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OIKONOMIA Στοχευμένες παρεμβάσεις
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ορισμός ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
f Κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβα-
σης στην παραλία.
f Κατασκευή μη μόνιμων διαδρόμων στην 
παραλία, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση 
στην όχθη με αναπηρικό αμαξίδιο.
f Κατασκευή προσαρμοσμένων εγκαταστάσε-
ων ντους, αποδυτηρίων και τουαλετών (WC).
f Κατασκευή προσαρμοσμένων χώρων σκία-
σης για τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων.
f Προμήθεια πακέτου τηλεμετρίας και συ-
σκευών συναγερμού.
f Ειδική σήμανση στις προσβάσιμες παραλίες.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού 
περιλαμβάνει, επίσης, την αναβάθμιση των 
ιστοσελίδων του ΕΟΤ, www.gnto.gov.gr, www.
visitgreece.gr και https://greecehealthfirst.gr/, 
προκειμένου να είναι προσβάσιμοι και φιλικοί 
σε άτομα με αναπηρία.

ας που προέκυψαν από την πανδημία COVID-19.
f Παραλίες που βρίσκονται σε κοντινή απόστα-
ση με άλλες τουριστικές υποδομές, όπως θερμές 
πηγές και ιαματικά λουτρά, που αποτελούν πόλο 
έλξης επισκεπτών μεγαλύτερης ηλικίας.

Την ίδια στιγμή, περίπου 50 φυσικές θερ-
μές πηγές κοντά σε παραλίες διαφόρων περι-
οχών της Ελλάδας έχουν λάβει έγκριση από το 
υπουργείο Τουρισμού, στο πλαίσιο ανάπτυξης 
του τουρισμού υγείας και ευεξίας, παράλληλα με 
την ενίσχυση της «ασημένιας οικονομίας» (silver 
economy), δηλαδή της οικονομίας που συνδέε-
ται με την κατηγορία του πληθυσμού των ενηλί-
κων άνω των 50 ετών.

Οι δράσεις
Οι παρεμβάσεις που θεωρούνται απαραίτητες 
προκειμένου να αναπτυχθεί ένας ολοκληρωμέ-
νος τουριστικά προσβάσιμος θαλάσσιος προ-

Στην ίδια κατεύθυνση, μάλιστα, ο σχεδια-
σμός του υπουργείου Τουρισμού προβλέπει 
τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εθνικής στρα-
τηγικής, με στόχο την ενίσχυση του προσβά-
σιμου τουρισμού. 

Ειδική ομάδα εργασίας
Με τη χάραξη του σχεδίου δράσης έχει επιφορ-
τιστεί μια ειδική ομάδα εργασίας στο υπουρ-
γείο Τουρισμού, με κύριο έργο την κατάθεση 
προτάσεων για ενέργειες και δράσεις σχετικά 
με την προσβασιμότητα, τη δημιουργία σχε-
δίου για την ενσωμάτωση της προσβασιμό-
τητας στην τουριστική αλυσίδα, αλλά και την 
ένταξη της προσβασιμότητας ως προϋπόθεσης 
για όλους τους τύπους τουρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η ανάληψη 
μιας σειράς παρεμβάσεων που αποσκοπούν 
στον εμπλουτισμό και στην αναβάθμιση του 
τουριστικού προϊόντος με πολιτικές προσβάσι-
μου τουρισμού που θα βελτιώσουν την αντα-
γωνιστικότητα της ελληνικής τουριστικής οι-
κονομίας. Ενδεικτικά αναφέρονται η ενίσχυ-
ση διαβούλευσης με τις περιφέρειες μέσω του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού, αλ-
λά και το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων 
του τουρισμού και των ατόμων με αναπηρία, 
η δημιουργία δικτύου Προσβάσιμων Τουρι-
στικών Προορισμών, η ένταξη του προσβά-
σιμου τουρισμού στο ετήσιο marketing plan 
και η δημιουργία λογότυπου προσβασιμότη-
τας για την ανάδειξη της Ελλάδας ως προορι-
σμού προσβάσιμου τουρισμού.

Ξεχωριστή βαρύτητα δίνεται στην ένταξη στην 
τουριστική εκπαίδευση και στην κατάρτιση της 
διάστασης της αναπηρίας και της προσβασι-
μότητας των ατόμων με αναπηρία στις τουρι-

στικές υπηρεσίες. Σκοπός του έργου είναι η ει-
σαγωγή στα προγράμματα σπουδών των σχο-
λών του υπουργείου Τουρισμού (ΑΣΤΕ, ΙΕΚ και 
τμήματα μετεκπαίδευσης) θεματικών ενοτήτων 
σχετικά με την αναπηρία και την προσβασιμό-
τητα των ατόμων με αναπηρία στις τουριστικές 
υπηρεσίες. Με το νομοσχέδιο, ο προσβάσιμος 
τουρισμός θα συνδεθεί και με τον εθελοντισμό, 
μέσω της δημιουργίας δικτύου εθελοντών, για 
την υποστήριξη και εξυπηρέτηση τουριστών 
ΑμεΑ, καθώς και με την εκπαίδευση ομάδων 
εθελοντών. Προβλέπεται, επίσης, η διασύνδε-
ση δράσεων προσβασιμότητας στον πολιτισμό 
με τον προσβάσιμο τουρισμό. Στη λογική αυτή, 
θα πραγματοποιηθούν ενέργειες προβολής δρά-
σεων προσβασιμότητας στα μουσεία και εν γέ-
νει στους φορείς πολιτισμού και ένταξης αθλη-
τικών δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρία 
στις αγορές προσβάσιμου τουρισμού.
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T 
ην ανάδειξη της Ελλάδας ως προορισμού 
προσβάσιμου τουρισμού προωθεί, μετα-
ξύ άλλων, το νομοσχέδιο του υπουργείου 

