε.  

Να ζπκάζηε φηη ζε πεξηπηψζεηο φπσο νη παξαθάησ, δελ ππάξρεη κία κφλν ζσζηή απάληεζε 

ή ιχζε. Χζηφζν, κε ηηο γλψζεηο πνπ έρεηε απνθνκίζεη δηαβάδνληαο απηφ ην Δγρεηξίδην, εάλ 

αθηεξψζεηε ιίγν ρξφλν λα ζθεθηείηε ηελ θάζε πεξίπησζε, θη εάλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ 

ινγηθή, κπνξείηε λα θαηαιήμεηε ζηελ δηθή ζαο ιχζε.  ηελ πξάμε, ζα πξέπεη πάληα λα 

επηιχεηε ηελ θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηελ ηνπνζεζία, ηελ ζχλζεζε ηεο νκάδαο θαη ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ πειάηε, αιιά κε ηηο ζρεηηθέο δηαθνξέο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε.  

Οδεγίεο γηα εθπαηδεπηέο (ζε νκαδηθά καζήκαηα) 

Δπηιέμηε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ζαο ηαηξηάδνπλ θαη δείμηε ηηο ζηνπο καζεηέο ζαο (κπνξείηε λα 

ηηο ηξνπνπνηήζεηε αλάινγα κε ηελ ηνπνζεζία ή ηελ πείξα ζαο).  Αθηεξψζηε ιίγν ρξφλν γηα 

αηνκηθή πξνεηνηκαζία (ή, νη καζεηέο κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ ζε δεπγάξηα).  Αθήζηε ηνπο λα 

παξνπζηάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο, θαη ηα ζρεηηθά επηρεηξήκαηα. πδεηήζηε ηηο 

πξνηάζεηο θαη αλαδεηήζηε ιχζεηο απφ θνηλνχ.  πκβνπιέςηε ηνπο ηη λα θάλνπλ ή ηη λα κελ 

θάλνπλ ζηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε.  Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη καζεηέο ζα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά 

θαη ζα ζπκνχληαη θαιχηεξα ηη λα θάλνπλ φηαλ μελαγνχλ ηνπξίζηεο κε εηδηθέο αλάγθεο 

πξφζβαζεο.  

Καηαζηάζεηο 

1) Έλαο πειάηεο έρεη θιείζεη έλαλ θιεηζηφ πεξίπαην μελάγεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ 

ηεο πφιεο γηα κηα νκάδα καζεηψλ.  ην ζεκείν ζπλάληεζεο αλαθαιχπηεηο φηη 2 καζεηέο είλαη 

ρξήζηεο αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ, θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο επηκέλνπλ λα κείλνπλ φια καδί θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο μελάγεζεο.  Έλα θνκκάηη ηεο δηαδξνκήο πεξλάεη απφ πέηξηλεο ζθάιεο, 

ελψ ζε άιια ζεκεία ν δξφκνο είλαη πην ζηελφο θαη έρεη δηαηεξήζεη ηελ ηζηνξηθή ηνπ κνξθή 

(ιηζφζηξσην πεδνδξφκην). Πσο αληηκεησπίδεηε απηή ηελ θαηάζηαζε;  

2) Δίζηε μελαγφο ζε κηα εθδξνκή δηάξθεηαο κεξηθψλ εκεξψλ ζηα αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο 

ζαο.  Ζ νκάδα ζαο πεξηιακβάλεη κηα κεηέξα κε ηελ θφξε ηεο, πνπ έρεη πνιιαπιέο 

αλαπεξίεο.  Ζ θνπέια είλαη 12 εηψλ θαη έρεη θηλεηηθή θαη γλσζηηθή αλαπεξία (δελ κπνξεί λα 

πεξπαηήζεη, ρξεζηκνπνηεί αλαπεξηθφ ακαμίδην, ε πξνζνρή ηεο είλαη αζηαζήο, θαη θαηαλνεί 

κφλν απιέο ιεθηηθέο νδεγίεο).  Ζ κεηέξα θξνληίδεη ηελ θφξε, θαη πξνζπαζείηε λα βνεζήζεηε 

