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Προσβάσιμος 
Τουρισμός

Τουρισμός για όλους 



Η παρανόηση

Η προσβασιμότητα δεν αφορά μόνο σε άτομα με αναπηρίες

Αφορά στην άνεση και στην ασφάλεια όλων και στην 
ικανότητά τους να λειτουργούν στο περιβάλλον τους, είτε έχουν 
κάποια αναπηρία ή άλλες απαιτήσεις πρόσβασης, είτε όταν 
εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα κατά την διάρκεια της ζωής ή ενός 
ταξιδιού.

Πρέπει να αποτελεί βασικό πυλώνα και προτεραιότητα κάθε 
σχεδιασμού και δράσης



Προσβασιμότητα σημαίνει:
• Ένταξη-συμμετοχή (μη αποκλεισμός από 

οποιαδήποτε δραστηριότητα)
• Άνεση
• Ασφάλεια
• Ποιότητα
• Βιωσιμότητα
• Πολιτισμό 

Προσβασιμότητα 



“Καθολικά σχεδιασμένος Τουρισμός για 
Όλους”

Είναι η δημιουργία προσβάσιμων τουριστικών 
εκαταστάσεων και υπηρεσιών, κατάλληλων για το 
ευρύτερο φάσμα των επισκεπτών: 
• Ηλικιωμένων,
• Οικογενειών με μικρά παιδιά,
• Ατόμων με αναπηρίες, 
• Ατόμων με μακροχρόνια προβλήματα υγείας,
• και πολλών άλλων
Στόχος: Η εξασφάλιση ίσων  ευκαιριών σε όλους τους 
επισκέπτες για την απόλαυση της τουριστικής εμπειρίας

Τι είναι ο Προσβάσιμος τουρισμός ή τουρισμός για 
όλους είναι …



Δομημένο 
περιβάλλον Πληροφόρηση

Yπηρεσίες
Εξυπηρέτηση 

πελατών 

Οι πυλώνες του Προσβάσιμου Τουρισμού

Μεταφορές
Εγκαταστάσεις

Προϊόντα

Προσβάσιμος Τουρισμός– Ενημέρωση και εκπαίδευση



Αναπόσπαστο μέρος κάθε είδους τουριστικής 
προσφοράς.....

• Επίσκεψη στα αστικά κέντρα : Ξενοδοχεία, καταλύμματα, 
εστιατόρια, καταστήματα, μουσεία, εκθέσεις......

• Εκδρομές/Εκδρομικός τουρισμός/Εναλλακτικός τουρισμός
• Αθλητικός τουρισμός
• Επίσκεψη αρχαιολογικών χώρων και μουσείων -

πολιτιστικές εμπειρίες
• Θρησκευτικός τουρισμός
• Γαστρονομία
• Συνεδριακός τουρισμός
• Ιατρικός τουρισμός
• Εκπαιδευτικός τουρισμός
• ....................

Προσβάσιμος Τουρισμός είναι…



Δημόσιοι αστικοί χώροι

Μουσεία

Παραλίες

Αρχαιολογικοί 
χώροι 

Ξενοδοχεία και 
εστιατόρια 

Μεσα μαζικής μεταφοράς



• Το ταξίδι για τα άτομα με απαιτήσεις 
πρόσβασης είναι απρόβλεπτο, δύσκολο και 
συχνά αδύνατο

• Ελλιπής δυνατότητα επιλογής και 
πληροφορίας σχετικά με την 
προσβασιμότητα

• Η ποιότητα των υποδομών, των κτηρίων, 
των μεταφορικών μέσων,των υπηρεσιών και 
της  πληροφόρησης διαφέρει πολύ από μέρος 
σε μέρος  

• Έλλειψη προτύπων (standards): Αυξάνει 
την αβεβαιότητα, μειώνει τη δυνατότητα για 
την πραγματοποίηση του ταξιδιού

Tο πρόβλημα...        για τους επισκέπτες



• Η αγορά του προσβάσιμου τουρισμού είναι σχετικά 
άγνωστη στη σωστή της διάσταση και συνήθως δεν 
συμπεριλαμβάνεται στην υπάρχουσα προσφορά 

• Οι ανάγκες όλου του φάσματος των επισκεπτών 
είναι άγνωστες και συχνά έχουν παρανοηθεί. 

• Το κόστος της επένδυσης: υπάρχει παρανόηση και 
πολύ συχνά εσφαλμένη υπερκοστολόγηση

• Η προσβασιμότητα θεωρείται σαν 
«πρόβλημα» αντί για «χρυσή ευκαιρία» 

Tο πρόβλημα για την Τουριστική 
βιομηχανία ( ιδιωτικός τομέας)...   



