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ην τεράστια σημασία που 
έχει ο προσβάσιμος τουρι-
σμός και τα μεγάλα οφέλη 
που προσφέρει στους του-
ριστικούς προορισμούς και 
συνολικά στο τουριστικό 

προ όν μιας χώρας, αναλύει ο   
στην μακρά μεν, αλλά απολαυστική και 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη που 
μας παραχώρησε. Ειδικότερα τα όσα μας 
είπε ο κύριος  έχουν ως εξής

 Κ ρι   αι χαρ  ας ο  
σας ι ο ο  στ   ι ς 

ο ρισ ς   α ορ ή τ  αγ -
σ ια ρα ο ρισ ο  ο  α-
γ σ ιος ργα ισ ς ο ρισ ο  
τ ισ  τ  α αγ αι τ τα το  ρο-
σ σι ο  το ρισ ο  αι το  το ρι-
σ ο  χ ρ ς οι ι ο ς α ο ι-
σ ο ς  ς ι ήσο  αρχι  για το 

σο σ α τι  αι α τ  τα α-
τα για σ ς  α ο  στ  ο ι  
σ ο ος ς οργα ισ ο   -
γ  ιρ α στο  το α α τ

Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσα-
τε να μοιραστώ κάποιες εμπειρίες και 
ιδέες με τους αναγνώστες σας.
Κατ’ αρχάς, θέλω να πω ότι ο όρος «προ-
σβάσιμος τουρισμός» συχνά παρεξηγείται. 
Σε πολλές χώρες, αλλά και στην Ελλάδα, 
γίνεται αντιληπτός ως ένα συγκεκριμένο 
είδος τουρισμού που απευθύνεται μόνο 
σε άτομα με αναπηρία. α ήθελα να διευ-
κρινίσω ότι δεν πρόκειται για ένα νέο ή 
ειδικό είδος τουρισμού για σε ένα συγκε-
κριμένο τμήμα επισκεπτών. Αντίθετα, 
σημαίνει ότι όλες οι τουριστικές προσφο-
ρές πρέπει να είναι κατάλληλες για όλους. 

 καλή προσβασιμότητα, με την ευρύτερη 
έννοια, ωφελεί όλους. Είναι απαραίτητη 
για τα άτομα με αναπηρία, αλλά επίσης 
συμβάλλει στην άνεση και την ασφάλεια 

πολλών περισσότερων ανθρώπων - ηλι-
κιωμένων και νέων, με διάφορες ικανό-
τητες και καταστάσεις υγείας. Αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίο ο προσβάσιμος του-
ρισμός αναφέρεται επίσης ως «Τουρισμός 
για Όλους» και με αυτή την έννοια συμ-
βάλλει στην κοινωνική ένταξη.  
Πιστεύουμε ότι η προσβασιμότητα απο-
τελεί προ πόθεση για κάθε είδος τουρι-
σμού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρι-
σμού του Ο Ε το έχει αναγνωρίσει αυτό 
και τονίζει τη σημασία του υπεύθυνου, 
βιώσιμου και καθολικά προσβάσιμου του-
ρισμού.

Αποστολή μας, ως , είναι να κατα-
στήσουμε τους ευρωπα κούς τουριστικούς 
προορισμούς, τα προ όντα και τις υπηρε-
σίες προσβάσιμα σε όλους τους ταξιδιώτες 
και να προωθήσουμε τον προσβάσιμο 
τουρισμό σε όλο τον κόσμο. Αυτό το επι-
τυγχάνουμε υποστηρίζοντας τους παρό-
χους τουριστικών υπηρεσιών να αναπτύ-
ξουν και να παρέχουν προσβάσιμες προ-
σφορές που είναι φιλόξενες και κατάλλη-
λες για όλους. Υπάρχουν πολλοί καλοί 
λόγοι για τη βελτίωση της πρόσβασης  η 
προσέγγιση μιας ευρύτερης αγοράς, ιδίως 
για τους ηλικιωμένους, τις οικογένειες με 

μικρά παιδιά και τους επισκέπτες με ανα-
πηρίες- η αύξηση των εσόδων των επιχει-
ρήσεων από μια πιστή πελατειακή βάση- 
η παράταση της τουριστικής περιόδου- η 
προσφορά καλύτερης ποιότητας, άνεσης 
και ασφάλειας- η συμβολή στη βιωσιμό-
τητα και η συμμόρφωση με νέους κανο-
νισμούς και πρότυπα. 

