ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 14/07/2021
Τίτλος: H Προσβασιμότητα των Ελληνικών Ξενοδοχείων σε Εμποδιζόμενα Άτομα
Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΞΕΕ) ανέθεσε στο Ινστιτούτο
Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) την εκπόνηση μελέτης σχετικά με την
προσβασιμότητα των ξενοδοχείων, προκειμένου να σχεδιαστούν τα πακέτα
ενίσχυσης της επόμενης μέρας. Αυτά σχεδιάζονται με βάση τους πυλώνες και τις
προτεραιότητες που έχουν οριστεί από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης.
Η

έρευνα

του

ΙΤΕΠ

για

την

Προσβασιμότητα

των

Ξενοδοχείων,

που

πραγματοποιήθηκε από 3 Φεβρουαρίου μέχρι 22 Φεβρουαρίου 2021, είχε ως κύριο
στόχο να καταγράψει την υπάρχουσα κατάσταση στα Ελληνικά ξενοδοχεία σχετικά
με την προσβασιμότητα σε Εμποδιζόμενα Άτομα στους χώρους τους καθώς και την
πρόθεση των ξενοδόχων για επενδύσεις για βελτίωση της προσβασιμότητας στα
καταλύματά τους με χρήση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων.
Στα αποτελέσματα καταγράφεται η ισχυρή πρόθεση των ξενοδόχων να επενδύσουν,
ώστε να καταστήσουν τις μονάδες τους προσβάσιμες σε Εμποδιζόμενα Άτομα.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με την έρευνα:
-

Σχεδόν 90% των ξενοδοχείων έχει διαμορφώσει την κύρια πόρτα της
εισόδου ώστε να χωράει αμαξίδιο.

-

Άνω του 60% των ξενοδοχείων διαθέτει διαθέσιμο χώρο για άνετη κίνηση
του αμαξιού στα bar- εστιατόρια.

Σταδίου 24 – 105 64 Αθήνα – τηλ. 2132169900 – φαξ 210 32 25 449 – e-mail : info@grhotels.gr, info@itep.gr

RESEARCH INSTITUTE FOR
TOURISM

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ



EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
HELLENIC REPUBLIC
ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO
THΣ EΛΛAΔOΣ
HELLENIC CHAMBER OF HOTELS

-

2,2 είναι ο μέσος αριθμός δωματίων ΑμεΑ στα ξενοδοχεία που διαθέτουν
αντίστοιχες εγκαταστάσεις, αριθμός συμβατός με τις υποχρεωτικές
προδιαγραφές.

-

73,6% των ξενοδοχείων επιθυμούν ή ενδιαφέρονται να επενδύσουν μέσω
στοχευμένου

χρηματοδοτικού

εργαλείου

για την

αναβάθμιση της

προσβασιμότητας σε ΑμεΑ στις κοινόχρηστες τουαλέτες στο Lobby.
-

78,7%

των

ξενοδοχείων

που

διαθέτουν

παραλία,

ενδιαφέρονται να επενδύσουν μέσω στοχευμένου

επιθυμούν

ή

χρηματοδοτικού

εργαλείου για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας σε ΑμεΑ στην παραλία
του ξενοδοχείου.