• Έλλειψη πολιτικής ηγεσίας: ελλιπής ενημέρωσης 
της πολιτικής ηγεσίας έτσι ώστε να αντιληφθεί την 
προσβασιμότητα ως προτεραιότητα και σημαντικό 
παράγοντα ποιότητας

• Έλλειψη ενημέρωσης και γνώσης σχετικά με 
διεθνεις πρακτικές και πρότυπα

• Οι ανάγκεςκαι απαιτήσειςπροσβασιμότητας των 
επισκεπτών είναι αντιληπτές μέσα στο περιορισμένο 
πλαίσιο της νομοθεσίας και όχι στο ευρύτερο πλαίσιο 
της συνολικής  τουριστικής αγοράς 

• Το κόστος της επένδυσης: λανθασμένη αντίληψη 
και υπερεκτίμηση/υπερκοστολόγηση

• Η προσβασιμότητα θεωρείται τυπική 
υποχρέωση και όχι  «χρυσή ευκαιρία» .  

Tο πρόβλημα...   Για τους φορείς τουρισμού 
και τον Δημόσιο Τομέα –Για τον «Προρισμό»





Καθολικός 
Σχεδιασμός

Προσβασιμότητα 
για όλους

Καθολικός Σχεδιασμός (Universal Design)
Το κλειδί για την προσβασιμότητα

Katerina Papamichail, ENAT



‘Καθολικός Σχεδιασμός Ο Καθολικός Σχεδιασμός (ή «Σχεδιασμός για όλους») είναι 
ο σχεδιασμός αγαθών, υπηρεσιών και περιβαλλόντων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από όλους, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς να απαιτούνται 
ειδικές προσαρμογές ή εξειδικευμένος σχεδιασμός.
(Center for Universal Design, Raleigh, NC, USA}

Ø Ασφάλεια
Ø Άνεση

Καθολικός Σχεδιασμός          Προσβασιμότητα για Όλους

Π

Ø Ποιότητα
Ø Βιωσιμότητα



Καλωσορίστε όλους τους επισκέπτες

Καλωσορίστε τους!



Οι 7 Αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού

Katerina Papamichail, 
ENAT



1. Ισότιμη χρήση

Αποφυγή διαχωρισμού 
των χρηστών 

Katerina Papamichail, ENAT
Katerina Papamichail, 
ENAT

Οι 7 Αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού



2. Ευελιξία στη χρήση 

Παροχή εναλλακτικών 
επιλογών

Katerina Papamichail, ENAT
Katerina Papamichail, 
ENAT

Οι 7 Αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού



3. Απλή και διαισθητική χρήση 
- ανεξάρτητα από την 
εμπειρία ή γνώση του 
χρήστη

Katerina Papamichail, ENAT

Οι 7 Αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού



4. Αντιληπτή πληροφόρηση

Ταυτόχρονη χρήση εναλλακτικών 
μεθόδων πληροφόρησης

Katerina Papamichail, ENAT

Οι 7 Αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού



5. Ανοχή στην εσφαλμένη 
χρήση

Ο σχεδιασμός ελαχιστοποιεί 
τους κινδύνους και τις δυσμενείς 
συνέπειες της λανθασμένης 
χρήσης

Katerina Papamichail, ENAT
Katerina Papamichail, 
ENAT

Οι 7 Αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού



6. Μικρή σωματική 
προσπάθεια

Katerina Papamichail, ENAT
Katerina Papamichail, 
ENAT

Οι 7 Αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού



7. Κατάλληλο μέγεθος και 
χώρος για χρήση

Καταλληλότητα για οποιονδήποτε 
χρήστη ανεξάρτητα από το 
μέγεθος και  την στάση σώματος ή 
την κινητικότητά του.  

Katerina Papamichail, ENAT

Οι 7 Αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού



Εφαρμόζονται οι αρχές του καθολικού σχεδιασμού στην πράξη; Εφαρμογή των αρχών του Καθολικού Σχεδιασμού:
Είναι θέμα εκπαίδευσης και εμπειρίας  αλλά και θέμα κοινής λογικής
Αλλαγή τρόπου σκέψης 



Εφαρμόζονται οι αρχές του καθολικού σχεδιασμού στην πράξη; 

Όταν δεν ακολουθούμε αυτές τις αρχές, δημιουργούμε εμπόδια. 