ια εμάς, η βελτίωση της προσβασιμότη-
τας προχωράει πέρα από  τη βελτίωση του 
ίδιου του προ όντος ή της προσφοράς. 
Αυτό που έχει  επίσης ζωτική σημασία  
είναι η παροχή πληροφορίας και η ενημέ-
ρωση των επισκεπτών σχετικά με τις συν-
θήκες πρόσβασιμότητας που μπορούν να 
αναμένουν, διότι αυτό που μπορεί να είναι 
προσβάσιμο για ένα άτομο μπορεί να μην 
είναι προσβάσιμο ή κατάλληλο για κάποιο 
άλλο. Αυτό θέτει την πληροφόρηση στο 
επίκεντρο της προσβασιμότητας, καθώς 
επιτρέπει στους επισκέπτες να κάνουν 
συνειδητές επιλογές όταν αποφασίζουν 
πού θα ταξιδέψουν, καθώς επίσης και να 
γνωρίζουν και τα εμπόδια που μπορεί να 
αντιμετωπίσουν και πώς να προετοιμα-
στούν. 
Από την πολυετή εμπειρία μας ως δίκτυο, 
έχουμε συλλέξει πολλές καλές πρακτικές 
στον τομέα της προσβασιμότητας. Δεί-
χνουν πώς η προσβασιμότητα είναι καλή 
για τις επιχειρήσεις και καλή για τη φήμη 
τους. Αυξάνει την ελκυστικότητα του προ-
ορισμού και βελτιώνει την ποιότητα της 
τουριστικής προσφοράς.
Σε σχέση με τον ελληνικό τουρισμό, πρέπει 
να πω ότι η Ελλάδα είναι καθυστερημένη 
στην πρακτική του προσβάσιμου τουρι-
σμού. λλες χώρες όπου έχουμε μέλη του 
Ε ΑΤ, όπως το έλγιο, η Πορτογαλία, η 
σπανία και το νωμένο ασίλειο, έχουν 

δραστηριοποιηθεί στον τομέα αυτό εδώ 
και αρκετά χρόνια και απολαμβάνουν ήδη 
τα οφέλη. έρουμε ότι υπάρχουν και εδώ 
κάποια καλά παραδείγματα, αλλάδεν υπάρ-
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χει μία ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και 
στρατηγική. εωρώ ότι πρέπει να αλλάξει 
η όλη νοοτροπία και να υπάρξει μια νέα 
προσέγγιση βασισμένη σε ένα νέο επιχει-
ρηματικό μοντέλο, αν η Ελλάδα θέλει να 
διατηρήσει τη θέση της ανάμεσα στους 
κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς 
αντιμετωπίζουμε τις πρόσθετες προκλή-
σεις που φέρνει το -1 .  Ε ΑΤ συ-
νεργάζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Τουρισμού του Ο Ε και το δρυμα  
για το θέμα αυτό και από κοινού αναπτύ-
ξαμε κατευθυντήριες γραμμές του  
για την επανεκκίνηση του τουρισμού, χω-
ρίς να διακυβεύεται η προσβασιμότητα 
για Όλους. Οι περιορισμοί στα ταξίδια και 
η  κοινωνική απομάκρυνση έδειξαν σε 
ολόκληρο τον κόσμο τι σημαίνει να αισθά-
νεται η  αίσθηση της απομόνωσης και του 
αποκλεισμού - και πόσο σημαντική είναι 
η προσβασιμότητα για όλους.   

 Ελλάδα έχει αποδειχθεί ένας από τους 
πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, 
αλλά δεν έχει εργαστεί για να γίνει ένας 
προσβάσιμος προορισμός. ε μεγάλη έμ-
φαση στην προσβασιμότητα, μπορεί να 
βελτιώσει την ποιότητα ολόκληρου του 
τουριστικού προ όντος και να εξασφαλί-
σει μια βιώσιμη ανάπτυξη. ε αυτή τη 
στρατηγική, μπορεί να κερδίσει τη θέση 
που της αξίζει ανάμεσα στους άλλους 
ανταγωνιστές. Αυτό απαιτεί ένα νέο όρα-
μα, στρατηγικό σχεδιασμό και ένα νέο 
επιχειρηματικό σχέδιο. 

