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Ι'i [Evικη Oμoαπovδiα Kιvητικιl Avαπr!ρωv (E.o.K.A.), ε[vαι o μovαδικ6q δευτερoβαθμιοq
g61γ6-lι.ri.;q3-6;μ γ$ ιKαλιOτιl(6ζ Qoρθαg μ€λοg τηg ΕΣAμεΑ πoU εΚπρoσωπε[ τoυq κινητικα αvαπrjροι.lq
σcηV χωFα μαq. Αγωvιζεται vια τη διασΦαλιση τωv δικαιωματωv l<αι τηv ιo6τιμη ουμμετoxrj τω',,

ατ6μων 1-ι: κιvητικι] αναπηρια αια κoιvωvικα δριi-lμενα.
Ωq O1.Lοοπovδlα θθλoυpιε Vα σαζ σUγχαρo0με για τηv αvαληι}η των KαΘηκ6ιrrων σαζ σt.;V

ευαισΟητo αUτ6v τoμθα }τoU aχεtε αvαλd.βει κανovταq τη χωρα μαq γvωαεri και πρooιτrj oε dλrl
τηV YΦιi]ιιo. Ε[vαι απoδεδειγμdνo 6τι τo Koμμd.τι τoυ Τουριoμo0 απoτελει την βαριd βιoμη1αv[*:
εοοδι:v γLα τηv χdJρα μαζ σε αUτΙi την διiσKoλη περιoδo πoυ διαv0ει και ε[vαι ισωζ η Kινητη,F1ιcι

δ0να1"lη η oποια μπoρεi να συμβdMει δUvαμιKd σεην oυo'ιααιικι] €ξoδo απ6 τηv κρioη.
Τo dρθρo 3Ο τηq v6αg οdμβαοηζ τoU oΗE πoυ αναQθρεται σΓα διKαιωματα των ατ6 μιr.l''l

με α'Jαrιηρια τηv oπoια oυvυπoγραι}ε τo Ελληvικ6 Koινoβoιiλιo |ιε τo ν'4o74l2O12 τα
ουμβα)Jιδpιενα κρdτη αvαγvωρlζoυv το δικα[ωμα τωv ατ6μωv με αvαπηριεξ vα σUμμετ6χoυv
ισ6τψο: σΞ 6λοUζ τοUζ τoμειζ τηζ ζωιiζ απoλαμβανovταζ α1lαθd και υπηρεoiεg μεταξ0 τωV
oπoiωv ε[vαι Kαι τo τoUριστικ6 πρoι6ν.

Θα" πρ€πει vα γvωρiζετε 6τι μ6vo σtηv EUρωπαικr! 'Evωoη ζoυν περιoo6τερoι αττ6

B0.0ΟΟ.Οο0 αvαπηρoι oι oπoloι δυvητικα Θα μπoρo0oαν να απoτελ6οoυν επιoκι1πτεq τηζ χωρo:ζ
μαq. Σεα'υτo0q εαv πρoσΘεσoυμε Kαι τoUξ σUνoδo0ζ τoυζ oι oπoloι αv6ρxovται σε πoσoσi6 1.B

ανd ατΟμo με αvαπηρ[α, Kαταλαβαινετε 6τι o ουvoλικ6q αριθμ69 τωv εν δυνd'μει επιoκεπτ6'y
αvθρxεται μ6vo για την Eυρωπαtκr] κoινoτητα oε περιο'o6τερoυ9 απ6 200.000.000 τoυρiαιεg.
Δεv εivαι }[1rεg oι $oρ69 πoυ Φoρεlq μαg oι oπoloι επικoιvωvo0v ι] oυνεργd.ζovιαι με Φoρεig
Αμε,,\ τoυ sξωτερικο0, μαq πληρoQoρo0v 6τι πoMoi απ6 αυτo0g Θα r]θελαv vα επιoκεQθoιiv τι1v