φζν πεξηζζφηεξν κπνξείηε. Σελ ηέηαξηε εκέξα ηεο εθδξνκήο, έρεηε θεξδίζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηεο θνπέιαο θαη αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά ζηελ παξνπζία ζαο,  φπσο θαη ε κεηέξα 

ηεο.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νινήκεξεο επίζθεςεο ζηελ πφιε, έρεηε έλα ηξίσξν δηάιεηκκα ζην 

πξφγξακκα (ειεχζεξνο ρξφλνο).  Αθνχ εμεγείηε ζηελ νκάδα πνπ λα πάλε, πσο θαη ηη ζα 

βξνχλε, αλαθαιχπηεηε φηη ε κεηέξα έρεη θχγεη θαη ζαο έρεη αθήζεη ηελ θνπέια. Πξνζπαζείηε 

λα ηελ θαιέζεηε, αιιά δελ απαληάεη ζην ηειέθσλν.  Ση ζα θάλεηε; 
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3) Ξελαγείηε κηα νινήκεξε εθδξνκή κε ιεσθνξείν ζηελ Υξηζηνπγελληάηηθε αγνξά. 

Κάλεηε ηελ παξνπζίαζε θαηά ηελ δηαδξνκή κε ην ιεσθνξείν.  Έπεηηα απφ δηαδξνκή δχν 

σξψλ, ζηελ πξψηε ζηάζε, αλαθαιχπηεηε φηη ε νκάδα πεξηιακβάλεη δχν άηνκα κε αθνπζηηθή 

αλαπεξία (θψθσζε).  Έπεηηα απφ δηαδξνκή δχν σξψλ, ζηελ πξψηε ζηάζε, αλαθαιχπηεηε 

φηη ε νκάδα πεξηιακβάλεη δχν άηνκα κε αθνπζηηθή αλαπεξία (θψθσζε).  Πσο ιχλεηε απηή 

ηελ παξεμήγεζε; 

4) Δίζηε ζε έλα ζπλέδξην κε κηα νκάδα αιινδαπψλ πειαηψλ.  Μία πειάηηζζα ειηθίαο 60 

εηψλ μαθληθά πέθηεη αλαίζζεηε.  Καιείηε ην αζζελνθφξν θαη ηελ ζπλνδεχεηε ζην λνζνθνκείν.  

Καζψο ζπλέξρεηαη, είλαη ζε ζχγρπζε θαη δελ κπνξεί λα ζαο πεη εάλ παίξλεη θάξκαθα, ή αλ 

αθνινπζεί αγσγή γηα θάπνηα αζζέλεηα.  ηελ ηζάληα ηεο δελ έρεη θάξκαθα, νχηε θάπνηα 

γξαπηή νδεγία γηα ηπρφλ θάξκαθα πνπ παίξλεη. Δίλαη μέλε θαη δελ γλσξίδεη ηελ γιψζζα ηεο 

ρψξαο ζαο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα βξίζθεζηε ζην πιάη ηεο θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα θαη λα θάλεηε δηεξκελεία. Οη εμεηάζεηο δείρλνπλ φηη ε αηηία ηεο ιηπνζπκίαο ήηαλ ε 

αθπδάησζε.  Πσο ζα αληηκεησπίδαηε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε; Μπνξεί ν μελαγφο λα θάλεη θάηη 

γηα λα απνθχγεη κηα ηέηνηα θαηάζηαζε;  Ση θάλεηε κε ηνπο ππφινηπνπο πειάηεο ελψ βξίζθεζηε 

ζην λνζνθνκείν; 

5) Έλαο πειάηεο θιείλεη κηα εθδξνκή κηζήο κέξαο γηα πεξηήγεζε ηεο πφιεο γηα 5 άηνκα. 