 ρ σ ατα το ι  ο ργ ο 
ο ρισ ο  α α ο σ  τ  σή α -

σ  ροσ ασι τ τας  για το ριστι-
ο ς χώρο ς  ο οχ α  ροορι-

σ ο ς   ώς τ  α τή τ  
ρ το ο α

Όπως καταλαβαίνω, η πρωτοβουλία αυτή 

σμένη προσπάθεια πολλών φορέων.  
Δεύτερον, νομίζω ότι η πρωτοβουλία πρέ-
πει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ειδι-
κές συνθήκες των τουριστικών επιχειρή-
σεων. Το πρότυπο αναφέρεται σε «όλους 
τους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων 
των τουριστικών εγκαταστάσεων». Ανα-
ρωτιέμαι, σε ποιο βαθμό οι οργανισμοί 
του ελληνικού τουριστικού τομέα έχουν 
ενημερωθεί, ώστε να αποκτήσουν βαθύ-
τερη κατανόηση της προσβασιμότητας 
και των πλεονεκτημάτων από τη χρήση 
του προτύπου. Επίσης, νομίζω ότι είναι 
απαραίτητο να εξεταστεί η προσέγγιση 
των επιχειρήσεων των επιχειρήσεων από 
την πρώτη εντύπωση, που είναι το βασικό 
μήνυμα. ομίζω ότι οι επιχειρήσεις θα 
ανταποκρίνονταν καλύτερα σε ένα άλλο 
μήνυμα για να παρακινηθούν.  ια παρά-
δειγμα, η πρωτοβουλία θα μπορούσε να 
στοχεύει στον «Ποιοτικό Τουρισμό για 
Όλους», αντί να αναφέρεται στο «Σήμα 
Προσβασιμότητας», το οποίο, όπως είπα, 
πολύ συχνά παρερμηνεύεται ότι αφορά 
αποκλειστικά σε άτομα με αναπηρία και 
εν προκειμένω  ως ένας άλλος τρόπος να 
πούμε  «Αυτό είναι για τα άτομα με ανα-
πηρία». νωρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις 
θα ήθελαν να δουν ένα ευρύτερο πλαίσιο 
και μήνυμα που θα τις κινητοποιήσει.
Αν το «Σήμα Προσβασιμότητας» είναι το 
μοναδικό σημείο αναφοράς για την προ-
σβασιμότητα, αναπόφευκτα θα υπάρχουν 
πολλές «μη συμμορφούμενες» επιχειρή-
σεις για πολλά χρόνια ακόμη και αυτές 
δεν πρέπει να μείνουν πίσω. Πιστεύω ότι, 
πριν από την πιστοποίηση, οι τουριστικές 
επιχειρήσεις πρέπει να καθοδηγούνται 
και να υποστηρίζονται από το Υπουργείο 
Τουρισμού σχετικά με το πώς να συλλέ-
γουν, να παρέχουν και να δημοσιεύουν 
αξιόπιστες πληροφορίες που περιγράφουν 
τις συνθήκες πρόσβασής τους, π.χ. με τη 
μορφή Οδηγού Πρόσβασης. Αυτό θα ήταν 
ένα καλό βήμα προς την κατεύθυνση της 
ενημέρωσής  τους και είναι επίσης πολύ 
χρήσιμο για τους επισκέπτες, όπως ήδη 
ανέφερα, ώστε να μπορούν να γνωρίζουν 
τις υπάρχουσες συνθήκες και να κάνουν 
συνειδητές επιλογές. 
Εν κατακλείδι, για να προσελκύσουμε τις 
ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις στο 
θέμα, θα ήθελα επίσης να δω το Υπουργείο 
Τουρισμού να εισάγει ένα πρόγραμμα με 
κίνητρα και υποστήριξη για τους τουρι-
στικούς παρόχους, ώστε να κάνουν βελ-
τιώσεις στην πρόσβαση. Αυτό πρέπει να 
περιλαμβάνει απαραιτήτως προγράμμα-
τα κατάρτισης των διευθυντικών στελε-
χών και του προσωπικού τους σε κάθε 

 ρο τ τ  ν  
 γ  τ ς ρ ς 
  γ  τ   

το ς. ν  τ ν  
τ τ τ  το  ρο-

ορ ού  τ ν   
τ ν ο τ τ  τ ς  

το ρ τ ς ρο ορ ς

προέρχεται από την πρόσφατα συσταθείσα 
Ελληνική Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας. 

