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Καν’το όπως το 2004.  
Καινοτόμος Θεσμός «ACCESo» και αλυσίδα προσβασιμότητας σε match-days και 

στάδια για ομαδικά αθλήματα (Ποδόσφαιρο, Basket κλπ).  
 
           Των  :                  
  

 
 

1) Ανδρ.Κατσαρού δικηγόρου, παρα-ολυμπιονίκη,μέλους Εθνικής Παρα-Ολυμπιακής Επιτροπής 
2) Μαρία Τζάλλα πτ.ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, παρα-ολυμπιονίκη,μέλους Εθνικής Παρα-Ολυμπιακής Επιτροπής 
3) Μιχαήλ Λολίδη Process Expert, Noriaki Kano Laboratories 
4) Κώστα Κατσουράνη πρ.διεθνή ποδοσφαιριστή (ΑΕΚ,ΠΑΟ,ΠΑΟΚ,BENFICA),ambassador  UΝ σε 

θέματα διαφάνειας, πρωταθλητή Ευρώπης 2004 
5) Φώτη Μπίμπαση, υπ.διδάκτορα ΑΠΘ, μέλους Εθνικής Παρα-Ολυμπιακής επιτροπής 
6) Χρήστου Καλούδη, Προέδρου ΟΣΕΚΑ (Ομοσπονδίας Kαλαθοσφαίρισης με Aμαξίδια) 

 
Σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 80 εκατομμύρια ΑμΕΑ που ζουν μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση-που 
ισοδυναμεί με τους πληθυσμούς  του Βελγίου, της Τσεχίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας και της Ολλανδίας 
συνδυαστικά, ή με το ένα έκτο του πληθυσμού. Ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους έχει  ένα μέλος 
οικογένειας με αναπηρία, ενώ το 60% γνωρίζει κάποιον, είτε άμεσα είτε όχι, με αναπηρία. Τα άτομα με 
μειωμένη κινητικότητα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40% του πληθυσμού, με περισσότερο από 
30% άνω των 75 ετών να περιορίζονται σε κάποιο βαθμό και άνω του 20% εξαιρετικά πολύ. Ένας στους 
τέσσερις ανθρώπους θα βιώσουν κακή ψυχική υγεία κάποια στιγμή στη ζωή τους. Συγκριτικά με τα άτομα 
χωρίς αναπηρία το διπλάσιο των ΑμΕΑ συναντούν φίλους και συγγενείς λιγότερο από μία ή δύο φορές το 
μήνα.  
Οι μισοί από όλα τα ΑμΕΑ δεν έχουν λάβει ποτέ μέρος σε δραστηριότητες αναψυχής ή αθλητισμού και το 
ένα τρίτο δεν έχει συμβεί να ταξιδέψει ποτέ στο εξωτερικό ή να συμμετέχει σε ημερήσιες εκδρομές λόγω 
των απρόσιτων χώρων και υπηρεσιών. 
Και πλέον είναι γνωστό ότι,  
1. το  97% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει κάτι για την καλύτερη ενσωμάτωση των ΑμεΑ 
στην κοινωνία και  
2. το  93% δηλώνουν ότι θα ήθελαν να δουν περισσότερα χρήματα να επενδύονται στην αφαίρεση 
φυσικών εμποδίων τα οποία δυσχεραίνουν τη ζωή των ΑμΕΑ. 
 
 Κατά συνέπεια, η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία στοχεύει στην εξάλειψη των εμποδίων που  
αντιμετωπίζουν τα ΑμΕΑ και προωθεί μια προσέγγιση «σχεδιασμός για όλους». Αθλητικοί χώροι να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από όσους περισσότερους ανθρώπους είναι δυνατόν, και να είναι 
προσβάσιμοι σε όλους. 
 
