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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Συνάντηση με στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού, είχε στις 9 Οκτωβρίου αντιπροσωπεία της 

Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων, αποτελούμενη από τους: κ. Χ. Γερώνυμο (Πρόεδρος), 

κα. Κ. Θεοδωρακάκη (Γενική Γραμματέας), κα. Αθ. Κατσιμαλή (Αναπληρώτρια Γεν. Γραμ.) και κ. 

Μ.Κορωναίο (Ταμίας), ενώ δεν παρέστη ο κ. Κ. Κωνσταντής (Αντιπρόεδρος), λόγω εκτάκτου 

προσωπικού κολλήματος.  

Από πλευράς Υπουργείου Τουρισμού, παρίσταντο οι σύμβουλοι του Υπουργού κ. Θεοχάρη 

κύριοι : κ. Ν. Δανιήλ, Αν. Χάρος και Δ. Φώτης και ο υπεύθυνος Ιατρικού Τουρισμού κ. Γ. 

Αποστολόπουλος.  

Στη συνάντηση θέσαμε υπ’ όψιν των συμβούλων τα κυριότερα θέματα αρμοδιότητας και 

συναρμοδιότητας του υπουργείου Τουρισμού, με κυριότερο αυτών, την εξασφάλιση 

προσβασιμότητας για τους κινητικά ανάπηρους, στους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς χώρους 

της πατρίδας μας (Ακρόπολη, Αρχαία Ολυμπία, Δελφοί κ.α.) 

Οι παριστάμενοι τοποθετήθηκαν θετικά ως προς την ανάγκη εξασφάλισης του συνταγματικά 

κατοχυρωμένου δικαιώματος των ατόμων με βαριά κινητική αναπηρία, να μπορούν να 

επισκέπτονται αυτά τα μνημεία, συμφωνώντας ότι οι προτεινόμενες από την ΕΟΚΑ λύσεις, είναι 

θεμιτές και δεσμεύτηκαν να πράξουν από πλευράς του υπουργείου τα δέοντα, συνηγορώντας 

υπέρ των προτεινόμενων λύσεων, στα συναρμόδια υπουργεία και φορείς.  

Μάλιστα μας πληροφόρησαν ότι για το θέμα της εξασφάλισης προσβασιμότητας στους 

Δελφούς, γίνονται ήδη κάποιες διαδικασίες, ενώ για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στην 

Ακρόπολη, θα έρθουν άμεσα σε επικοινωνία με το υπουργείο Πολιτισμού. 
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Επίσης θέσαμε ως προτεραιότητα την ανάγκη αξιοποίησης των Ιαματικών πηγών της χώρας, με 

τη δημιουργία προσβάσιμων εγκαταστάσεων, που θα αύξανε τον εσωτερικό ιαματικό τουρισμό, 

αλλά θα προσέλκυε και περισσότερους επισκέπτες/τουρίστες, που ενδιαφέρονται για τον 

ιαματικό τουρισμό. 

 