ηαλ θηάλεηε ζην μελνδνρείν, αλαθαιχπηεηε φηη πξφθεηηαη γηα κηα νηθνγέλεηα κε 3 παηδηά 

ειηθηψλ απφ 7 έσο 11 εηψλ.  Οη γνλείο δεηνχλ λα πξνζαξκνζηεί ε μελάγεζε γηα ηα παηδηά.  Ση 

θάλεηε γηα λα ηθαλνπνηήζεηε απηή ηελ αλάγθε;  Ση αθξηβψο ζα πξνζαξκφδαηε;  Πσο ζα 

πξνεηνηκαδφζαζηαλ γηα ηελ μελάγεζε εάλ μέξαηε απηή ηελ πιεξνθνξία απφ πξηλ;  

6) Ξελαγείηε ηνπξίζηεο ζην θάζηξν.  ήκεξα μελαγείηε κηα κηθηή νκάδα 14 αηφκσλ, πνπ 

δελ γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο.  Ζ νκάδα πεξηιακβάλεη 4 Γεξκαλφθσλνπο επηζθέπηεο θαη 1 

επηζθέπηε κε αθνπζηηθή αλαπεξία. Ο επηζθέπηεο κε αθνπζηηθή αλαπεξία έκεηλε θσθφο αθνχ 

είρε ελειηθησζεί, θαη δελ ρξεζηκνπνηεί ηελ λνεκαηηθή γιψζζα.  Μπνξεί λα θαηαιάβεη γξαπηά 

θείκελα.  Με πνην ηξφπν ζα δνπιέςεηε κε ηελ νκάδα απηή;  

7) Ξελαγείηε κηα νκάδα ειηθησκέλσλ ζε κηα εθδξνκή ζε πνιηηηζηηθά κλεκεία (ε εθδξνκή 

ζπλδπάδεη ηελ κεηαθίλεζε κε ιεσθνξείν θαη κε ηα πφδηα).  Θέινπλ λα δνπλ φια ηα αμηνζέαηα 

ηεο μελάγεζεο, θαη δελ ζέινπλ λα ιάβνπλ θάηη ιηγφηεξν απ’ απηφ πνπ απαηηνχλ, κνινλφηη ην 

πξφγξακκα είλαη κε πξαγκαηνπνηήζηκν ηφζν απφ ζέκα ζσκαηηθήο θνχξαζεο, φζν θαη απφ 

ζέκα ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ. Καηά ην ηέινο ηεο μελάγεζεο, νξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο 

παξαπνληνχληαη φηη ν μελαγφο δελ ηνπο έδεημε φια ηα αμηνζέαηα πνπ πεξηιάκβαλε ε 

πξνζθνξά.  Ζ μελάγεζε δηνξγαλψζεθε απφ ηαμηδησηηθφ πξαθηνξείν. Πσο ιχλεηε απηή ηελ 

θαηάζηαζε;  

8) Έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε κηα μελάγεζε ζε ηνπνζεζία εζληθήο θιεξνλνκηάο 

ππεξεθηηκά ηελ θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη αδπλαηεί λα ζπλερίζεη ηελ μελάγεζε. Βξίζθεζηε 

ζηελ κέζε κηαο θπθιηθήο δηαδξνκήο ζε εζληθφ πάξθν.  Ση θάλεηε;  

9) ε κηα μελάγεζε 3 σξψλ ζε αξραηνινγηθφ ρψξν, έρεηε έλαλ πειάηε κε κεησκέλε 

θηλεηηθφηεηα. Ο βεκαηηζκφο ηνπ είλαη πην αξγφο απ’ φηη ηεο ππφινηπεο νκάδαο, πξάγκα πνπ 

δεκηνπξγεί ζχγθξνπζε: ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηεο νκάδαο έρνπλ δπζαξεζηεζεί γηαηί πξέπεη 

λα θάλνπλ ζπρλέο ζηάζεηο θαη λα πεξηκέλνπλ. Απφ πξνεγνχκελεο ζπδεηήζεηο κε ηνλ πειάηε, 

γλσξίδεηε φηη δελ ζέιεη λα εμαηξεζεί απφ ηελ ππφινηπε νκάδα θαη λα ράζεη ηελ παξνπζίαζε 