Παρά τη ποικιλομορφία των διαθέσιμων ειδικών τεχνικών λύσεων, σε λειτουργικό επίπεδο, τα ΑμΕΑ έχουν  
παρόμοιες απαιτήσεις πρόσβασης σε όλη την Ευρώπη σε αθλητικά γεγονότα και στάδια με πρωτεύοντα 
ρόλο να παίζουν τα μαζικά και δημοφιλή αθλήματα  του ποδοσφαίρου και της καλαθοσφαίρισης στον 
Ευρωπαϊκό αθλητικό χώρο. 
Στην πραγματικότητα σε πολλές χώρες οποιαδήποτε έλλειψη πρόσβασης σε δομημένο περιβάλλον 
σταδίων  θεωρείται ως μία μορφή διάκρισης. 
Το ποδοσφαιρικό και μπασκετικό κοινό στην Ευρώπη γίνεται ολοένα και περισσότερο πολυπολιτισμικό 
και, πράγματι αντιπροσωπεύει  την ευρύτερη κοινωνική σύνθεση της σημερινής ευρωπαϊκής κοινωνίας.  
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Αναμένεται ότι καθώς οι επισκέπτες των σταδίων αντιπροσωπεύουν όλο και περισσότερο την ευρεία 
ευρωπαϊκή κοινότητα, ο αριθμός των ΑμΕΑ που επιθυμεί να παρακολουθήσει ζωντανούς αγώνες με την 
οικογένεια ή τους φίλους θα συνεχίσει να αυξάνεται. 
 
Επίσης, είναι γενικότερα αποδεκτό ότι η υποστήριξη του ποδοσφαίρου  και καλαθοσφαίρισης ιδιαίτερα 
στο υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού  στην Ευρώπη και η δυνατότητα να παρακολουθεί κανείς ζωντανούς 
αγώνες αποτελεί ζωτικό μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού και παράδοσης.  
Επομένως, εάν επιθυμούμε να συμπεριλάβουμε τους πάντες με βάση την ενταξιακή πρακτική στη 
σημερινή σύγχρονη Ευρώπη, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα στάδιά μας  και οι αγώνες σε αυτά ότι 
είναι ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΙ. 
 
Επομένως, τα ΑμΕΑ θα πρέπει να θεωρούνται πολύτιμοι πελάτες, και η εύκολη πρόσβαση να θεωρείται 
όχι μόνο ζήτημα ηθικής, αλλά και ορθή επιχειρηματική λογική.   
Από πλευράς ηθικής, ωστόσο, η πρόσβαση είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και αποτελεί έναν 
θεμελιώδη πυλώνα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η κοινωνική δικαιοσύνη αφορά την αποδοχή των 
ανθρώπων ως άτομα και την παροχή δίκαιων και ίσων ευκαιριών για πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία. 
 
Το ομαδικά αθλήματα κυρίως το ποδόσφαιρο και basket που είναι δημοφιλή  στον Ευρωπαϊκό χώρο  
έχουν μια τεράστια ευκαιρία σήμερα, να καθορίσουν το πρότυπο προσβάσιμης συμμετοχής σε αθλητικά 
δρώμενα, και να αλλάξει τη ζωή πολλών ΑμΕΑ, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να βιώνουν μια πιο 
ανεξάρτητη και ικανοποιητική ζωή. 
 
Στο ποδόσφαιρο έχουν ξεκινήσει να δημιουργούνται κάποιοι θεσμοί που λειτουργούν για την 
προσβασιμότητα στην Ευρώπη όπως ο θεσμός του ρόλου DAO (Dissability Access Οfficer).που καλύπτει  
την προσβασιμότητα  σε αθλητικά .γεγονότα δικαιοδοσίας της UEFA. 
Ο  θεσμός DAO περιλαμβάνεται στο αρθρ 35 (συνάντηση της Πράγας τον Ιουν. 2015) του «UEFA Club 
Licensing and Financial Fair Play Regulations» και είναι από τις απαιτήσεις της UEFA προς συλλόγους και 
Ομοσπονδίες. 
Το τμήμα CAFÉ (Centre for Access to Football in Europe - CAFE) partner της UEFA. οργανώνει την σχετική 
εκπαίδευση, αναπτύσσει  τεχνογνωσία με ανταλλαγή εμπειριών σεμινάρια workshops κλπ  και προωθεί 
την εφαρμογή του ρόλου στον Ευρωπαϊκό χώρο. 
Σε δύο χώρες Μεγ. Βρετανία και Γερμανία και στο ποδόσφαιρο έχει προχωρήσει σημαντικά ο ρόλος DAO, 
υστερεί όμως μεγάλες διαφορoποιήσεις σε άλλες χώρες και στα λοιπά αθλήματα υπάρχει τεράστιο κενό. 
 
