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Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Ambrose, 
Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι, 
 
Είµαι ιδιαίτερα χαρούµενη που βρίσκοµαι σήµερα µαζί σας στην πρώτη διεθνή 
ηµερίδα του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για τον Προσβάσιµο Τουρισµό. 
 
Είναι αλήθεια ότι πολλές από τις διαθέσιµες τουριστικές επιλογές, τόσο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στην Ελλάδα, δεν είναι προσβάσιµες για τουρίστες µε 
αναπηρία. Το αποτέλεσµα είναι ότι εκατοµµύρια άνθρωποι µε αναπηρία δεν 
απολαµβάνουν τις χαρές και συγκινήσεις που µπορεί να προσφέρει ο τουρισµός.  
 
Υπολογίζεται ότι πάνω από 40.000.000 Ευρωπαίοι µε αναπηρία αναζητούν κάθε 
χρόνο πρoσβάσιµους τουριστικούς προορισµούς που να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες τους. Η Ελλάδα, ως ένας από τους σηµαντικότερους ευρωπαϊκούς 
τουριστικούς προορισµούς, αντιµετωπίζει µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέµα, και 
αποτελεί µεγάλη τιµή για τη χώρα µας που φιλοξενεί αυτή τη διεθνή συνάντηση. 
 
Αγαπητοί φίλοι, 
∆υστυχώς οι εµπλεκόµενοι µε τον τουρισµό έχουν παρεξηγήσει την έννοια της 
προσβασιµότητας. Θεωρούν ότι απλά µια ράµπα σε ένα ξενοδοχείο το κάνει 
αυτοµάτως προσβάσιµο. Προσβασιµότητα όµως σηµαίνει και προσβάσιµα µέσα 
µαζικής µεταφοράς, σηµαίνει προσβάσιµους αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία, 
προσβάσιµες παραλίες. Οι διαστάσεις της προσβασιµότητας είναι πολλές και 
σύνθετες, κάτι που οι αρµόδιοι φορείς της πολιτείας συχνά το αγνοούν, 
λειτουργώντας αποσπασµατικά, χωρίς µια συνολική  προσέγγιση του προβλήµατος. 
 
Η βελτίωση της προσβασιµότητας των τουριστικών υποδοµών δεν είναι το µοναδικό 
ζητούµενο. Βασικό ζητούµενο είναι και η αξιόπιστη πληροφόρηση του 
ενδιαφερόµενου τουρίστα, πληροφόρηση σχετικά µε τις υπάρχουσες τουριστικές 
εγκαταστάσεις, οι οποίες µπορούν να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες και 
προτιµήσεις του. Ο στόχος της έγκυρης πληροφόρησης είναι συγκεκριµένος: Ο 
ανάπηρος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τον τουριστικό προορισµό της 
αρεσκείας του, χωρίς να γίνεται τελικά εφιάλτης το όνειρο των διακοπών του.  
 
Όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, τον προηγούµενο Μάϊο πάρθηκε µια ιδιαίτερα 
σηµαντική απόφαση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε την 
απόφαση του ECOFIN, για τη λήψη δηµόσιας χρηµατοδότησης των κρατών–µελών 
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από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2007-2013, 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εφαρµογή της αρχής της προσβασιµότητας σε όλα τα 
έργα. Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί. Πιστεύω βαθύτατα ότι η σύνδεση της 
ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης µε την αρχή της προσβασιµότητας µπορεί να συµβάλλει 
καθοριστικά και στη βελτίωση της προσβασιµότητας των τουριστικών υποδοµών. 
Μπορεί να πολλαπλασιάσει, µεταξύ άλλων, και τις τουριστικές επιλογές για τα άτοµα 
µε αναπηρία. 
 
∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι τον Αύγουστο ψηφίστηκε στον Ο.Η.Ε η διεθνής σύµβαση 
των Ατόµων µε αναπηρία, µετά από διαβούλευση 4 ετών. Πρόκειται για µια πολύ 
σηµαντική σύµβαση, η οποία υπογραµµίζει ότι η αναπηρία είναι ζήτηµα ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, που πρέπει να γίνονται σεβαστά και στον τουρισµό.  
 