ζαο.  Πσο ιχλεηε απηή ηελ θαηάζηαζε;  
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10) Κάλεηε νκαδηθέο μελαγήζεηο ζε ηνπηθά κνπζεία.  Έλαο επηζθέπηεο κε νπηηθή 

αλαπεξία (είλαη ζρεδφλ ηπθιφο) θαη κε ζθχιν-νδεγφ ζέιεη λα κπεη ζηελ νκάδα θαη λα ιάβεη 

κέξνο ζηελ μελάγεζε.  Πσο πξνζαξκφδεηε ηελ παξνπζίαζε ή ην δξνκνιφγην ηεο μελάγεζεο;  

Ση ζα πξέπεη λα ειέγμεηε θαη λα πξνεηνηκάζεηε πξηλ απφ ηελ μελάγεζε;   
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 Παξαξηήκαηα  

1.  Σππηθή θφξκα παξαηεξήζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ 

μελάγεζεο 

πκπιεξψλεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ μελάγεζε θαη/ή ηνπο θξνληηζηέο.   

1. Πφζν θηιηθφο/ε θαη επηθνηλσληαθφο/ε ήηαλ ν/ε μελαγφο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

μελάγεζεο; 

ρη 

ηδηαίηεξα 

θηιηθφο/ή 

1 2 3 4 5 Πνιχ 

θηιηθφο/ή 

2 Πφζν άλεηα ληψζαηε κε ηνλ/ηελ μελαγφ; 

ρη ηδηαίηεξα 

άλεηα 

1 2 3 4 5 Πνιχ άλεηα 

3. Σν δξνκνιφγην ζαο θάλεθε θαηάιιειν γηα ηελ πεξίπησζε ζαο; 

ρη 

ηδηαίηεξα 

θαηάιιειν 

1 2 3 4 5 Πνιχ 

θαηάιιειν 

4. Ο/Η μελαγφο αληαπνθξίζεθε δηαιιαθηηθά ζηηο αλάγθεο ζαο; 

Αδηάιιαθηνο/ε  1 2 3 4 5 Πνιχ 

δηαιιαθηηθφο/ή 

5. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε κείλαηε απφ ην πψο ιήθζεθαλ ππφςε νη αλάγθεο ζαο 

(επίπεδν γιψζζαο, δηάξθεηα πξνζνρήο, θαηάιιειεο επηθνηλσληαθέο ηερληθέο); 

ρη πνιχ  1 2 3 4 5 Πάξα 

πνιχ 

6. Πφζν εμνηθεησκέλνο/ε ήηαλ ν/ε μελαγφο κε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο 

πξνζβαζηκφηεηαο ζηνλ ρψξν  (ξάκπεο, αλειθπζηήξεο, ρεηξνιηζζήξεο, ρψξνη 

ζηάζκεπζεο, ηνπαιέηεο, αληηθείκελα αθήο); 

ρη πνιχ 

εμνηθεησκέλνο/ε 

1 2 3 4 5 Πάξα πνιχ 

εμνηθεησκέλνο/ε  
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7. Ση ήηαλ απηφ πνπ έθαλε θαιά ν/ε μελαγφο ζαο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πξνζσπηθέο 

ζαο αλάγθεο / απαηηήζεηο; 

 

 

 

 

 

 

8. Ση ζα κπνξνχζε λα θάλεη ν/ε μελαγφο γηα λα βειηηψζεη ηελ εκπεηξία ζαο φζνλ 

αθνξά ηηο πξνζσπηθέο ζαο αλάγθεο / απαηηήζεηο; 

 

 

 

 

 

 

αο επραξηζηνχκε γηα ηηο απαληήζεηο ζαο.   
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2.  Λίζηεο ειέγρνπ πξνζβαζηκφηεηαο   

Οη παξαθάησ ιίζηεο ειέγρνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα πξνεηνηκάζεηε κηα νκαδηθή μελάγεζε, 

εηδηθά εάλ ε νκάδα ζα πεξηιακβάλεη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πξφζβαζεο.  Οη ιίζηεο δελ 

