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ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
12.07.2007 

 
 

Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης πραγµατοποίησε σήµερα, Πέµπτη 

12 Ιουλίου 2007 ηµερίδα µε θέµα τον προσβάσιµο τουρισµό. Το γεγονός 

έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL και το παρακολούθησαν 

άνθρωποι µε αναπηρίες, εκπρόσωποι τουριστικών φορέων και 

οργανώσεων που εργάζονται πάνω στα ζητήµατα του προσβάσιµου 

τουρισµού.  

 

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία και τον χαιρετισµό τους η 

Υπουργός Τουριστικής ανάπτυξης κα. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά και η 

Βουλευτής Επικρατείας κα. Ελευθερία Μπερνιδάκη-Άλντους, Πρόεδρος 

της ∆ιακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής για θέµατα ΑµεΑ.  

 

Η Υπουργός µίλησε για την ευαισθητοποίηση του Υπουργείου για τα 

θέµατα της προσβασιµότητας των ανθρώπων µε αναπηρίες στον τουρισµό 

και τις προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει µέσα στο χρόνο για έλεγχο 

όλων των ξενοδοχειακών καταλυµάτων, µε γνώµονα την ασφάλεια αλλά 

και την προσβασιµότητα, που δεν δίστασαν να φτάσουν και µέχρι του 

σηµείου της ανάκλησης αδειών από όσα δεν πληρούσαν τις 

προδιαγραφές. Αναφέρθηκε ακόµα στα σεµινάρια που 

πραγµατοποιούνται από τις σχολές του ΟΤΕΚ αλλά και άλλα ΚΕΚ µε 

σκοπό την κατάρτιση των µελλοντικών επαγγελµατιών του τουριστικού 

χώρου στα θέµατα και τις ανάγκες των τουριστών – επισκεπτών µε 

αναπηρίες. Τέλος, µίλησε για το τηλεφωνικό κέντρο που λειτουργεί στο 

Υπουργείο και απαντά σε ερωτήµατα για την προσβασιµότητα 

τουριστικών προορισµών και τον µεγάλο βαθµό της απήχησής του στο 

κοινό. 

 

Η κα. Μπερνιδάκη αναφέρθηκε στο δικαίωµα των ανθρώπων µε όλων των 

ειδών τις αναπηρίες (κινητικές, αισθητηριακές, νοητικές) να 
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απολαµβάνουν των συνθηκών επιβίωσης που απολαµβάνουν όλοι οι 

άνθρωποι χωρίς αυτές, χωρίς να προσβάλλεται η αξιοπρέπειά τους από 

τους ανθρώπινους αστάθµητους παράγοντες που δυσκολεύουν την 

καθηµερινότητά τους. Μίλησε για τις συνέπειες που η σχεδίαση του 

δοµηµένου περιβάλλοντος µε γνώµονα τον επισκέπτη/τουρίστα µε 

αναπηρίες θα έχει στην καθηµερινότητα των πολιτών µιας χώρας, µιας 

και είναι έργα που εξυπηρετούν παράλληλα την καθηµερινή επιβίωση, 

εισάγοντας την οικονοµική παράµετρο ως συµφέρον που η σχεδίαση για 

όλους υπηρετεί. Τέλος, τόνισε ότι η προσβασιµότητα είναι πολύ 

ευρύτερη απαίτηση από την παράµετρο που δίνει σε αυτή η καθήλωση 

σε αναπηρικό κάθισµα και οι δυσκολίες στη βάδιση που εύκολα πολλοί 

σκέφτονται στο άκουσµα της λέξης αναπηρία, συµπεριλαµβάνοντας από 

µικρά παιδιά και εγκύους, µέχρι προσωρινά τραυµατισµένους και έναν 

όλο και διευρυνόµενο γηράσκοντα πληθυσµό. 

 

Στη συνέχεια η Γενική Γραµµατέας του Υπουργείου κα. Μαρία Γιαννίρη 

εισήγαγε το κοινό της εκδήλωσης στα ευρωπαϊκά προγράµµατα OSSATE 

One-Stop-Shop for Accessible Tourism in Europe) και ΕΝΑΤ 

(European Network for Accessible Tourism), στα οποία το Υπουργείο 

Τουριστικής Ανάπτυξης, µαζί µε φορείς – κυβερνητικούς και µη –  από 

διάφορες ευρωπαϊκές χώρες συµµετέχει για την προώθηση των δράσεων 

που θα καταστήσουν τον τουρισµό αγαθό ανοιχτό σε όλους τους 

ανθρώπους.  

