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Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τον
Προσβάσιμο Τουρισμό

Τι θέλετε να γνωρίζετε για τον Προσβάσιµο Τουρισµό;
Το ENAT είναι εδώ για να σας βοηθήσει σχετικά με θέματα όπως:
› Αεροδρόμια και αεροπορικές

› Εξειδικευμένες υπηρεσίες για

› Πληροφορίες για την

εταιρείες

επισκέπτες με αναπηρία

Προσβασιμότητα

› Αθλήματα

› Έρευνα Αγοράς

› Πλοία

› Αναπηρία

› Ιππασία

› Ποδηλασία

› Άνθρωποι τρίτης ηλικίας

› Καταδύσεις

› Προδιαγραφές Σχεδιασμού

› Απασχόληση

› Κατασκηνώσεις

› Προμηθευτές εξοπλισμού

› Αρχιτεκτονική και σχεδιασμός

› Κοινωνικός τουρισμός

› Συνεδριακός Τουρισμός

› Βιώσιμος Τουρισμός

› Νομικά ζητήματα

› Τεχνολογίες Πληροφόρησης και

› Γκολφ

› Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Επικοινωνίας

› Διαχείριση Ξενοδοχείων

› Οδηγοί Προσβασιμότητας

› Τουρισμός για Νέους

› Διαχείριση Τουριστικών χώρων και

› Παιδιά και οικογενειακές

› Tagungstourismus

αξιοθέατων

διακοπές

› Υπηρεσίες τουριστικής

› Εκδόσεις

› Παραλίες

πληροφόρησης

› Εκπαίδευση

› Πεζοπορίες

› Υποστηρικτικές τεχνολογίες

› Εκπαίδευση Προσωπικού

› Περιηγήσεις

› Εκπροσώπηση και Συνηγορία

…και πολλά περισσότερα…

Συνεργαζόμαστε
για να γίνει ο Τουρισμός
Προσβάσιμος για Όλους
Ο σκοπός μας είναι να γίνουν οι Ευρωπαϊκοί τουριστικοί προορισμοί, τα τουριστικά
προϊόντα και υπηρεσίες προσπελάσιμα για όλους τοuς επισκέπτες και η προώθηση
του Προσβάσιμου Τουρισμού σε όλο τον κόσμο.
Το ENAT συνεισφέρει στην γεφύρωση των
αναγκών και προσδοκιών των επισκεπτών με
την τουριστική προσφορά όσον αφορά την
προσπελάσιμη πληροφόρηση, τους
προσπελάσιμους χώρους, εγκαταστάσεις και
υπηρεσίες.
Το ENAT υποστηρίζει τα μέλη του
ενημερώνοντας σχετικά με τις τεχνικές,
οικονομικές, κοινωνικές, νομικές και
πολιτιστικές απόψεις του προσβάσιμου
τουρισμού.

Το ENAT προωθεί τον προσβάσιμο τουρισμό
τόσο στην ευρύτερη κοινότητα όσο και σε
πολιτικό επίπεδο.
Το ENAT συνεισφέρει στην πραγμάτωση του
κοινωνικά υπεύθυνου και βιώσιμου τουρισμού
σε χώρες, περιοχές, πόλεις, προορισμούς και
ιδιωτικούς χώρους με την παροχή
εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας.

Τα μέλη του ENAT συμπεριλαμβάνουν:

Eπικοινωνία:

Τουριστικά καταλύματα, από κατασκηνωτικούς
χώρους μέχρι Ξενοδοχεία πολυτελείας
Συμβούλους Προσβασιμότητας
Υποστηρικτικούς οργανισμούς για την αναπηρία
και την τρίτη ηλικία
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Το ENAT είναι μη-κερδοσκοπική οργάνωση
εγγεγραμμένη στο Βέλγιο
Αριθμός Εταιρείας 0897.614.640

ENAT Γενική Γραμματεία
Γραφεία EWORX Α.Ε., Ζαν Μωρέα 66
Τ.Κ.15231 Χαλάνδρι Αθήνα
Τηλ. 210 6148380
Φαξ. 210 6148381
Email: enat@accessibletourism.org

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ENAT για
περισσότερες πληροφορίες και online
Εγγραφή

www.accessibletourism.org

Σχεδιαστές πολιτικών
Εκδότες τουριστικών οδηγών και ιστοσελίδων
Ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα
Προμηθευτές και πάροχους υπηρεσιών

Αρχιτέκτονες και σχεδιαστές

Υπεύθυνους πωλήσεων και μάρκετινγκ

Διοργανωτές συνεδρίων και εκδηλώσεων

Φοιτητές

Οργανισμούς καταναλωτών

Διοργανωτές περιηγήσεων

Ειδικούς πληροφορικής και ηλεκτρονικών
υπηρεσιών

Ειδικούς στα μέσα μεταφορών
Τουριστικά γραφεία

Γίνετε μέλη του ENAT
συμμετέχετε στον προσβάσιμο τουρισμό!