είλαη ηδηαίηεξα αλαιπηηθέο, δεδνκέλνπ φηη ζα έρεηε καδί ζαο ην Δγρεηξίδην γηα λα αλαηξέμεηε 

εάλ ρξεηαζηείηε εηδηθέο πιεξνθνξίεο. Παξ’ φια απηά, νη ιίζηεο απνηεινχλ εξγαιείν γηα λα 

ζπκάζηε ηη πξέπεη λα έρεηε ππφςε ζαο, πνηεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα κάζεηε εθ ησλ 

πξνηέξσλ απφ ηελ νκάδα ζαο, ή ηη ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε απφ πξηλ γηα ηα κέξε πνπ ζα 

επηζθεθηείηε. 

Δάλ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεηε θαιά ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνπο ηχπνπο 

αλαπεξίεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηα θεθάιαηα 2 έσο 5. 

Δάλ πξέπεη λα βξείηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ελφο ρψξνπ, κπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ην εξσηεκαηνιφγην PANTOU Access Statement πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε 

ΔΝΑΣ, ην Δπξσπατθφ Γίθηπν γηα ηνλ Πξνζβάζηκν Σνπξηζκφ (European Network for 

Accessible Tourism),  γηα ηελ ηζηνζειίδα http://pantou.org, φπνπ βξίζθεηαη ν Δπξσπατθφο 

Καηάινγνο Πξνζβάζηκνπ Σνπξηζκνχ (European Accessible Tourism Directory).  Μπνξείηε λα 

βξείηε επίζεο ηε δηαδηθηπαθή έθδνζε ηνπ θαηαιφγνπ ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.apptouryou.eu/index.php/your-facilities/add-a-new-facility. Θα ρξεηαζηεί λα 

εγγξαθείηε δσξεάλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα νδεγεζείηε ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Μνινλφηη ην εξγαιείν απηφ εμππεξεηεί θπξίσο μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα, κπνξείηε πάληνηε 

λα βξείηε πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξίεο ζηηο ελφηεηεο ηνπ.  

ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΠΙΚΔΠΣΔ 

Πφζα άηνκα ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα;   

Τπάξρεη θάπνηνο αξρεγφο ζηελ νκάδα κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα επηθνηλσλψ 

απεπζείαο; 

 

Πνηεο είλαη νη ειηθίεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο;  

Τπάξρνπλ κέιε κε εηδηθέο αλάγθεο πξφζβαζεο ή πξνβιήκαηα πγείαο;  

Τπάξρνπλ κφλν θάπνηνη επηζθέπηεο κε εηδηθέο αλάγθεο ή φια ηα κέιε ηεο 

νκάδαο έρνπλ θάπνηνπ είδνπο εηδηθέο αλάγθεο πξφζβαζεο;  

 

Σα κέιε ηεο νκάδαο γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο ή πξφθεηηαη γηα κηα νκάδα 

«αγλψζησλ»;  Τπάξρνπλ ζηελ νκάδα ηαμηδηψηεο πνπ ηαμηδεχνπλ κφλνη ηνπο;  

 

Δάλ πξφθεηηαη γηα κηθηέο νκάδεο πνπ πεξηιακβάλνπλ έλα ή δχν άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο, νη ππφινηπνη επηζθέπηεο γλσξίδνπλ φηη ε νκάδα ηνπο 

πεξηιακβάλεη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πξφζβαζεο; 

 

Πφζνη θξνληηζηέο (εάλ ππάξρνπλ) ζπλνδεχνπλ ηελ νκάδα;  

Ση πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο μελάγεζεο / επηζθέςεσλ ζε κνπζεία έρνπλ ηα κέιε 

ηεο νκάδαο;  Δίλαη ζπλεζηζκέλνη ζε ηέηνηεο εκπεηξίεο ή πξφθεηηαη γηα θάηη λέν 

γηα ηα κέιε; 

 

Πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ηνπο απφ ηελ μελάγεζε πνπ ζα πξέπεη λα  
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ηθαλνπνηεζνχλ; 

