
 
 
Ο Προσβάσιµος Τουρισµός αποφέρει πολλά οφέλη  
 
Σε ένα συνέδριο που διοργανώθηκε την περασµένη εβδοµάδα από το Ευρωπαϊκό 
∆ίκτυο για τον Προσβάσιµο Τουρισµό (ΕΝΑΤ), πάνω από 290 αντιπρόσωποι από 
διεθνείς οργανισµούς αναπηρίας, τουριστικά πρακτορεία και ιδιωτικές επιχειρήσεις 
κατέληξαν στο οµόφωνα αποδεκτό συµπέρασµα ότι ο προσβάσιµος τουρισµός είναι 
η ταχύτερα αναπτυσσόµενη επιχειρηµατική ευκαιρία στην τουριστική βιοµηχανία.   
 
Οι σύνεδροι έµαθαν ότι, σύµφωνα µε στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Forum για την 
Αναπηρία (European Disability Forum), υπάρχουν περίπου 50 εκατοµµύρια 
άνθρωποι µε κάποιας µορφής αναπηρία στην Ευρώπη. Αν ληφθεί µάλιστα υπόψη ο 
ταχέως αναπτυσσόµενος πληθυσµός ηλικίας άνω των 65 και το γεγονός ότι τα 
άτοµα µε αναπηρία σπάνια ταξιδεύουν µόνα τους, τότε αυτή η αγορά σχεδόν 
τριπλασιάζεται. Σύµφωνα µε µια πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστηµίου του Surrey 
127 εκατοµµύρια άνθρωποι, που αντιστοιχούν περίπου στο 27% του Ευρωπαϊκού 
πληθυσµού, θα επωφελούνταν από τις υπηρεσίες του προσβάσιµου τουρισµού, και 
ότι αυτή η περιορισµένη (“niche”) αγορά έχει µια εκτιµώµενη αξία της τάξης των 
80 εκατοµµυρίων ευρώ (€) ετησίως. Αυτή η αξία δε λαµβάνει υπόψη τις 
εγκυµονούσες γυναίκες, τις οικογένειες µε µικρά παιδιά και – κυρίως – τους 
ταξιδιώτες από τις Η.Π.Α., την Αυστραλία και τον υπόλοιπο κόσµο. 
 
Ο συντονιστής του ΕΝΑΤ κος Ivor Ambrose, συνοψίζοντας το κλίµα του 
συνεδρίου, δήλωσε: «∆ε µιλάµε απλά για µια µικρή αγορά. Ο προσβάσιµος 
τουρισµός αποφέρει πολλά χρηµατικά οφέλη και η αγορά αναπτύσσεται ταχύτατα, 
εν µέρει εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσµού. Ο τουριστικός κλάδος 
συνειδητοποιεί ότι  η εύκολη πρόσβαση είναι προς όφελος όλων των πελατών – 
είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, όχι απλά µια κοινωνική ή νοµική ευθύνη.» 
 
Το τριήµερο συνέδριο διοργανώθηκε από τον Ισπανό εταίρο του ΕΝΑΤ, τον 
οργανισµό Fundación ONCE, και έλαβε χώρα στη Βαλένθια της Ισπανίας. Η 
ταυτόχρονη µετάφραση από τα Αγγλικά στα Ισπανικά και αντίστροφα, και στη 
νοηµατική γλώσσα και η χρήση υπότιτλων επέτρεψαν σε 200 συνέδρους από 22 
χώρες να συµµετέχουν, παρόλο που πολλοί από αυτούς είχαν ποικίλες µορφές 
αναπηρίας.  
 
Περισσότερες πληροφορίες και παρουσιάσεις του συνεδρίου µπορείτε να βρείτε στο 
διαδικτυακό τόπο του ΕΝΑΤ, www.accessibletourism.org, όπου µάλιστα 
φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης είναι διαθέσιµες. 
 
Το ΕΝΑΤ υποστηρίζεται από τη Γενική ∆ιεύθυνση για την εργασία, τα Κοινωνικά ∆ικαιώµατα 
και τις Ίσες Ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε σκοπό την ενσωµάτωση των πολιτικών 
για την αναπηρία στον τουριστικό κλάδο. Συντονίζεται από την EWORX A.Ε., στην Ελλάδα, 
σε συνεργασία µε οκτώ διεθνείς εταίρους από το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την 



Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Από τη σύστασή του, το Μάιο του 2006, έχει 
προσελκύσει πάνω από 380 µέλη από 43 χώρες. Από τον Ιανουάριο του 2008 το ΕΝΑΤ θα 
λειτουργεί ως ∆ιεθνής Μη Κυβερνητικός Οργανισµός (ΜΚΟ), µε έδρα το Βέλγιο. Το δίκτυο 
είναι ανοικτό σε όλους που υποστηρίζουν – ή θέλουν να µάθουν περισσότερα  σχετικά µε –
τον προσβάσιµο τουρισµό. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την Υπεύθυνη Τύπου 

του ΕΝΑΤ  κα Monica Guy στο press@accessibletourism.org ή να καλέσετε στο        
+33 1 4209 5614. 

Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για τον Προσβάσιµο Τουρισµό – ΕΝΑΤ  

Γραµµατεία : EWORX Α.Ε. Ρόδου 22 – 151 22 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα 

Τηλ. : + 30 210 614 8380 Fax: + 30 210 614 8381 Email: enat@accessibletourism.org  

 