Έτσι αναδύεται η ανάγκη και είναι σημαντικό  να μπει θεσμικά το τεχνοκρατικό πλαίσιο εφαρμογής του 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΌΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΏΡΩΝ, όχι μόνο σαν 
ρόλος. Με κανόνες απαιτήσεις διαφάνεια απολογισμό και διαρκή βελτίωση..Με ευρύτητα στην 
προσέγγιση στον αθλητισμό. 
Κτίζεται ειδικά στο ποδόσφαιρο στις καλές πρακτικές και τεχνογνωσία του DAO.Που να περιλαμβάνει 
εγκύκλια εκπαίδευση των υποψηφίων με τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία που να αξιολογείται το 
αποτέλεσμά της  και να επικαιροποιείται στο υλικό και στα παραδείγματα. Με εκπαιδευτικό υλικό που 
περιλαμβάνει ανάμεσα στα άλλα στοιχεία νομοθεσίας, ethics, στοιχεία απαιτήσεις προτύπων και 
κανονισμών, technical Report όπως πχ CEN / TR 15913. 
Με πλήρη οδικός χάρτη πιστοποίησης προσόντων ρόλου, έχοντας δημιουργήσει το σχήμα πιστοποίησης 
φυσικών προσώπων με βάση τις απαιτήσεις του διεθνώς  αναγνωρισμένου προτύπου ISO 17024.Απο 
διαπιστευμένο οργανισμό, φορέα. 
Να καλύπτει: 
1. κάθε  κλίμακας  matchdays και ομάδες 
2. αθλήματα πέραν του ποδοσφαίρου όπως πχ την καλαθοσφαίριση όπου αντίστοιχος θεσμός δεν 
υφίσταται. με την επίσης μεγάλη απήχηση  του αθλήματος στα match days των Ευρωπαϊκών 
συναντήσεων. 
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 Το Project  για την θεσμοθέτηση του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΌΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΏΡΩΝ με τα πιο πάνω στοιχεία, με τον τίτλο  ACCESo (ACCESIBLE EVENTS AND STADIA 
OFFICER) προχωράει στην ολοκλήρωση του και σε λεπτομέρειες. Αναμένουμε εντος του 2021 που είναι και 
Ολυμπιακή, Παρα-Oλυμπιακή χρονιά να έχουμε τους πρώτους πιστοποιημένους ACCES officers. 
Mε στοιχεία εφαρμογής πανευρωπαϊκά λόγω της αναγνωρισιμότητας των προτύπων ISOs αλλά και με 
βάση ότι με τα σύγχρονα εργαλεία τηλε-εκπαίδευσης σε κάθε γλώσσα γίνεται εύκολα, οικονομικά και 
χωρίς μετακινήσεις ( και λόγω covid19) η πιστοποίηση  φυσικών προσώπων ACCΕSo.   
Eίναι μια καινοτόμα εφαρμογή για την Ευρώπη που έρχεται από την Ελλάδα και έχει σημασία  από μια 
χώρα που το ποδόσφαιρο από κάθε οπτική γωνία δεν είναι αθλητικά, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 
χώρας. 
Ίσως πάλι εκπλήσσουμε, όπως το 2004 στο EURO.  
 