ΔΠΙΚΔΠΣΔ ΜΔ ΚΙΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΠΗΡΙΔ  

Βξείηε ην είδνο θηλεηηθήο αλαπεξίαο πνπ έρνπλ θαη ηηο πηζαλέο ζπζθεπέο 

ππνβνήζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ (π.ρ. αλαπεξηθφ ακαμίδην, πεξηπαηεηήξεο, 

κπαζηνχληα) 

 

Διέγμηε ηηο ζπλζήθεο πξνζβαζηκφηεηαο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαδξνκήο 

(δηαδξνκέο, εγθαηαζηάζεηο) 

 

Διέγμηε ηηο ζπλζήθεο πξνζβαζηκφηεηαο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαδξνκήο 

(δηαδξνκέο, εγθαηαζηάζεηο)  

 

Διέγμηε εάλ ππάξρνπλ πξνζβάζηκεο ηνπαιέηεο θαηά ηε δηαδξνκή  

Τπνινγίζηε εθ λένπ ηε δηαδξνκή γηα λα επηηξέςεηε πεξηζζφηεξν ρξφλν (πην 

αξγή δηαδξνκή απ’ φηη ζπλήζσο) 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ρξεζηκνπνηεί αλαπεξηθά ακαμίδηα;  Φέξηε θνξεηφ 

θαξεθιάθη 

 

ΔΠΙΚΔΠΣΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΔ ΑΝΑΠΗΡΙΔ 

Τπάξρνπλ εκπφδηα πνπ θξέκνληαη ή αησξνχληαη θάησ απφ ηελ νξνθή;  

Τπάξρνπλ ζεκάλζεηο αθήο γηα ηελ θαηεχζπλζε θαη ζεκάλζεηο θηλδχλνπ ζην 

δάπεδν; 

 

Τπνινγίζηε ηνπο βξαδχηεξνπο ρξφλνπο μελάγεζεο  

Πξνζπαζήζηε λα βξείηε ηηο πην εχθνιεο θαη πην επζείεο δηαδξνκέο  

Διέγμηε γηα εκπφδηα θηλεηηθφηεηαο πξηλ απφ ηελ μελάγεζε  

Διέγμηε εάλ ππάξρνπλ αληηθείκελα ή εξγαιεία γηα ρξήζεηο αθήο – πνηνο ηα 

πξνζθέξεη, θαη εάλ απηά είλαη πξνζβάζηκα / πξνζηηά 

 

Φνξέζηε ξνχρα κε έληνλα ρξψκαηα (γηα λα δηεπθνιχλεηε ηελ επηθνηλσλία κε 

άηνκα κεησκέλεο φξαζεο) 

 

Τπάξρεη ζθχινο-νδεγφο;  Βεβαησζείηε φηη επηηξέπεηαη ε είζνδνο ηνπ ζε φινπο 

ηνπο ρψξνπο (ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη βάζεη λφκνπ) 

 

Πξνεηνηκάζηε ηηο ζηάζεηο γηα ηνπο ηνπξίζηεο θαη ηνλ ζθχιν-νδεγφ  
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ΔΠΙΚΔΠΣΔ ΜΔ ΑΚΟΤΣΙΚΔ ΑΝΑΠΗΡΙΔ 

Πξνγξακκαηίζηε βξαδχηεξνπο ρξφλνπο πξνθεηκέλνπ λα γίλεζηε πην 

θαηαλνεηφο/ή 

 

Διέγμηε εάλ ε δηαδξνκή πεξηιακβάλεη θαιά θσηηζκέλνπο ρψξνπο γηα λα 

κηιήζεηε ζηνπο ηνπξίζηεο 

 

Δάλ ππάξρνπλ άηνκα κε κεξηθή θψθσζε, ειέγμηε εάλ ν ρψξνο πξνζθέξεη 

αθνπζηηθά 

 

Διέγμηε εάλ ππάξρνπλ επαγσγηθνί βξφρνη ζε θάπνηα ζεκεία (π.ρ. ζηνλ ρψξν 

ππνδνρήο θαη ζην θαηάζηεκα αλακλεζηηθψλ ηνπ κνπζείνπ) θαη ππελζπκίζηε 

ζηνπο επηζθέπηεο λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ 

 