Φίλες και φίλοι, 
Στην Ελλάδα, µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 43/2002, σχετικά µε την κατάταξη των 
ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστεριών και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών, 
συµπεριλαµβάνονται συγκεκριµένες υποχρεωτικές προδιαγραφές προσβασιµότητας 
για άτοµα µε αναπηρία. Όµως, παρά το νοµικό πλαίσιο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
καταλυµάτων που δηλώνουν προσβάσιµα, ενώ στην πραγµατικότητα, δεν είναι.  
Γι’ αυτόν το λόγο, θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητα, τόσο ο έλεγχος όσο και η 
πιστοποίηση από την πολιτεία των τεχνικών και ουσιαστικών προδιαγραφών 
προσβασιµότητας σε όλες τις τουριστικές υποδοµές.  
 
Παρά την έλλειψη προσβάσιµων υποδοµών και τις υπαρκτές δυσκολίες, επιτρέψτε 
µου να αισιοδοξώ. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η τουριστική ανάπτυξη 
αντιµετωπίζεται µε σοβαρότητα από την Κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή. Με την 
ευκαιρία διοργάνωσης των Ολυµπιακών και των Παραολυµπιακών Αγώνων, η 
προσβασιµότητα στις τουριστικές υποδοµές και στα µέσα µαζικής µεταφοράς έχει 
βελτιωθεί σηµαντικά. Ήδη έχουν συσταθεί και λειτουργούν ειδικά τµήµατα που 
ασχολούνται µε την προσβασιµότητα των αναπήρων σε πολλά υπουργεία, για 
παράδειγµα, στα υπουργεία Πολιτισµού, Μεταφορών, Εσωτερικών, Εξωτερικών για 
να αναφερθώ µόνο στα αµέσως εµπλεκόµενα µε τον τουρισµό υπουργεία. Η 
συµµετοχή του Ελληνικού Υπουργείου Τουρισµού στο ∆ίκτυο Ε.Ν.Α.Τ αποδεικνύει 
το έντονο ενδιαφέρον της Πολιτείας για τη βελτίωση της προσβασιµότητας των 
τουριστικών υποδοµών στη χώρα µας. Αποδεικνύει πως η Ελλάδα επιτέλους 
προχωρά µε ταχύτερους ρυθµούς προς τη σωστή κατεύθυνση.  
 
Αγαπητοί φίλοι, 
Σίγουρα έχει γίνει ένα καλό ξεκίνηµα και σηµαντική πρόοδος, αλλά αναµφισβήτητα 
πολλά ακόµη πρέπει να γίνουν. Για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών µε αναπηρία και τη συµµετοχή τους στη χαρά της ζωής, χρειάζεται ακόµα  
αρκετή δουλειά, επιµονή, και κυρίως συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων, 
όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Η πολιτεία, αλλά κυρίως οι τουριστικές επιχειρήσεις, 
πρέπει να κατανοήσουν ότι και οι τουρίστες µε αναπηρία έχουν δικαίωµα να 
φιλοξενούνται στους τουριστικούς προορισµούς, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς. 
Ο τουρισµός είναι κοινωνικό δικαίωµα για όλους.  
 
Ολοκληρώνοντας, επιτρέψτε µου να συγχαρώ τους διοργανωτές για την άριστη 
οργάνωση της σηµερινής εκδήλωσης. Θέλω να γνωρίζετε ότι πάντα θα είµαι στο 
πλευρό σας, στην κοινή προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής των αναπήρων. 
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Θέλω να σας καλωσορίσω όλους σας σε αυτήν την πολύ χρήσιµη συνάντηση και 
ιδιαίτερα τους φιλοξενούµενους µας από το εξωτερικό.  
 
Εύχοµαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της ηµερίδας και είµαι βεβαία ότι θα αποφέρει 
χρήσιµα και ενδιαφέροντα συµπεράσµατα για το µέλλον. 
 
Σας ευχαριστώ. 


