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∆ελτίο Τύπου 

Παγκόσµια Ηµέρα Τουρισµού 2006 

 
Στις 27 Σεπτεµβρίου εορτάζεται η Παγκόσµια Ηµέρα Τουρισµού. Αυτή είναι η 

ηµέρα που ανακοινώνονται οι αριθµοί και οι στατιστικές του παγκόσµιου τουρισµού, 

όπως ο αριθµός των τουριστών που ταξιδεύουν σε ποικίλους προορισµούς κάθε 

χρόνο. Μεταξύ αυτών των ταξιδιωτών υπάρχουν και άνθρωποι µε αναπηρία. Η 

πρόσβαση στον τουρισµό για τους ανθρώπους µε αναπηρία µπορεί να επιτευχθεί 

καθιστώντας τον τουρισµό και τις συναφείς υπηρεσίες του ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ κατ’ 

εφαρµογή των αρχών του Σχεδιασµού για Όλους. Στόχος αυτού του µοντέλου 

είναι η διασφάλιση της ισότιµης χρήσης και απόλαυσης των αγαθών και υπηρεσιών 

από όλους. 

 
Το Ελληνικό Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης υποστηρίζει την προσπάθεια της 

πλήρους συµµετοχής των ανθρώπων µε αναπηρία χωρίς περιορισµούς, γνωρίζοντας 

το µακρύ δρόµο που πρέπει ακόµα να διανυθεί για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που το Υπουργείο συµµετέχει στη διοργάνωση 

του ∆ιεθνούς Εργαστηρίου του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για τον Προσπελάσιµο 

Τουρισµό (ENAT), το οποίο θα διεξαχθεί στις 23 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Το 

∆ίκτυο αυτό δηµιουργήθηκε πρόσφατα για να προωθήσει τον Προσπελάσιµο 

Τουρισµό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
Στόχος του Εργαστηρίου είναι, µεταξύ άλλων, η ανάδειξη των πλεονεκτηµάτων του 

Προσπελάσιµου Τουρισµού για τους καταναλωτές, τους προµηθευτές και το 

κοινωνικό σύνολο γενικότερα και η παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ∆ικτύου 

για να γίνουν οι ελληνικοί και άλλοι ευρωπαϊκοί προορισµοί «Προσπελάσιµοι για 

Όλους».  

 
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 1 εκατοµµύριο άνθρωποι µε 

αναπηρία, δηλαδή το 9,3% του πληθυσµού, ζουν στην Ελλάδα. Όταν έχουν την 

ευκαιρία να ταξιδέψουν, οι άνθρωποι αυτοί ταξιδεύουν µε τις οικογένειες ή τους 

φίλους τους. Εάν στο συνολικό αριθµό των ανθρώπων µε αναπηρία στην Ευρώπη 

(περίπου 50 εκατοµµύρια) προσθέσουµε και τις εκατοντάδες των εκατοµµυρίων των 
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ηλικιωµένων ανθρώπων, που µπορεί να έχουν προβλήµατα υγείας και κινητικότητας 

σχετιζόµενα µε την ηλικία τους (σύµφωνα µε τα ΗΕ, το 2050, το 21% του 

παγκόσµιου πληθυσµού θα είναι άνω των 60 ετών), τότε έχουµε µπροστά µας µία 

τεράστια αγοραστική δύναµη. 

 
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ταξιδιωτική Επιτροπή, το 2005, 444 εκατοµµύρια 

διεθνείς τουρίστες έφτασαν στην Ευρώπη, αριθµός που αντιστοιχεί στο 55% 

περίπου των συνολικών αφίξεων στον κόσµο, µε µία αύξηση της τάξης του 4,3% σε 

σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο. Η τουριστική αγορά πρέπει να λάβει υπόψη το 

δικαίωµα των ανθρώπων µε αναπηρίες και µε ειδικές ανάγκες στην ευχαρίστηση των 

ταξιδιών και στην απόλαυση των διακοπών. ∆υστυχώς, όµως, αυτό δεν ισχύει, 

κυρίως εξαιτίας της έλλειψης επαρκών υποδοµών.  

 
ENAT, ένα Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για τον Προσπελάσιµο Τουρισµό 

 
Το ENAT, το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για τον Προσπελάσιµο Τουρισµό δηµιουργήθηκε µε 

σκοπό να κάνει τον τουρισµό στην Ευρώπη προσπελάσιµο σε όλους. Η εναρκτήρια 

Γενική του Συνεδρίαση έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, στις 11 Μαΐου 2006. Το ENAT 

είναι ένα δίκτυο τουριστικών εταιριών και οργανώσεων που προάγουν τον τουρισµό 

για όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Το ENAT δηµιουργήθηκε από εννέα 

ιδρυτικά µέλη από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιρλανδία, τη Σουηδία, το Βέλγιο και 

τη Μεγάλη Βρετανία. Στα ιδρυτικά αυτά µέλη συγκαταλέγεται και το Ελληνικό 

Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, ενώ συντονιστής του ENAT είναι η Εταιρία 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών EWORX Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα. 

 
Στόχος του δικτύου είναι να αποτελέσει το σύνδεσµο µεταξύ εταιριών του 

τουριστικού τοµέα που λειτουργούν στην Ευρώπη και ειδικών συµβούλων, 

πολιτικών, ερευνητών, ιδρυµάτων που ασχολούνται µε τον τουρισµό, 

καταναλωτικών και µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ). Όλοι αυτοί µοιράζονται 

τον ίδιο στόχο: να δηµιουργήσουν προϊόντα και υπηρεσίες που θα είναι 

προσπελάσιµα σε όλους τους τουρίστες. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε 

το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ: 

Τηλ. 2310 211915 

Email: admin@disabled.gr 

κα Χριστίνα Μπελαντή 


