
Το Κέντρο Προσβασιμότητας για το Ποδόσφαιρο στην 

Ευρώπη «CAFE/UEFA» ξεκινά έρευνα για φιλάθλους με 

αναπηρία σε Πανεθνική Κλίμακα στην Ελλάδα. 

Oι συνεργαζόμενοι φορείς, που έχουν αναλάβει αυτή τη δράση στην Ελλάδα είναι το 

Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας/Αναπτυξιακών & Κινητικών 

Διαταραχών (APALab) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο 

οργανισμός Noriaki Kano Laboratories (NK Labs). 

Προσκαλούμε άτομα με αναπηρία από όλη την Ελλάδα να συμμετάσχουν σε αυτό το 

ερευνητικό έργο. 

Για μια ευρύτερη κατανόηση των εμπειριών ποδοσφαίρου των Ελλήνων οπαδών με αναπηρία, 

ο οργανισμός «CAFE/UEFA» είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη ενός 

εθνικού ερευνητικού προγράμματος. 

Ο οργανισμός «CAFE» πιστεύει, ότι το ζωντανό άθλημα προσφέρει εμπειρίες, που μπορούν 

να επηρεάσουν τη ζωή, και όλοι πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση σε αυτές. 

Το όραμά μας είναι ένας κόσμος, όπου τα άτομα με αναπηρία αποτελούν βασικό μέρος του 

παγκόσμιου αθλητικού τοπίου, ως οπαδοί/φίλαθλοι, υπάλληλοι, εθελοντές και leaders έτσι, 

ώστε όλοι να έχουν ίσες ευκαιρίες να συνεισφέρουν σε ένα προσιτό φιλόξενο περιβάλλον, 

χωρίς αποκλεισμούς. 

Είμαστε ιδιαίτερα πρόθυμοι και ανοικτοί να κατανοήσουμε περαιτέρω τις εμπειρίες των 

φιλάθλων/οπαδών με αναπηρία σε ποδοσφαιρικό αγώνα σε γήπεδα στην Ελλάδα. Σε κάθε 

σημείο της επικράτειας. 

Ενθαρρύνουμε, επίσης, τα άτομα με αναπηρία, που επιθυμούν να συμμετέχουν στην έρευνα, 

να μοιραστούν τις ιστορίες και τις εμπειρίες τους γύρω από τα υπάρχοντα εμπόδια, που τους 

στερούν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά αγώνες. 

Το APALab είναι ένα Εργαστήριο της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ειδικεύεται (ανάμεσα στα άλλα) στην 

προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία. 

Το NK Labs είναι ένας οργανισμός, που (ανάμεσα στα άλλα) εργάζεται σε όλη την Ελλάδα 

και διευκολύνει τη βελτίωση της ένταξης στον αθλητισμό στα άτομα με αναπηρία ως 

συμμετέχοντες και θεατές. 

Ο οργανισμός «CAFE» καλωσορίζει την ανταπόκριση των ατόμων με αναπηρία από όλη την 

Ελλάδα μέσω των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, τα οποία θα μας βοηθήσουν να 

εργαστούμε για γήπεδα και ποδοσφαιρικούς αγώνες προσβάσιμα, χωρίς αποκλεισμούς, και 

φιλόξενα σε όλους. 



Θα θέλαμε, επίσης, ιδιαίτερα να ακούσουμε και να κατανοήσουμε από φιλάθλους/οπαδούς με 

αναπηρία τις εμπειρίες τους  και τις προτάσεις βελτίωσης,  όταν παρακολουθούν αγώνες των 

ομάδων τους. 

Η Έρευνα για τους φιλάθλους με Αναπηρία αποτελείται από έξι (6) ενότητες και θα χρειαστεί 

περίπου 15 λεπτά για να ολοκληρωθεί. 

Λάβετε μέρος στην Έρευνα Φίλαθλοι με Αναπηρία. Μια εναλλακτική έκδοση εγγράφου 

του Word είναι διαθέσιμη για λήψη. 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε υποστήριξη για τη συμπλήρωση της έρευνας, 

στείλτε email στο Fan Liaison, Access and Administration Officer της «CAFE», Amy Wilson, 

στη διεύθυνση amy@cafefootball.eu ή επικοινωνήστε με τον Michail Lolidis (Μιχαήλ 

Λολίδη) από τον NK Labs μέσω email mlolidis@nklabs.gr ή ml@safeinclusivesports.org ή 

κλήση (+30) 6936 844-214. 

Η έρευνα θα είναι ανοιχτή και διαθέσιμη για ολοκλήρωση έως τις 18:00 CET τη Δευτέρα 1 

Φεβρουαρίου 2021. 

Μια λεπτομερής έκθεση για τα ευρήματα θα δημοσιευθεί αργότερα μέσα στο 2021. 

Οι φορείς υλοποίησης αυτής της δράσης «CAFE», APALab και NK Labs θα ήθελαν να σας 

ευχαριστήσουν εκ των προτέρων για την κοινοποίηση των εμπειριών σας και τη συμμετοχή 

σας στην Έρευνα για τους φιλάθλους και οπαδούς με Αναπηρία. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «CAFE» και τις δράσεις του, επισκεφθείτε τη 

διεύθυνση www.cafefootball.eu. 
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