 νέα «Ελληνική Σήμανση Προσβασιμό-
τητας» ανήκει από κοινού στον Ε ΟΤ και 
την Ε.Σ.Α.μεΑ,, με βάση το Πρότυπο 1  
του Ε ΟΤ «Οργανισμοί φιλικοί προς τους 
πολίτες με αναπηρία  απαιτήσεις και συ-
στάσεις» και την Τεχνική Προδιαγραφή 
1  του Ε ΟΤ.  πιστοποίηση προσβασι-
μότητας θα απονέμεται σε ορισμένες επι-
χειρήσεις ή χώρους που αξιολογούνται ως 
συμμορφούμενες με το εν λόγω Πρότυπο. 
Εγώ θα έλεγα τρία πράγματα σχετικά με 
αυτό. Πρώτον, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
πρόκειται για μια καλή εξέλιξη, που κινεί-
ται προς τη σωστή κατεύθυνση. Από πρα-
κτική άποψη, το βλέπω ως μια μακροπρό-
θεσμη φιλοδοξία - και ενδεχομένως μια 
πολύ μακροπρόθεσμη φιλοδοξία, όπως 
συμβαίνει πάντα με τις διαδικασίες πιστο-
ποίησης. Είναι ένα ανοιχτό ερώτημα αν ή 
πότε θα μπορούσε να υλοποιηθεί και πό-
σες επιχειρήσεις είναι έτοιμες ή μπορούν 
να είναι έτοιμες να πιστοποιηθούν. Σίγου-
ρα, θα απαιτηθεί μια τεράστια, συνδυα-

επίπεδο, ώστε να υπάρχει το σωστό υπό-
βαθρο για να αναλάβουν τις προκλήσεις 
και να αποκομίσουν τα οφέλη του ενδε-
χόμενου ελληνικού συστήματος πιστοποί-
ησης της προσβασιμότητας. Είναι σημα-
ντικό οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι 
προορισμοί να αποκτήσουν μία νέα κουλ-
τούρα και αντίληψη και να δουν την «χρυ-
σή» -θα τολμήσω να πώ- επιχειρηματική 
ευκαιρία, όχι απλά σαν μία κοινωνική ή 
νομική υποχρέωση. Αυτό είναι και το μή-
νυμα που πρέπει να επικοινωνήσει και το 
Υπουργείο Τουρισμού.

 το αρ  χο  γ ι οι ς 
ροσ ι ς στ  α σχ τι  
 το  ροσ σι ο το ρισ    

χ ι σ τ σχ ι σ  σ α τήσ ις στο 
ο ργ ο ο ρισ ο  ι σ τή -
 τ τ   τ  αι  οιο  αι γιατ  

 χο  ι α  ραγ ατι  
α οτ σ ατα

Το 2 , πριν ξεκινήσουμε την , συ-
νεργάστηκα με το υπουργείο και άλλους 

λληνες συνεργάτες σε ένα ευρωπα κό 
πρόγραμμα που ονομαζόταν  - « n  

t    i  i  in 
». Εκείνη την εποχή το Υπουργείο 

έκανε μια έρευνα για τα καταλύματα στην 
Ελλάδα, με συλλογή και καταγραφή πλη-
ροφορίας σχετικά με  τις συνθήκες προ-
σβασιμότητάς τους. Δημιουργήσαμε έναν 
ιστότοπο, το « », όπου παρου-
σιάστηκε η προσβασιμότητα των καταλυ-
μάτων. Ο ιστότοπος αυτός επιβίωσε μόνο 
για λίγα χρόνια στην Ελλάδα και διακόπη-
κε. στόσο, είμαι στην ευχάριστη θέση να 
πω ότι προσαρμόστηκε και αναπτύχθηκε 
περαιτέρω από την i it it in, η οποία 
ήταν ένας από τους εταίρους της , 
και χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα ως μέ-
ρος του συστήματος διαχείρισης ποιότητας 
για τα καταλύματα με προσβάσιμες υπη-
ρεσίες στο νωμένο ασίλειο.   
Τα τελευταία χρόνια έχουμε έρθει σε επα-
φή με το Υπουργείο και τον ΕΟΤ, προτεί-
νοντας μια συνεργασία με την Ε ΑΤ σε 
θέματα προσβάσιμου τουρισμού και το 
2 2  είχαμε μια θετική συνάντηση με την 
Υπουργό Τουρισμού. Επίσης, μία από τους 

