
 

European Network for Accessible Tourism - ENAT 

Secretariat:  c/o EWORX S.A. Rodou St. 22, GR-15122 Marousi, Athens, Greece. 
Tel. +30 210 614 8380    Fax. +30 210 614 8381       Email: enat@accessibletourism.org 

23 Οκτωβρίου 2007 
 

* * * ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ * * * 
 
 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΩΦΕΛΗΣΕΙ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΕΣ 

 
Ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί σε συνδυασµό µε το πρωτοπόρο δίκτυο ΕΝΑΤ 
για τον προσβάσιµο τουρισµό – το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για τον Προσβάσιµο 
Τουρισµό – σκοπεύει να ωφελήσει τόσο ανάπηρους όσο και σωµατικά ικανούς 
ταξιδιώτες σε όλη την Ευρώπη. 
 
Το τριήµερο διεθνές συνέδριο «Τουρισµός για Όλους» στη Βαλένθια της 
Ισπανίας θα συγκεντρώσει ειδικούς και αντιπροσώπους των σηµαντικότερων 
ευρωπαϊκών και τουριστικών οργανισµών. Ο σκοπός είναι να ενθαρρύνει τη 
συνεργασία ανάµεσα στους δύο τοµείς για να ενισχύσει την ταχέως 
αναπτυσσόµενη αγορά των ταξιδιωτών µε ανάγκες πρόσβασης.  
 
Ο Ivor Ambrose, συντονιστής του ENAT, λέει: «Ο προσβάσιµος τουρισµός είναι 
µια προτεραιότητα – τόσο για το καλό των τουριστών όσο και για τη Βιωσιµότητα 
της ευρωπαϊκής τουριστικής βιοµηχανίας. Το συνέδριο είναι πραγµατικά µια 
ευκαιρία για όλους µας να µάθουµε ο ένας από τον άλλο. ∆εν αφορά µόνο τους 
ανθρώπους µε αναπηρία – υπάρχουν προκλήσεις πρόσβασης για όλους µας 
παντού. Όποιος παλεύει µε περίπλοκους ταξιδιωτικούς ιστοτόπους, ατέλειωτους 
διαδρόµους αεροδροµίων, κυλιόµενες σκάλες, ακόµα-ακόµα και βαριές πόρτες 
καταλαβαίνει γιατί χρειαζόµαστε να βελτιώσουµε την πρόσβαση».  
 
Το συνέδριο διοργανώνεται από το Fundación ONCE, Ισπανό εταίρο του ENAT 
και θα πραγµατοποιηθεί στις 21-23 Νοεµβρίου στο θέρετρο της Castellón, κοντά 
στη Βαλένθια της Ισπανίας. Προγραµµατίζεται µια σειρά από συζητήσεις και 
εργαστήρια στα Αγγλικά και Ισπανικά, που καλύπτουν πλευρές του προσβάσιµου 
τουρισµού, συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης και της απασχόλησης, της 
βελτιωµένης σχεδίασης, της χρήσης της τεχνολογίας, καλών πρακτικών και 
κατευθυντήριων γραµµών. Οι συµµετέχοντες θα πάρουν µαζί τους το δικό τους 
Εγχειρίδιο για τον Προσβάσιµο Τουρισµό, βασισµένο στα αποτελέσµατα των 
συνεδρίων.   
 
Στους προσκεκληµένους οµιλητές συµπεριλαµβάνονται οι Pedro Mejia Gómez, ο 
Ισπανός Γραµµατέας του Κράτους για τον Τουρισµό και το Εµπόριο, Pedro 
Ortún, ο ∆ιευθυντής Υπηρεσιών, Εµπορίου και Τουρισµού στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και ο Henryk Handszuh, Εµπορικός ∆ιευθυντής του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Τουρισµού των ΗΕ. 
 
∆είτε το πλήρες πρόγραµµα στο www.accessibletourism.org.  
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Το ENAT υποστηρίζεται από τη Γ∆ για την Απασχόληση, Κοινωνικά Ζητήµατα 
και Ίσες Ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε στόχο την ενσωµάτωση των 
πολιτικών για την αναπηρία στον τοµέα του τουρισµού. Συντονίζεται από την 
EWORX ΑΕ, στην Ελλάδα, µε οχτώ διεθνείς εταίρους από το Βέλγιο, την Ελλάδα, 
την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Από την έναρξή 
του τον Μάιο του 2006, έχει αποκτήσει πάνω από 350 µέλη από 43 χώρες. Από 
τον Ιανουάριο του 2008 το ENAT θα λειτουργεί ως ∆ιεθνής ΜΚΟ, εγγεγραµµένη 
στο Βέλγιο. Το δίκτυο είναι ανοιχτό σε όσους υποστηρίζουν – ή θέλουν να 
µάθουν περισσότερα για – τον προσβάσιµο τουρισµό.  
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες τύπου ή για τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε 
το συνέδριο δείτε το www.accessibletourism.org ή στείλτε email στην Monica Guy 
στο press@accessibletourism.org.  
 