 

Ο κύριος Σπύρος Σταυριανόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Προσβασιµότητας ΑµεΑ, µε τη σειρά του εξέφρασε τον σκεπτικισµό του 

για την διάχυτη αισιοδοξία ότι κάτι αλλάζει στη συµπερίληψη της 

αναπηρίας στις δράσεις του δοµηµένου περιβάλλοντος. Η στάση του 

δικαιολογείται από τον συνεχιζόµενο αποκλεισµό τους από χώρους µε 

τουριστικό, αρχαιολογικό και ψυχαγωγικό ενδιαφέρον. Το προσωπικό 

του ενδιαφέρον εστιάστηκε γύρω από τον καθολικό σχεδιασµό και τις 

ανάγκες προσβασιµότητας που λίγο ή πολλοί όλοι αντιµετωπίζουµε σε 

διάφορες φάσεις της ζωής µας, τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη 
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εφαρµογής των νόµων και οικοδοµικών κανονισµών για την τροποποίηση 

των υπαρχόντων κτιρίων και τον σχεδιασµό των νέων µε πρότυπα 

αναπηρίας, µιας και αυτά απαντούν στις απαιτήσεις πραγµατικά όλων 

(ανθρώπων µε αναπηρίες αλλά και µη).  

 

Ο κος. Σπύρος Μιχαϊλίδης, διευθύνων σύµβουλος της EWORX, εταιρίας 

παροχής λύσεων ηλεκτρονικών υπηρεσιών µε τεχνογνωσία σε θέµατα 

προσβασιµότητας και συνονιστικού φορέα των έργων OSSATE και ENAT, 

παρουσίασε την ηλεκτρονική πύλη www.europeforall.com που 

δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του πρώτου, για να παράσχει έγκυρη, 

συνεπή και αξιόπιστη πληροφόρηση σε ανθρώπους µε κάθε τύπου 

αναπηρία σχετικά µε τουριστικούς προορισµούς, παρουσιάζοντας τον 

τρόπο υλοποίησής της και τις ενέργειες συλλογής των πληροφοριών µέσα 

από ελέγχους των υποδοµών που υπάρχουν για να εξυπηρετούν τις 

τουριστικές ανάγκες (καταλύµατα, µουσεία κλπ.) 

 

Ο συντονιστής των παραπάνω έργων κος. Ivor Ambrose µίλησε για το 

ευρωπαϊκό δίκτυο που στηρίζει τις δράσεις για τον προσβάσιµο τουρισµό 

– ENAT (www.accessibletourism.org), προσκαλώντας όλα τα 

ενδιαφερόµενα µέλη (µεµονωµένα άτοµα, τουριστικούς οργανισµούς, 

αναπηρικούς συλλόγους και επιχειρηµατίες του τουριστικού κόσµου) να 

εγγραφούν και να συµµετάσχουν, αναδεικνύοντας και υποστηρίζοντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο τις όποιες καλές πρακτικές, διαδίδοντάς τις σε όλη 

την Ευρώπη και µοιράζοντας την όποια αποκτηθείσα γνώση προς όφελος 

όλων. 

 

Τέλος, ο κος. Κυριάκος Γριβέας, Πρόεδρος της Εθνικής Αθλητικής 

Οµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, µοιράστηκε µε το κοινό τις 

προσωπικές του εµπειρίες από παρελθούσες πρακτικές αποκλεισµού 

που η άγνοια και η κακοδαιµονία ευνοούσαν στον ελληνικό κόσµο, 

αναγνωρίζοντας τις ενέργειες που έχουν προαγάγει τα δικαιώµατα των 

ανθρώπων µε αναπηρίες, περισσότερο στον αθλητικό χώρο που ο ίδιος 

γνωρίζει καλύτερα (π.χ. διοργάνωση παρα-ολυµπιακού Open στην 
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αξιοθαύµαστα προσπελάσιµη πόλη της Καβάλας), προερχόµενες από τον 

σύλλογο των παραπληγικών, και επιφυλασσόµενος για περαιτέρω 

προτάσεις από την πλευρά της Οµοσπονδίας για την βελτίωση των 

αθλητικών εγκαταστάσεων.   

 

Η εκδήλωση έληξε µε την παράθεση σχολίων – κατά πολύ θετικών για τις 

ενέργειες των δικτύων, οι δραστηριότητες των οποίων αναπτύχθηκαν στην 

ηµερίδα – ερωτηµάτων και προβληµατισµών για το παρόν και το µέλλον 

του τουρισµού και την κατάστασής του ως προσπελάσιµου και ανοιχτού 

σε όλους και την παράθεση ελαφρού γεύµατος. 

 

Αλίκη Κοσσυβάκη, Αναπηρία Τώρα  