λληνες εμπειρογνώμονές μας, η Αρχιτέ-
κτων Κατερίνα Παπαμιχαήλ, διορίστηκε 
ως μέλος της Ομάδας Εργασίας του Υπουρ-
γείου για τον προσβάσιμο τουρισμό, ηο-
ποία Ομάδα, δεν είναι πλέον ενεργή. Πέ-
ραν αυτού δεν υπήρξε άλλη συνεργασία. 

χουμε προσκαλέσει το Υπουργείο να 
συμμετάσχει στο δίκτυό μας, μαζί με άλλα 
Υπουργεία και Εθνικούς Τουριστικούς 
Οργανισμούς , για την ανταλλαγή εμπει-
ριών και καλών πρακτικών, αλλά μέχρι 
στιγμής αυτό δεν έχει συμβεί. Ελπίζω ότι 
αυτή η προσφορά μπορεί να αποτελέσει 
μια καλή ευκαιρία για το Υπουργείο και 
τον ΕΟΤ στο μέλλον.

α α
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Η ε τ σ  τ ς  
προσ σιμ τ τ ς ε ν ι 
μι  μ ρ  ι ι σ
ι ρε οι ροορισ ο κ ι οι ε ον νε ε ι ειρ σει ου τ κ τ ρνουν

κ ά ουν συν εκ ον σει ν σ ιο ουν σει σε ε ρ ογ ο ιτικ
στρ τηγικ κ ι ρου ε εν σει κ ι κ νητρ ε ιά ουν τσι στε
σε κ η κ ι ρ νι ν ε ιτ ουν τε ικά του στ ου του

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

 α ται τι ς ρ α ς χώ-
ρ ς χο  ι ο  ρισσ τ ρα 
για το  ροσ σι ο το ρισ  αι  

α ις ρ σ ατα σ ι το-
ο σ  τι ρ ι α α ι το χα-

ο α ος  ορ τ  α ας τ  
οι ς αι οι α τ ρ ς ρα τι ς 
ο  χ τ  ι

Όταν μιλάμε για καλές πρακτικές, πρέπει 
να εστιάζουμε στο τι λειτουργεί, αλλά 
και στο πώς γίνεται η  αρχή και πώς συ-
νεχίζεται η προσπάθεια  μακροπρόθεσμα. 

 βελτίωση της προσβασιμότητας είναι 
ένα ταξίδι - είναι μια μακρά διαδρομή, όχι 
ένα σπριντ. Οι χώρες, οι προορισμοί και 
οι μεμονωμένες επιχειρήσεις που τα κα-
ταφέρνουν καλά έχουν συνήθως εκπονή-
σει ένα σχέδιο- έχουν ζητήσει τη συμβου-
λή εμπειρογνωμόνων, συγκεντρώνουν 
δεδομένα και ακούν πελάτες με διαφορε-
τικές απαιτήσεις πρόσβασης και εμπειρί-
ες ζωής, έχουν θέσει στόχους και ορόσημα 
και έχουν επίσης θέσει σε εφαρμογή πο-
λιτικές, στρατηγικές και πόρους - επεν-
δύσεις και κίνητρα. Σχεδιάζουν με βρα-
χυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 
έτσι ώστε σε 1, ,  ή ακόμη και 1  χρόνια 
να επιτύχουν τελικά τους στόχους τους.
Όλα αυτά είναι ίσως αρκετά βασικές πρα-
κτικές «καλής διαχείρισης», αλλά πρέπει 
να συμβαίνουν σε όλα τα επίπεδα, από 
τους φορείς χάραξης πολιτικής μέχρι τους 
διαχειριστές των προορισμών, τους τοπι-
κούς δήμους και μέχρι κάθε τουριστική 
επιχείρηση. Είδαμε ότι χρειάζεται ισχυρή 
και σωστά ενημερωμένη ηγεσία, κοινή 
αντίληψη και στενή συνεργασία μεταξύ 
όλων των φορέων και ενδιαφερομένων 
μερών για να εξασφαλιστούν επιτυχή 
αποτελέσματα.

