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"The European Network for Accessible 
Tourism: for You, for Greece, for the future 

of European Tourism".

"Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για τον
προσβάσιµο τουρισµό: για εσάς, για την
Ελλάδα, για το µέλλον του Ευρωπαϊκού

Τουρισµού" 



 

-www.disabled.grΕλλάδαΑναπηρία Τώρα

-www.anlh.beΒέλγιο
Assoc. Nat. pour le 
Logement des Personnes 
Handicapées

-www.mintour.grΕλλάδαΕλληνικό Υπουργείο
Τουριστικής Ανάπτυξης

-www.wrc-research.ieΙρλανδίαWork Research Centre

-www.turismforalla.seΣουηδίαTurism för Alla i Sverige

-www.visitbritain.orgΗν.Βασίλ
ειοVisitBritain

-www.toegankelijkheidsbureau.beΒέλγιοToegankelijkheidsbureau 
vzw.

-www.fundaciononce.esΙσπανίαFundación ONCE

Χορηγός – Εταίρος

-www.eworx.grΕλλάδαEWORX S.A. 

Χορηγός – Συντονιστής

ENAT Partners



• Χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (Γ∆ για την Απασχόληση)

“Πιλοτικές ∆ράσεις για την ένταξη της 
Αναπηρίας σε όλες τις Στρατηγικές”, 2005

• Υποστήριξη του Σχεδίου ∆ράσης της ΕΕ για 
την Αναπηρία – για την κατάργηση των 
διακρίσεων και την παροχή ίσων ευκαιριών

• Προϋπολογισµός: EUR 535,163

• Χρηµατοδότηση από την ΕΕ: EUR 452,106 
(80%) του προϋπολογισθέντος κόστους

Έναρξη της Ευρωπαϊκής 
Χρηµατοδότησης 2006 - 2007



• Να είναι ανοικτό προς όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς στους τοµείς του 
Τουρισµού και της Αναπηρίας στην 
Ευρώπη, 
• Να αποτελεί το επίκεντρο της προώθησης 
του προσβάσιµου τουρισµού στην Ευρώπη,
• Να συλλέγει και να διαχέει σχετική 
πληροφόρηση,
• Να υποστηρίζει το διάλογο σχετικά µε την 
αναπηρία και τα θέµατα προσβασιµότητας 
στους τουριστικούς προορισµούς,
• Να συµβάλλει στην ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης.

Στόχοι του ENAT… (1)



• Να προωθεί την ενσωµάτωση 
πολιτικών για την αναπηρία µέσω 
στοχοποιηµένων οδηγιών και 
ενεργειών µε στόχο τη βελτίωση των 
παρεχόµενων τουριστικών προϊόντων 
και υπηρεσιών σε άτοµα µε αναπηρίες.

• Να επιδιώκει την αύξηση του 
ποσοστού απασχόλησης και τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 
ατόµων µε αναπηρίες στον τουριστικό 
τοµέα της ΕΕ.

Στόχοι του ENAT… (2)



“το ENAT λειτουργεί µε στόχο την 
καλλιέργεια πνεύµατος κοινής 
αντίληψης και δράσης. Ενθαρρύνει 
συνεργασίες για την ανάπτυξη 
πολιτικών και στρατηγικών για την 
επίλυση προβληµάτων, µεταξύ 
οργανισµών από τον κλάδο του 
τουρισµού και το δηµόσιο τοµέα και 
µεταξύ κοινωνικών εταίρων και 
ΜΚΟ.

Στόχοι του ENAT… (3)



• Θα διοικείται και καθοδηγείται µε γνώµονα 
τα ενδιαφέροντα των µελών 
• ∆ηµοκρατικός, ανοικτός σε όλους 
Ευρωπαϊκός οργανισµός
• Ανοικτός σε συµµετοχές: τουριστικών, 
ρυθµιστικών και νοµοθετικών οργανισµών,
και συλλόγων χρηστών….
• Συλλογή και διάδοση γνώσης
• Επίτευξη συναίνεσης µέσω διαλόγου

Προσέγγιση… (1)

• Αντιπροσώπευση των µελών του ΕΝΑΤ σε άλλους οργανισµούς 
και δηµόσιους φορείς σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης



• Πρόταση και προώθηση λύσεων
• ∆ιετές πρόγραµµα εργασιών µε 
συστηµατική µέτρηση των αποτελεσµάτων
• Αυτό-υποστηριζόµενο δίκτυο µέσω 
συνδροµών µελών, δωρεών και χορηγιών
• Άµεση εµπλοκή των ατόµων µε αναπηρία 
και άλλων χρηστών / οργανισµών 
καταναλωτών
• Προώθηση του προσβάσιµου τουρισµού σε 
όλους τους τελικούς αποδέκτες: 

- νέους, µεσήλικες, υπερήλικες
- µε αναπηρία και χωρίς…
- εµφανείς και αθέατες δυσκολίες

Προσέγγιση… (2)



∆ηµοσιότητα και Επαφές
www.accessibletourism.org
Πηγές πληροφοριών, Άρθρα, 
Σύνδεσµοι, Χώρος Μελών… 
• Ηλεκτρονικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο
• Οµάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος
• Υλικό δηµοσιότητας
• ∆ιεθνής Συνάντηση Συνεργασίας, 
Αθήνα, Οκτώβριος 2006

• TUR Σουηδία, Σεµινάριο, 
Μάρτιος 2007

• Συνέδριο για τον Προσβάσιµο 
Τουρισµό, Αθήνα, Ιούλιος 2007 –
Εδώ!

•∆ιεθνές Συνέδριο του ENAT,
Νοέµβριος 2007, Ισπανία.

Υπηρεσίες Μελών



Μελέτη 1.

“∆ικαιώµατα των Τουριστών µε 
Αναπηρία στην Ευρώπη”

∆ραστηριότητες…



Μελέτη 2.

“Υπηρεσίες και Υποδοµές 
για Προσβάσιµο Τουρισµό 
στην Ευρώπη”

∆ραστηριότητες…



Μελέτη 3.

“Προς το 2010: Προκλήσεις για τις 
Πολιτικές για την Αναπηρία και 
∆ράσεις για τον Τουριστικό Τοµέα 
στην Ευρώπη”.

∆ραστηριότητες…



www.accessibletourism.org
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Networking across Europe and the Globe

…Argentina, Australia, Brazil, China, Chile, Ecuador, Nigeria, Pakistan, S.Africa, USA…..



• 249 εγγεγραµµένα µέλη
• 39 χώρες

Πάνω από 200
Παγκόσµιοι, 

Ευρωπαϊκοί και
Εθνικοί οργανισµοί.

Τα µέλη του ENAT σήµερα



Ερωτήσεις στο ENAT! 
Τουρίστες – µπορείτε να µε βοηθήσετε να βρω 
προσβάσιµο µέσο µεταφοράς για το σύζυγό µου; Θα 
πάµε µια κρουαζιέρα στη Ρόδο και τον Πειραιά όµως η 
διοργανώτρια εταιρεία δεν παρέχει τέτοια υπηρεσία…

Σπουδαστές – Γράφω τη µεταπτυχιακή µου διατριβή µε 
θέµα τον προσβάσιµο τουρισµό…

Τουριστικές Επιχειρήσεις – Θα θέλαµε να σας 
παρουσιάσουµε τις νέες βελτιωµένες υποδοµές µας για 
τα µέλη σας…

Σύµβουλοι – Έχετε επαφές στη Νότια Αµερική; Οι 
πελάτες µας θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους…

- Ποια είναι η νοµοθεσία στη Σλοβενία…?
- κ.ά.



Members’ links are placed 
on the ENAT Website .... For example:

http://www.accessibletourism.org/pages/links_members.jsp



Μερικά από τα µέλη του ΕΝΑΤ:

ACCESS CENTRES TURKEY

European Commission DG Employment
Social Affairs and Equal Opportunities



Γίνετε µέλη του ENAT !

• Καταχωρήστε τα 
προσωπικά σας στοιχεία, 
την εξειδίκευση, τα 
ενδιαφέροντά σας

• Κάνετε νέες επαφές

• Βρείτε πληροφορίες

• Μοιραστείτε νέα, 
ιστορίες, εικόνες, 
περιεχόµενο Βιώστε το µέλλον του 

Προσβάσιµου Τουρισµού!



Ευχαριστώwww.accessibletourism.org

Όλες οι φωτογραφίες ήταν ευγενική προσφορά µελών του ENAT


