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   Σθνπόο ηεο ζεκεξηλήο εθδήισζεο ηεο ΔΣΑκεΑ είλαη ε ελεκέξσζε θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπξνζώπσλ ηεο Πνιηηείαο, Απηνδηνίθεζεο θαη 

επηρεηξεκαηηώλ ηνπ ηνπξηζκνύ γηα ηνλ πξνζβάζηκν ηνπξηζκό, ν νπνίνο κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηεν ανάπηςξε και βιωζιμόηεηα ηος ηοςπιζμού, θαζώο 

επίζεο θαη ζηελ ενίζσςζε ηερ ηοπικήρ οικονομίαρ.  

  Από ην 1960 όηαλ ην πξώην θύκα  ηνπξηζηώλ ήξζε ζηελ Διιάδα κέζσ ηεο πξώηεο 

πύιεο εηζόδνπ ηνπξηζηώλ, ηελ Κέξθπξα, ζηελ νπνία θύξηα νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα ήηαλ ε βηνκεραλία (5 εξγνζηάζηα) θαη ν πξσηνγελήο ηνκέαο 

απαζρόιεζεο. Γξαζηεξηόηεηεο πνπ πνιύ ζύληνκα αληηθαηαζηάζεθαλ εμ νινθιήξνπ 

ζρεδόλ, από ηελ ξαγδαία θαη άλαξρε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ, ηελ  βαξηά βηνκεραλία 

ηεο Φώξαο,  όπσο ραξαθηεξηζηηθά  αλαθέξεηαη. 

     Τα ιάζε όισλ ησλ ππεύζπλσλ ηνπ ηνπξηζκνύ  (Πνιηηείαο, επηρεηξεκαηηώλ) 

ζπλεηέιεζαλ λα δεκηνπξγεζνύλ κεγάια πξνβιήκαηα  ζηε δηαρείξηζε ηνπ ηνπξηζκνύ, 

όπσο κείσζε ηνπξηζηώλ πξν παλδεκίαο, αύμεζε ηεο αλεξγίαο, κείσζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ, κείσζε πνηνηηθώλ ηνπξηζηώλ θιπ.   

    Έλα από ηα κεγάια ιάζε πνπ ζπληειείηαη ζήκεξα,  είλαη ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο  

ηνπ πξνζβάζηκνπ  ηνπξηζκνύ, πνπ ζα έιπλε ηα ζεκαληηθά ζεκεξηλά πξνβιήκαηα πνπ 

πξναλέθεξα. 

  Ο πξνζβάζηκνο ηνπξηζκόο θεξδίδεη έδαθνο ζηελ Δπξώπε αιιά θαη ζηνλ θόζκν . 

Πξόθεηηαη γηα έλα είδνο ηνπξηζκνύ πνπ πξνέξρεηαη από ηελ αλαγθαηόηεηα παξνρήο 

ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ζε άηνκα κε αλαπεξία, άηνκα ηξίηεο ειηθίαο 

θαη γεληθά εκπνδηδνκέλσλ αηόκσλ. 

Μόλν ηα άηνκα κε αλαπεξία ζηελ Δπξώπε ππνινγίδνληαη πάλσ από 50 εθαηνκκύξηα 

θαη ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε γηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

κέρξη ην 2020, ε δήηεζε γηα πξνζβάζηκν ηνπξηζκό ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

αλέξρεηαη ζε 862  εθαηνκκύξηα ηαμίδηα εηεζίσο.  
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   Μία ηεξάζηηα ηνπξηζηηθή αγνξά πνπ δπζηπρώο γηα ηελ  Διιάδα θαη ηελ Κέξθπξα 

όπνπ δσ, έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο παγθνζκίνπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο κέλεη 

αλεθκεηάιιεπηε. 

    Μόλν ζπνξαδηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα βιέπνπκε  ηνπξίζηεο κε αλαπεξία θαη 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα από ηνλ ηνπξηζκό ησλ νξηδνληίσο θαη θαζέησο πξνζβάζηκσλ 

θξνπαδηεξόπινησλ, πνπ όηαλ εμέξρνληαη απηώλ ζπλαληνύλ πνιιαπιέο δπζθνιίεο, κε 

ηξαγειαθηθέο εηθόλεο. 

 Τα πξνβιήκαηα πνιιά θαη γλσζηά κε θπξηόηεξν ηελ έιιεηςε πξνζβαζηκόηεηαο ζηηο 

πόιεηο, ζηηο παξαιίεο, ζηα μελνδνρεία, ζηα ηνπξηζηηθά θαη αζηηθά ιεσθνξεία, ζηα 

θαηαζηήκαηα, , ζηηο δεκόζηεο θαη ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο  

ηνπαιέηεο,   ε έιιεηςε πιεξνθόξεζεο ησλ ηνπξηζηηθώλ πεξηνρώλ θαη ησλ 

πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ  ηνπο θαη ε έιιεηςε γλώζεο θαη   ελδηαθέξνληνο από ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνπξηζκνύ γηα ηνλ πξνζβάζηκν  ηνπξηζκό.  