O σωστός σχεδιασμός επιτρέπει Ο εσφαλμένος σχεδιασμός αποκλείει



Katerina Papamichail, 
ENAT

Γέφυρα Costituzione, Βενετία

Εφαρμόζονται οι αρχές του καθολικού σχεδιασμού στην πράξη;; 



Ponte della Costituzione, Venice
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Η προσβασιμότητα δεν είχε συμπεριληφθεί στα κριτήρια, στις 
προδιαγραφές και απαιτήσεις του διαγωνισμού



Εφαρμόζονται οι αρχές του καθολικού σχεδιασμού στην πράξη; 

Παραδείγματα καλής πρακτικής 
; 



Πρόσβαση στις παραλίες

Katerina Papamichail, ENAT



πριν

μετά πριν

μετά

Πρόσβαση στους δημόσιους χώρους

Katerina Papamichail, ENAT



Ξενοδοχεία- Εστιατόρια

Katerina Papamichail, 
ENAT



Katerina Papamichail, 
ENAT

Άνετη είσοδος με επίπεδη πρόσβαση



Ευρύχωρα δωμάτια με κατάλληλη διαρρύθμιση και  
επίπλωση που επιτρέπουν την άνετη διακίνηση όλων 
των επισκεπτών 

Katerina 



Τα λουτρά με ελεύθερη 
πρόσβαση στο χώρο ντους  
και υποστηρικτικές 
χειρολαβές είναι κατάλληλα 
και ασφαλή για όλους

Katerina Papamichail, ENAT

Λουτρά



Σχεδιασμός και διάταξη που εξυπηρετεί την 
άνεση και αυτονομία όλων

Τα εστιατόρια των ξενοδοχείων 

Katerina Papamichail, 
ENAT



Εκπαιδευμένο προσωπικό – Υπηρεσίες -
σωστή εξυπηρέτηση πελατών 

Katerina Papamichail, 
ENAT

The Customer 
is at the heart 

of our 
business



1. Ανεπαρκής πληροφόρηση και εκπαίδευση 
όλων των εμπλεκομένων που σχεδιάζουν 
περιβάλλοντα και υπηρεσίες σε θέματα 
καθολικού σχεδιασμού. 

2. Άγνοια ή ελλιπής κατανόηση της σημασίας της 
προσβασιμότητας όλων των υπευθύνων για τη 
λήψη αποφάσεων και στρατηγικού σχεδιασμού 
και γενικά  όλης της ιεραρχίας της δημόσιας 
διοίκησης 

3. Ελλιπής συμμετοχή των χρηστών

Γιατί δεν ακολουθείται ο καθολικός 
σχεδιασμός; Γιατί δεν υπάρχει ικανοποιητική 
προσβασιμότητα;

Katerina Papamichail, ENAT



Τι χρειάζεται? 
Πληροφόρηση και εκπαίδευση 
όλων

üΧρήστες και απαιτήσεις 
προσβασιμότητας 

üΑναγνώριση εμποδίων και καταγραφή 
προσβασιμότητας  

üΣχεδιασμός και προγραμματισμός για 
βελτιώσεις

üΕξυπηρέτηση πελατών 
üΔιάθεση έγκυρης και αντικειμενικής 

πληροφορίας



1. Η προσβασιμότητα δεν αφορά μόνο σε κτίρια, 
μονοπάτια και δημόσιους χώρους, αλλά αφορά  
επίσης και στον τρόπο που σχεδιάζουμε ΟΛΕΣ τις 
τουριστικές υπηρεσίες: Λαμβάνοντας υπόψιν τις 
απαιτήσεις όλων 

2. Είναι επιτακτική η ανάγκη εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα Καθολικού 
Σχεδιασμού

3. Το πρόγραμμα IN-TOUR θα αναπτύξει ένα 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών για την 
εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού πρώτης 
γραμμής του Τουριστικού τομέα, σε πανεπιστημιακό 
επίπεδο, σχετικά με τη θεωρία και την πρακτική του 
«χωρίς αποκλεισμούς, Προσβάσιμου Τουρισμού».

4. Ένα νέο θεμέλιο για τον Προσβάσιμο Τουρισμό στη 
στην Ευρώπη και στη χώρα μας.

Εκπαίδευση, νέες δεξιότητες και σχεδιασμός 



Ευχαριστώ πολύ

Κατερίνα Παπαμιχαήλ

Email: enat@accessibletourism.org 

#EUAccesstourism
www.accessibletourism.org 

!