Διέγμηε εάλ ε νκάδα πεξηιακβάλεη δηεξκελέα λνεκαηηθήο γιψζζαο  

ΔΠΙΚΔΠΣΔ ΜΔ ΓΝΩΙΑΚΔ ΑΝΑΠΗΡΙΔ / ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ 

Σξνπνπνηήζηε ηνπο ρξφλνπο  

Πξνγξακκαηίζηε κεγαιχηεξα δηαιείκκαηα  

ρεδηάζηε κηα δηαδξνκή πνπ αθνινπζείηαη εχθνια  

Βξείηε πνηα επηθνηλσληαθή ηερληθή είλαη θαιχηεξε γηα ηελ νκάδα (ξσηήζηε ηνπο 

θξνληηζηέο ή ηνπο ππεχζπλνπο ηεο νκάδαο) 

 

Διέγμηε εάλ νη ηνπξίζηεο κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ  

Διέγμηε εάλ κπνξείηε λα θάλεηε εξσηήζεηο ζηα κέιε ηεο νκάδαο  

Διέγμηε εάλ ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ ηα κέιε κπνξνχλ λα αγγίμνπλ ή λα 

κπξίζνπλ 

 

Πξνεηνηκάζηε έλα θπιιάδην κε εηθνλνγξάκκαηα,, ζχκβνια θαη ζρέδηα  

Υξεζηκνπνηήζηε κεγάιεο γξακκαηνζεηξέο  

ΔΠΙΚΔΠΣΔ ΜΔ ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ / ΑΛΛΔΡΓΙΔ / ΑΛΛΔ ΓΤΚΟΛΙΔ 

Διέγμηε εάλ ππάξρνπλ άηνκα κε κεησκέλε ζσκαηηθή αληνρή – πξνγξακκαηίζηε 

ζπρλά δηαιείκκαηα 

 

Βξείηε ηη αιιεξγίεο έρνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο  

Διέγμηε φηη ην πεξηβάιινλ ηνπ ρψξνπ μελάγεζεο δελ είλαη επηθίλδπλν γηα ηηο 

αιιεξγίεο ησλ πειαηψλ 

 

Διέγμηε εάλ ηα εζηηαηφξηα ζεξβίξνπλ θαγεηφ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

δηαηηεηηθέο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

 

Διέγμηε εάλ απηά πνπ πξνζθέξνληαη είλαη απνδεθηά απφ ηνπο πειάηεο  
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ΔΠΙΚΔΠΣΔ ΜΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑ 

Διέγμηε εάλ ππάξρνπλ ειηθησκέλνη  

Διέγμηε εάλ ππάξρνπλ βξέθε ή πνιχ κηθξά παηδηά  

Βξείηε ηη αλάγθεο έρνπλ νη ειηθησκέλνη θαη νη γνλείο ή θξνληηζηέο ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ 

 

Πξνζαξκφζηε ηελ δηαδξνκή ηεο μελάγεζεο ζηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ  

Πξνζαξκφζηε ηα πεξηερφκελα ησλ εμεγήζεσλ ζαο ζηελ ειηθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 

 

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ 

Διέγμηε ηηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο ηεο κεηαθνξάο θαη ησλ νρεκάησλ  

Διέγμηε ηηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο φισλ ησλ ρψξσλ επίζθεςεο  

Διέγμηε ηηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο φισλ ησλ εμσηεξηθψλ δηαδξνκψλ  

Διέγμηε ηηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο ησλ θαηαιπκάησλ  

Διέγμηε ηηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο ησλ εζηηαηνξίσλ / κπαξ  

Βξήθαηε αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο;  Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ησξηλέο;  Πνηνο 

ηηο έρεη ειέγμεη;  

 

Δάλ δελ έρεηε κείλεη ηθαλνπνηεκέλνο /ε, ειέγμηε ην νη ίδηνη/εο (ρξεζηκνπνηήζηε 

ηα δηαζέζηκα εξγαιεία) 
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