
www.accessibletourism.org  
 

Working together to make tourism in Europe accessible for all 
ENAT asbl.    Secretariat 

c/o EWORX S.A. Jean Moreas St. 66,  GR-15231 Halandri, Athens, Greece 
Tel. +30 210 614 8380 Fax. +30 210 614 8381 enat@accessibletourism.org  

1

27/4/2009 
(This message follows in English – see page 3). 

 
Αγαπητοί έλληνες φίλοι και µέλη του ΕΝΑΤ, 
 
Όπως πιθανά γνωρίζετε, η"Αναπηρία Τώρα" διοργανώνει την ετήσια έκθεση 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ EXPO στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Φάληρο, στο 
διάστηµα 15-17 Μαϊου 2009. Η  "Αναπηρία Τώρα" είναι ιδρυτικό µέλος και 
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΝΑΤ (European Network for 
Accessible Tourism- Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για Προσβάσιµο Τουρισµό). 
 
Αυτή τη χρονιά ο ΕΝΑΤ θα έχει πάλι το δικό του περίπτερο στην ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
EXPO για την πληροφόρηση των επισκεπτών και όλων των ενδιαφεροµένων 
σχετικά µε τον προσβάσιµο τουρισµό. 
Έχουµε την ευχαρίστηση να προσφέρουµε στα µέλη και στους συνεργάτες 
µας στην Ελλάδα δύο ευκαιρίες συµµετοχής στην Έκθεση , για την προβολή 
της οποιασδήποτε δραστηριότητάς ή προσφοράς τους στον τοµέα του 
προσβάσιµου τουρισµού.  
 
Όλοι οι ενδιαφερόµενοι µπορούν: 
1. Να µας στείλουν διαφηµιστικά φυλλάδια, ή άλλο διαφηµιστικό υλικό ( στιλό, 
αφίσσες, επαγγελµατικές κάρτες κ.λ.π) για  έκθεση και διανοµή από το 
περίπτερό µας, στη Γραµµατεία του ΕΝΑΤ, στην ∆ιεύθυνση:  ΕWORX,  Zαν 
Μορεάς 66, 15231- Χαλάνδρι, το αργότερο µέχρι 11 Μαϊου 2009. 
Όσοι επιθυµούν να επισκεφθούν προσωπικά το χώρο της Έκθεσης, µπορούν 
εναλλακτικά να φέρουν  µικρότερες συσκευασίες του διαφηµιστικού υλικού 
τους στο περίπτερό µας κατά τη διάρκεια της Έκθεσης.  
Είναι προτιµότερο οποιοδήποτε διαφηµιστικό υλικό να µην υπερβαίνει τα 
1.000 τεµάχια. 
Η περισυλλογή των υλικών (φυλλαδίων, επαγγελµατικών καρτών  κ.λ.π), τα 
οποία δεν θα διανεθηθούν, µπορεί να γίνει από τους ενδιαφερόµενους 
κατόχους τους, την Κυριακή 17 Μαϊου, το απόγευµα,  από το περίπτερο 
ΕΝΑΤ. Σε περίπτωση µη περισυλλογής τους, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
αποστολής , απλά θα παραµείνουν στη Γραµµατεία ΕΝΑΤ και θα είναι 
διαθέσιµα σε ενδιαφερόµενους επισκέπτες ή συνεργάτες. 
 
2. Για την Κυριακή 17 Μαϊου κατά το διάστηµα 12.00-15.00µ.µ. έχει 
διοργανωθεί από τον ΕΝΑΤ και την "Αναπηρία Τώρα", ανοιχτό Σεµινάριο µε 
θέµα "Ευκαιρίες για Προσβάσιµο Τουρισµό στην Ελλάδα". 
Οι ενδιαφερόµενοι οµιλητές µπορούν να προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο 
του τουρισµού και κάθε σχετική δραστηριότητα. 
Για τη συµµετοχή ως οµιλητές στο Σεµινάριο, παρακαλούµε να 
επικοινωνήσετε µε τη Γραµµατεία ΕΝΑΤ. 
Ο χρόνος για κάθε οµιλία - παρουσίαση είναι 10-15 λεπτά. 
Υπάρχει η δυνατότητα προβολής µικρής διάρκειας video clips από DVD. Οι 
οµιλητές παρακαλούνται να εστιάσουν στην ιδιαιτερότητά τους σχετικά την 
προσφορά τους στην προσβασιµότητα για όλους. 
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Ο αριθµός των οµιλητών είναι περιορισµένος, και θα δοθεί προτεραιότητα 
στους οµιλητές οι οποίοι θα δηλώσουν έγκαιρα, πρώτοι τη συµµετοχή τους. 
Το πρόγραµµα του Σεµιναρίου θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα ΕΝΑΤ στις 11 
Μαϊου 2009. 
 