Γιατί υπάρχει το ENAT?
Ο Τουρισμός Πρέπει να είναι
Προσβάσιμος σε Όλους!
Η πρόσβαση στον τουρισμό είναι δικαίωμα για όλους, όπως
έχει διασφαλιστεί και με την Σύμβαση των Η.Ε. για τα
Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρίες. Η Σύμβαση έχει
υπογραφεί
από
περισσότερες
από
140
χώρες,
συμπεριλαμβάνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Η.Π.Α.
Υπάρχει ωστόσο ακόμα αρκετός δρόμος για την υλοποίηση
των στόχων της Σύμβασης.
Στην Ευρώπη, και σε όλα τα μέρη του κόσμου, υπάρχει ακόμα
ένα μεγάλο κενό μεταξύ των αναγκών προσβασιμότητας και
της πρόσβασης που προσφέρεται. Τα προβλήματα
προσβασιμότητας επηρεάζουν πολλούς ανθρώπους τόσο
στην καθημερινή τους ζωή όσο και στην ιδιότητά τους ως
τουρίστες. Ως πελάτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην
πρόσβαση σε πληροφόρηση, σε υπηρεσίες, σε μέσα
μεταφοράς, σε τουριστικούς προορισμούς, σε καταλύματα
και σε όλων των ειδών χώρων υποδοχής και τουριστικών
αξιοθέατων.
Η εν δυνάμει αγορά για τον προσβάσιμο τουρισμό στην
Ευρώπη εκτιμάται σε 130 εκατομμύρια ανθρώπους, με
καταναλωτική δύναμη πάνω από 68 δις. ετησίως. Αυτός ο
αριθμός αποτελείται από τουρίστες με αναπηρίες, ανθρώπους
της τρίτης ηλικίας, εγκυμονούσες γυναίκες, οικογένειες με
μικρά παιδιά και ανθρώπους με χρόνια προβλήματα υγείας ή
προσωρινή αναπηρία. Όλοι αυτοί μαζί με τους ανθρώπους με
τους οποίους ταξιδεύουν, χρειάζονται «προσβάσιμο
τουρισμό». Και αυτή η αγορά αυξάνεται με την αύξηση του
πληθυσμού της τρίτης ηλικίας.

Βελτιώνοντας την ποιότητα του
Τουρισμού για Όλους
Η καλύτερη πρόσβαση στον τουρισμό μπορεί να οδηγήσει
σε καλύτερη ποιότητα, άνεση και ασφάλεια για όλους.
Ενώ υπάρχει πολλές φορές πρόθεση για βελτίωση, οι
πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών δεν γνωρίζουν πάντα τις
προδιαγραφές προσβασιμότητας ή πού μπορούν να
βρουν καλή πληροφόρηση σχετικά με αυτές.
Το ENAT, μέσα από το δίκτυο τουριστικών επιχειρήσεων
και ειδικών προσβασιμότητας, φέρνει μαζί ανθρώπους και
οργανισμούς ώστε να μοιραστούν εξειδικευμένη γνώση,
να μάθουν ο ένας από τον άλλον, να χτίσουν συνεργασίες
και να δημιουργήσουν νέες λύσεις.
Η αναβάθμιση της πρόσβασης είναι το μέσο για την
εξασφάλιση ποιοτικού τουρισμού για όλους τους πελάτες
και για την δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών
για όσους είναι προτιθέμενοι να αναλάβουν την πρόκληση.
Το ENAT υποδέχεται μέλη από όλο τον κόσμο με στόχο να
συνεισφέρει στην αναβάθμιση των προδιαγραφών του
προσβάσιμου τουρισμού παντού.
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Η συμμετοχή στο ENAT σας προσφέρει:
Εκπροσώπηση και συνηγορία

Εγγραφή και δημοσίευση στη
λίστα μελών του ENAT

προς τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές αρχές

Το πιστοποιητικό του ENAT
Προσυπογράφοντας τον Κώδικα
Καλής Πρακτικής του ENAT λαμβάνετε
το σήμα, το πιστοποιητικό και το
banner του ENAT που πιστοποιεί την
δέσμευσή σας στις αρχές του
προσβάσιμου τουρισμού.

Ευκαιρίες για συμμετοχή σε
χρηματοδοτούμενα προγράμματα
με συνεργάτες στην Ευρώπη και άλλες χώρες
2010
www.accessibletourism.org

CODE OF GOOD CONDUCT

Νέα
Οι ιστοσελίδες του ENAT και οι ηλεκτρονικές
ενημερώσεις σας κρατάνε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή
και διεθνή επικαιρότητα στον προσβάσιμο τουρισμό

Εκδηλώσεις
Λάβετε μέρος σε εκδηλώσεις του ENAT σε μειωμένες
τιμές

Η έλλειψη γενικής προσβασιμότητας έχει άμεσο και αρνητικό
αποτέλεσμα στα τουριστικά μεγέθη: χωρίς καλή πρόσβαση,
πολλοί άνθρωποι απλά δεν μπορούν να ταξιδέψουν, ενώ το
εισόδημα που εκπροσωπεύουν χάνεται.

Συμβουλευτική
Βρείτε ειδήμονες που θα σας βοηθήσουν να κάνετε
τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες σας
προσβάσιμες σε όλους *

Βοήθεια για χρηματοδότηση
Οι ειδικοί του ENAT μπορούν να σας βοηθήσουν να
κάνετε αίτηση για χρηματοδοτούμενα προγράμματα *
* (Σύμφωνα με τις χρεώσεις της Ομάδας Συμβούλων του ENAT)

Πρόσβαση σε πηγές και εργαλεία
σχεδιασμού
Πρόσβαση σε επιλεγμένες καλές πρακτικές και
σημαντικά έγγραφα αναφοράς

Δικτύωση μέσα από την Ιστοσελίδα
Σελίδες για μέλη, Ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος,
Φόρουμ Συζητήσεων

Χορηγοί και Συνεργάτες:

www.accessibletourism.org
Tourism Flanders

Tourism Flanders