  Η Πνιηηεία, ε Απηνδηνίθεζε θαη νη ελαζρνινύληεο  κε ηνλ ηνπξηζκό νθείινπλ  λα 

δεκηνπξγήζνπλ  απνιύησο πξνζβάζηκεο ηηο   ππνδνκέο  θαη ππεξεζίεο ηνπ ηνπξηζκνύ, 

ζεβόκελνη ηηο επηηαγέο ηνπ Διιεληθνύ Σπληάγκαηνο θαη ηδηαίηεξα ηελ Σύκβαζε ηνπ 

ΟΗΔ πνπ έγηλε Νόκνο ηνπ Κξάηνπο (Ν 4074/2012) , ε νπνία αλαθέξεη ξεηά «όηι ε 

ππόζβαζε ζηον ηοςπιζμό είναι δικαίωμα πος εξαζθαλίδεηαι από ηεν 

ζςνηεηαγμένε πολιηεία».   

  Σηε Φώξα καο ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ γίλεη κηθξά βήκαηα βειηίσζεο ηεο 

πξνζβαζηκόηεηαο θπξίσο από ηελ Απηνδηνίθεζε, κεηά από αλάδεημε ηεο Δζληθήο 

Σπλνκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξώπε, σο από ηα 

μεγαλύηεπα πποβλήμαηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία ζηελ ηζόηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο είλαη ε πποζβαζιμόηεηα , κε πιήζνο παξεκβάζεσλ θαη 

δηεθδηθήζεσλ ζηα αξκόδηα ππνπξγεία, ζηα ΜΜΔ, ζε ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο, ελώ 

είλαη γλσζηέο νη δηεζλείο παξεκβάζεηο γηα ηελ αλαπεξία ηνπ Πξόεδξνπ ηεο ΔΣΑκεΑ 

θ. Ισάλλε Βαξδαθαζηάλε θαη σο Πξνέδξνπ ηνπ European Disability Forum (EDF) 

ηεο Δπξσπατθήο Σπλνκνζπνλδίαο ΑκεΑ δειαδή, θαη κέινπο ηεο Δπξσπατθήο 

Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο ηεο ΔΔ. 

   Η ηνπνζέηεζε ξακπώλ κε κεγάιεο θιίζεηο ή κε κηθξά ζθαινπάηηα δελ λννύληαη σο 

απηόλνκε πξνζβαζηκόηεηα, όπσο ε ηνπνζέηεζε ηα ηειεπηαία ρξόληα ζαιάζζησλ 

πνδειάησλ θαη sea tracks από ηελ απηνδηνίθεζε βνεζνύλ λαη κελ ζεκαληηθά ζηελ 

δηεπθόιπλζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία  ζηελ πξνζπειαζηκόηεηα ζηελ ζάιαζζα, αιιά 

δελ θαζηζηνύλ πξνζβάζηκε ηελ παξαιία, ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο ησλ 
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πξνζβάζηκσλ απνδπηεξίσλ, ηνπαιεηώλ,  θαζηζκάησλ, ηεο ζθίαζεο θαη θπζηθά ηνπ 

ρώξνπ αλαπεξηθήο ζηάζκεπζεο.  

   Δπειπηζηώ ε ζύληαμε ηνπ Δζληθνύ Σρεδίνπ Γξάζεο γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ 

κε Αλαπεξία από ηελ ζπλεξγαζία ηεο ΔΣΑκεΑ θαη ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο λα 

βειηηώζεη ηελ αζηηθή  πξνζβαζηκόηεηα, ηελ πξνζβαζηκόηεηα  ζηηο ππνδνκέο , ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ηνπξηζκνύ, θαζώο επίζεο θαη είλαη  απαξαίηεηε ε ελεκέξσζε ησλ 

επηρεηξεκαηηώλ ηνπ ηνπξηζκνύ γηα λα  επαηζζεηνπνηεζνύλ ζηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ 

πξνζβάζηκνπ θαη θπξίσο Δπξσπατθνύ ηνπξηζκνύ, ώζηε λα αληηιεθζνύλ θαη ην 

νηθνλνκηθό όθεινο πνπ ράλνπλ,  ην νπνίν ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ην ζηέιερνο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο γηα 

ηα δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο θ. Γεκεηξίνπ 

Νηθόιζθπ  ζε    60 δηο επξώ.  

 