Κάθε είδους συµµετοχή στην Έκθεση και στο Σεµινάριο είναι ∆ΩΡΕΑΝ, 
ενώ η είσοδος στην ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ EXPO είναι επίσης ΕΛΕΥΘΕΡΗ. 
 
Θα περιµένουµε µε χαρά την ανταπόκρισή σας και κάθε είδους συµµετοχή 
σας.  
Επίσης θα χαρούµε να γνωρίσουµε προσωπικά στο περίπτερό µας όσους θα 
έχουν την ευκαιρία να µας επισκεφτούν. 
 
Για οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µαζί µας 
τηλεφωνικά ή µέσω email . 
 
Με φιλικούς χαιρετισµούς,  
 
Ivor Ambrose 
Managing Director-∆ιευθυνής -ENAT. 
 
--- 
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27/4/2009 
 
Dear ENAT Members and Friends in Greece,  
 
As you will probably know, Disability Now is holding the AUTONOMIA EXPO 
event at the Peace and Friendship Stadium, Faliro on 15, 16 and 17 May 
2009.  
Disability Now is a founding member of ENAT, the European Network for 
Accessible Tourism, and is a Member of the ENAT Board.  
 
This year ENAT will again be present with a stand at AUTONOMIA EXPO, 
providing information about accessible tourism to EXPO visitors and business 
contacts. 
We are pleased to offer our ENAT Members and business associates in 
Greece two possibilities to participate in the EXPO, to promote your 
accessible tourism activities, facilities and offers. 
 
You may: 
1. Send us your promotional leaflets, brochures, pens, posters, offers, price-
lists, business cards, etc. for display and distribution at the ENAT Stand.  
Your materials should reach the ENAT Secretariat in Halandri no later than 
11 May 2009. (See address below).  
If you will attend the EXPO in person, you may bring smaller packages to the 
ENAT Stand during the EXPO.  
Any amount of materials can be distributed but you are advised to send no 
more than 1,000 items (leaflets, etc.).  
You may also collect your left-over materials, if any, from the ENAT Stand on 
Sunday afternoon.  
(We cannot return your materials by post but we will keep left-over materials 
at the ENAT Secretariat for distribution to visitors).    
 
2. On Sunday 17 May from 12 - 3 o clock, there will be a Public Seminar on 
"Accessible Tourism Opportunities in Greece" hosted by ENAT and Disability 
Now.  
Speakers will be providers of accessible tourism accommodation, actvities, 
attractions and offers.  
Each speaker will give a short, illustrated presentation (in Greek) to the EXPO 
visitors.  
If you wish to make a presentation at the Seminar, please contact us at 
the ENAT Secretariat.    
Each presenter will have 10 to 15 minutes. You may bring a PowerPoint 
presentation on a memory stick or CD-ROM.  
Short video clips may also be shown (from DVD). You are asked to focus, in 
your presentation, on the special features which make your offer accessible 
for all.  
Places for speakers are limited, and will be given on a "first-come-first-served" 
basis, so please book early to avoid disappointment!   
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The Seminar Programme will be published on the ENAT Website on 11 May 
2009.  
 
We make NO CHARGE for the promotional opportunities described 
above.  
Entrance to AUTOMIA EXPO is also FREE OF CHARGE. 
 
We look forward to hearing from you if you wish to take advantage of either of 
the above offers.  
We also look forward to meeting you at the ENAT Stand at AUTONOMIA 
EXPO, if you have the possibility to attend.  
 
Please phone or send us an email if you have any questions.  
 
With best regards,  
 
Ivor Ambrose 
Managing Director, ENAT. 
-- 