ια να ξεκινήσουμε αυτό το μακρύ ταξίδι 
το πρώτο πράγμα που είναι απαραίτητο 
είναι να έχουμε «ανοιχτά αυτιά», «ευήκοα 
ώτα», όπως θα λέγατε στα ελληνικά και 
να διδαχτούμε από τα  καλά παραδείγμα-
τα και από τη διεθνή εμπειρία στον του-
ρισμό. 
Το παράδειγμα του του εθνικού φορέα 
τουρισμού της Πορτογαλίας « i   

t », ενός από τα μέλη του , 
είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο.. Ο φορέας 
αυτός έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθει-
ες στα εξής τρία μέτωπα  βελτίωση του 

IVOR
AMBROSE

τουριστικού προ όντος, υποστήριξη της 
σχετικής επαγγελματικής κατάρτισης και 
προώθηση των προορισμών. Το πορτογα-
λικό εθνικό πρόγραμμα, «Όλοι για όλους», 
ξεκίνησε το 2 1  με την εισαγωγή της 
επαγγελματικής κατάρτισης και την πα-
ροχή φορολογικών ελαφρύνσεων σε επι-
χειρήσεις και δήμους για έργα βελτίωσης 
της προσβασιμότητας. Χρηματοδοτήθηκε, 
όχι από την Ευρωπα κή νωση, αλλά από 
εγχώρια κονδύλια. Είναι προφανές ότι 
είχε προηγηθεί μεγάλη προσπάθεια ενη-

μέρωσης και προετοιμασίας από τους 
υπεύθυνους του φορέα. i   

t  πριν από τη θέσπιση αυτού του 
προγράμματος. 

να από τα πιο σημαντικά βήματα, από 
την αρχή, είναι η ενημέρωση σχετικά με 
την αξία και τα πλεονεκτήματα της προ-
σβασιμότητας στον τουρισμό  την προ-
στιθέμενη αξία για τη χώρα, τις επιχειρή-
σεις και την προστιθέμενη αξία για τους 
πελάτες.  κατανόηση αυτή επιτυγχάνε-
ται κυρίως μέσω σχετικής εκπαίδευσης  

όσων εργάζονται ήδη στον τουρισμό και 
σε συναφή επαγγέλματα, καθώς όσων 
αναζητούν μια καριέρα στον τουριστικό 
τομέα. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας, η 
πολιτική ηγεσία  να κατανοήσει και να 
δεσμευτεί να χρηματοδοτήσει και να υπο-
στηρίξει το έργο που πρέπει να γίνει.     
Όσον αφορά στην εκπαίδευση και στην 
κατάρτιση, η Πορτογαλία είναι η μόνη 
χώρα στην Ευρώπη που, από το 2 1 , έχει 
συμπεριλάβει ένα υποχρεωτικό μάθημα 
για τον συμπεριληπτικό και προσβάσιμο 
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Ο  και η n i  θα πραγ-
ματοποιήσουν το 1ο Ανοικτό Διαδικτυ-
ακό Σεμινάριο για τις Αναδυόμενες Του-
ριστικές Αγορές  έες Επιχειρηματικές 
Ευκαιρίες για την Ελλάδα. 
Την Τρίτη  εβρουαρίου 2 22 στις 1 .  
μέσω . Δωρεάν συμμετοχή .   

α α α
α

Από το 2 ,  το Ευρωπα κό Δίκτυο για 
τον Προσβάσιμο Τουρισμό Ε ΑΤ έχει  
την αποστολή να καταστήσει τους ευρω-
πα κούς τουριστικούς προορισμούς, τα 
προ όντα και τις υπηρεσίες προσβάσιμα 
σε όλους τους ταξιδιώτες και να προω-
θήσει τον προσβάσιμο τουρισμό σε όλο 
τον κόσμο. 
Στόχος μας δεν είναι να αναπτύξουμε 
ένα νέο «ειδικό» τμήμα της αγοράς, αλλά 
να επιφέρουμε μια θεμελιώδη αλλαγή 
στην επιχειρηματική νοοτροπία  να ανα-
γνωρίσουμε την αξία της διαφορετικό-
τητας και να προσφέρουμε προσβάσιμο 
τουρισμό για όλους σε όλο τον τομέα του 
τουρισμού. 
Πολλές ευρωπα κές χώρες έχουν ήδη 