Τουρισμού που θα ψηφιστεί αύριο στη Βουλή, 
βάσει του οποίου θεσπίζονται Σήμα Προσβάσι-
μου Τουριστικού Προορισμού και Σήμα Προσβά-
σιμης Τουριστικής Επιχείρησης. Στόχο του υπουρ-
γού Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια, αποτελούν η υι-
οθέτηση και η καθιέρωση πολιτικών προσβάσι-
μου τουρισμού, όπως είναι η πιστοποίηση τουρι-
στικών προορισμών και επιχειρήσεων, οι οποίες 
πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προδιαγρα-
φές για να γίνουν «φιλικές» σε άτομα με αναπη-
ρία (ΑμεΑ) και μειωμένη κινητικότητα.

Το σχετικό νομοσχέδιο προβλέπει τη θεσμοθέ-
τηση της διαδικασίας απονομής Σήματος Προ-
σβάσιμου Τουριστικού Προορισμού, με σκοπό 
την προώθηση και την ανάδειξη προορισμών 
που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια σε τομείς 
όπως το δομημένο περιβάλλον, οι υποδομές και 
μεταφορές, οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 
των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι δημόσιες εγκαταστά-
σεις και υπηρεσίες, ώστε να είναι προσβάσιμοι σε 
όλους, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με ανα-
πηρία και μειωμένη κινητικότητα και ειδικών πλη-
θυσμιακών ομάδων (π.χ. εμποδιζόμενα άτομα, 
άτομα τρίτης ηλικίας, έγκυοι, παιδιά).

Ευκολία 
Παράλληλα, θεσμοθετείται η διαδικασία απονο-
μής Σήματος Προσβάσιμης Τουριστικής Επιχείρη-
σης σε τουριστικές επιχειρήσεις κάθε κατηγορίας 
και είδους, με απώτερο στόχο την ευαισθητοποί-

ηση και παρακίνησή τους, ώστε να γίνουν πιο φι-
λικές, προσβάσιμες και άρα ευκολότερα επισκέ-
ψιμες σε άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινη-
τικότητα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη βελτί-
ωση και στην τροποποίηση της προσβασιμότη-
τας στις ελληνικές παραλίες και των συναφών με 
αυτές εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφαλής και εύκολη πρόσβαση από όλους όσοι 
επισκέπτονται τον προορισμό. Με το έργο αυ-
τό θα χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη περίπου 250 
παρεμβάσεων ημιμόνιμων υποδομών σε παρα-
λίες της χώρας, προκειμένου να βελτιωθεί η προ-
σβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα ή 
εμποδιζόμενων ατόμων εν γένει.

Η επιλογή των παραλιών θα γίνει με βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια:
f Οργανωμένες παραλίες που προσελκύουν πολ-
λούς επισκέπτες και στις οποίες είναι δυνατό να 
εφαρμοστούν πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλει-

«ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΑΣ την προσβασιμό-
τητα των προορισμών μας σε όλους 
τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων 
των ατόμων με αναπηρία, διαμορφώ-
νουμε την εθνική στρατηγική ανάδει-
ξης της Ελλάδας σε προορισμό προ-
σβάσιμου τουρισμού. Για τον σκοπό 
αυτόν, στο νομοσχέδιο του υπουργεί-
ου Τουρισμού, που ψηφίζεται αύριο 
στη Βουλή, θεσπίζεται Σήμα Προσβά-
σιμου Τουριστικού Προορισμού. Θε-
σμοθετούμε, επίσης, διαδικασία απο-
νομής Σήματος Προσβάσιμης Του-
ριστικής Επιχείρησης σε τουριστικές 
επιχειρήσεις κάθε κατηγορίας και εί-
δους, με στόχο την ευαισθητοποίηση 
και παρακίνησή τους, ώστε να γίνουν 
πιο φιλικές, προσβάσιμες και ευκολό-
τερα επισκέψιμες σε άτομα με αναπη-
ρία ή μειωμένη κινητικότητα.
Οι πρωτοβουλίες και δράσεις μας στο 
πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Ανα-
πηρία εντείνονται και αποβλέπουν στην 
ισότιμη συμμετοχή όλων στην τουρι-
στική αλυσίδα».

«Ισότιμη συμμετοχή  
στην τουριστική αλυσίδα»

ΔΉΛΩΣΉ Β. ΚΙΚΙΛΙΑ ΣΤΉΝ «R»

Τουρισμός 
για όλους
Τη θέσπιση Σήματος Προσβάσιμου Τουριστικού 
Προορισμού και Σήματος Προσβάσιμης 
Τουριστικής Επιχείρησης προβλέπει το 
νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού,  
με στόχο τη διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμεΑ 
σε παραλίες και επιχειρήσεις 