ξεκινήσει αυτή την πορεία και  και εξαι-
τίας της πανδημίας  -1 , υπάρχει 
αυξανόμενο ενδιαφέρον για την προσβα-
σιμότητα ως βασικού παράγοντα για την 
ανοικοδόμηση του τουρισμού με μια πιο 
πελατοκεντρική προσέγγιση. 
� Ποιες είναι οι προκλήσεις  
� Πώς έχουν αντιμετωπίσει άλλοι αυτά 
τα ζητήματα και τι μπορούν να μάθουν 
οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι ελληνι-
κοί προορισμοί από αυτούς  
� α αποκομίσει η Ελλάδα τα οφέλη από 
την αγορά προσβάσιμου τουρισμού των 
1  δισεκατομμυρίων ευρώ ή θα χάσει 
αυτή την τεράστια οικονομική ευκαιρία  
� Πώς μπορούν οι ελληνικές τουριστικές 
επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για αυ-
τή την αναδυόμενη αγορά  
Αυτά είναι κρίσιμα ερωτήματα για την 
επιχειρηματική κοινότητα. 
Ο μη κερδοσκοπικός φορέας Ε ΑΤ-

n t   i  i , 
μαζί με ένα από τα ελληνικά μέλη του, το 
n i , προσκαλεί τις ελληνικές 

επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους 
φορείς στο 1ο ανοιχτό διαδικτυακό σεμι-

νάριο, όπου διεθνείς και λληνες εμπει-
ρογνώμονες θα παρουσιάσουν μερικές 
από τις βασικές εμπειρίες, στρατηγικές 
προσβασιμότητας, εργαλεία και πόρους 
που μπορούν να ανοίξουν νέες επιχειρη-
ματικές ευκαιρίες.

  , Διευθύνων Σύμβουλος, 

 Καθηγητής Δημήτριος πουχάλης, 
n t  ni it  in  , 

νωμένο ασίλειο
 κ. n  n , πρώην πρεσβευ-

τής προσβασιμότητας, n i  t , 
Σουηδία
 κα Κατερίνα Παπαμιχαήλ, αρχιτέκτο-

νας, εμπειρογνώμονας σε θέματα προ-
σβασιμότητας και καθολικού σχεδιασμού
 κ. γνάτιος ωτίου, Διευθύνων Σύμβου-

λος,  , εφευρέτης και προμη-
θευτής του « t »
 κα in  it , Διευθύνουσα Σύμ-

βουλος, n i .   
α ακολουθήσει συνεδρία ερωτήσεων 

και απαντήσεων με το πάνελ των ομιλη-
τών.  

νοι τ  e i ar στις  εβρουαρ ου  
απ   αι si e ree e

τουρισμό στις εθνικές σχολές τουρισμού 
και φιλοξενίας, διασφαλίζοντας ότι οι 
επόμενες γενιές επαγγελματιών του του-
ρισμού θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις 
και δεξιότητες σε αυτό το θέμα. δη απο-
κομίζουν τα οφέλη αυτής της επένδυσης, 
διότι, για παράδειγμα, όταν ο φορέας 

i   t  παρέχει οικονομικά 
κίνητρα στις επιχειρήσεις για τη βελτίω-
ση της προσβασιμότητάς τους, οι ιδιοκτή-
τες και οι διευθυντές των επιχειρήσεων 
γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν μακρο-
πρόθεσμα, οπότε τα χρήματα δεν σπατα-
λούνται σε βραχυπρόθεσμα έργα που 
σταματούν όταν η χρηματοδότηση εξα-
ντλείται. ε βάση την επιτυχία του προ-
γράμματος αυτού, η νέα 1 ετής στρατη-
γική τους για την ανάπτυξη του τουρισμού 
περιλαμβάνει την προσβασιμότητα ως 
προ πόθεση για τη λήψη δημόσιας χρη-
ματοδότησης για τουριστικές διοργανώ-
σεις και οποιαδήποτε νέα έργα τουριστι-
κών υποδομών. Τώρα που η επιχειρημα-
τική κοινότητα έχει αναπτύξει τις απα-
ραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, η προ-
σβασιμότητα αντιμετωπίζεται απλώς ως 
«πρωτεύον» ζήτημα στην Πορτογαλία, το 
οποίο οι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών 
σέβονται και εφαρμόζουν στα επιχειρη-
ματικά τους σχέδια. Επειδή γνωρίζουν ότι 
είναι καλό για όλους, έχει νόημα και απο-
φέρει ανταμοιβές. 
Ο δικτυακός μας τόπος  .

i t i .  παρουσιάζει πολ-
λές άλλες καλές πρακτικές και αναφορές 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
έμπνευση και ως ιδέες προς μίμηση. Κα-
λύπτουν ένα ευρύ φάσμα παραδειγμάτων 
από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, όπως 
το μάρκετινγκ, οι ιστότοποι κρατήσεων, 
η ψηφιακή προσβασιμότητα τα καταλύ-
ματα, οι μεταφορές, η εκπαίδευση και η 
κατάρτιση, ο σχεδιασμός υπηρεσιών, το 
δομημένο περιβάλλον, τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης και πολλοί άλλοι τομείς.

 α α ο ο σ ι  α τα ο  
α  τ  αγορ  ροσ σι ο  το ρι-
σ ο  τ   ισ ατο ρ  -
ρώ ή α χ σ ι α τή τ  τ ρ στια 
οι ο ο ι ή αιρ α  

α έλεγα ότι η βελτίωση της προσβασι-
μότητας είναι μια πρόκληση, αλλά και 
μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα 
και την ελληνική τουριστική βιομηχανία. 
Κατά τη γνώμη μου, είναι ζωτικής σημα-
σίας να αναπτυχθεί ένα εθνικό σχέδιο 
για την προσβασιμότητα στον τουρισμό 
και να υποστηριχθεί η τουριστική βιο-
μηχανία ώστε να φτάσει τους Ευρωπαί-
ους και παγκόσμιους ομολόγους της 
μετά από πάρα πολλά χρόνια όπου η Ελ-
λάδα ήταν θεατής. Όχι υπό την προοπτι-
κή μιας «κοινωνικής» υποχρέωσης, αλλά 
ως βασικό παράγοντα ποιότητας για 
κάθε επισκέπτη που μπορεί να έχει μό-
νιμες ή προσωρινές απαιτήσεις πρόσβα-
σης ή ακόμα και προτιμήσεις. Είναι σαφώς 
μια καλή επιχειρηματική υπόθεση να 
επενδύσετε στην προσβασιμότητα, πα-
ρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, 
δείχνοντας σεβασμό και ικανοποιώντας 
όλους τους επισκέπτες σας. Απλά για να 

τονίσουμε, η Ελλάδα δεν πρέπει να χάσει 
τη μεγάλη επιχειρηματική ευκαιρία που 
προσφέρει ο αυξανόμενος αριθμός των 
ταξιδιωτών μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποί-

οι συνήθως έχουν διάφορες απαιτήσεις 
πρόσβασης, και των ατόμων με αναπη-
ρία, δεδομένου ότι αυτές οι δύο ομάδες 
τείνουν να ταξιδεύουν όλες τις εποχές 
και μένουν περισσότερο, δαπανώντας 
επίσης περισσότερα ανά επίσκεψη από 
τον μέσο τουρίστα. 
Το μέλλον της φήμης και των επιδόσεων 
της Ελλάδας ως ανταγωνιστικού και επι-
θυμητού τουριστικού προορισμού εξαρ-
τάται από τη συνεχή βελτίωση της ποιό-
τητας και της βιωσιμότητας κάθε επιχεί-
ρησης και προορισμού. 
Το ελληνικό κράτος και οι πολλές υπη-
ρεσίες και οργανισμοί του θα πρέπει να 
δεσμευτούν ότι θα συνεργαστούν με τις 
περιφέρειες και τους δήμους, τον ιδιω-
τικό τομέα δημόσιο τομέα και τις μη κυ-
βερνητικές ομάδες και τις ομάδες πολι-
τών για να καταστήσουν την Ελλάδα 
έναν «προσβάσιμο προορισμό για όλους» 
και αυτό να αποτελέσει μέρος της του-
ριστικής ταυτότητας n  της χώρας. 
Και σε αυτή την κοινή προσπάθεια, μπο-
ρώ να πω ότι η Ε ΑΤ και τα πολλά μέλη 
και συνεργάτες μας θα είμαστε έτοιμοι 
να παρέχουμε  τις συμβουλές και την 
υποστήριξή μας.

ία τεράστια ευκαιρία για την άδα
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