1ιi:ρ:ι μiιι', o,)''λiι αδυvατo0v λδγω €Mει$r'1q πρooβαoιμ6τηταζ σιηv oπoiα εμε[g υαιερoιiμε t<ωι.-i:
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πoλυ ωξ χωρα.'Ετσι αvαγKdζovται να ταξιδ6ψoUν σε αλλεξ χ6ρεζ τoU Eυρωπαiκo0 ν6τoυ ri τηg
Aο[αq oι oπoιεξ 6χoυν επεvδ0οει με μεγdλη επιτυ1[α αιoν πρooβdοιμo τoυριομo.
Θα πρ6πει vα γvωρ[ζετε 6τι τα ιiτoμα με αvαπηρ[α και ιδιαiτερα αυτd. με κινητικη αvαπηρια
απoτελo0v επιoκ6πτε9 υι|ηλrig πoι6τητα9 αQo0 υπo1ρεωτικιi Θα δαπανrjooυv μεγιiλα xρηματικιi
πooιi για παρo1θg εξυπηρθτηorjq τoυg. Mε βιioη τα αvωτ6ρω oυνεπαγεται 6τι Θα υπιiρξει
κατακ6ρυsη αι1ξηoη των Θ6oεων ερyαolαq πoυ Θα μπoρo0oε vα αv6λΘει oε πoM6g xιλιιiδεq
εργαζ6μεVων.
Για τo λ6γo αυτ6ν η E.O.K.A. αιοΘdvεται τηv υπo1ρθωoη vα ειoηγηΘε[ πρoτιioειq πoυ α161o Θα
61oυv τηv αvαβαθμιoη τoU τouρισtικo0 πρoΙ6vιoq αιη 1ιilρα μα9 oυν6πεια τoυ oπoloυ θα ε[vαι
η μεγαλη α0ξηoη τωv εo6δωv.
Πρoτεivoυμε:

1. Tηv Evταξη κριτηρ[ων πρoσβασιμ6τηταg oε 6λεq τιg τoυριαιικ€q υπoδoμ€q oπωg

ξεvoδoxειακ6q μoνd.δεg, μovιiδεg εαιiαoηg και διαοκ6δαoηq, αθλητικθq

εγκατααιιiοειg, Kαι την υπo1ρεωτικri ουμμoρQωοιj τουζ με τιg απαιτrjοειg τoυ νdoυ
oικoδoμικo0 κανovιομo0 (NoK d'ρθρo 26), εν6ργεια πoυ Θα πρooελκ6oει νθεq

κατηγoρiεq τoυριαιιbv oι oπoιεζ απoδεδειγμ6vα ε[vαι πιo πρoooδoQ6ρεq. Σε αυτo
θα μπoρoιiοε vα oυμβd.λλει η καΘι6ρωοη κινr]τρωv για τηv βελτ[ωoη τηq

πρooβαoιμ6τηταζ τωv τoυριαιικιilv υπoδoμιi.lv 6λωv των κατηγoριιbν και ιδια[τερα
των xαμηλ6τερωv απ6 αυτ69 6πωq oι κατηγoρlεq B'και Γ'πoυ Θα δημιoυργo0oε
κατακ6ρυQη αιiξηoη τoU εσωτεριKoιi τoυριoμo0.
Σε αυτd απαιτε[ται η διαoΦdλιoη πρooβιiοιμων τoυριαιικι.i-lv λεωQoρεiων πoυ
Θεωρε[ται ωq δεδoμ6νo ακ6μη και για τιζ σUγκoινωvlεq 1ωριbv τoυ εξωτερικoΟ, η

καΘι6ρωoη παρo1rig (ζωντανrjq) βoιjΘειαg και εvδιιiμεoωv για τηv διευκ6λυνoη τηq

πρ6oβαoηq τωv ατoμωv με αvαπηρlα και γεvικ6τερα τα dτoμα μειωμθvηg
κινητικ6τηταg 6πωg ηλικιωμθνoι Kαι πρoσωριvd. πιiα1ovτεq'

Φυoικα ενvoεi.ται 6τι μεγdλη βαρ0τητα πρdπει vα δoΘε[ αιηv πρoσβασιμ6τητα
6λωv των παραλιιirν τηξ χd!ραξ μαζ, oι oπolεg εivαι διεΘνιi_lg γvωor6g για τo
Qυoικ6 τoυg καλog. Aρκε[ vα πoιiμε 6τι η ουvoλικri 6κταoη τωv παραλιιilν τηg

1ιilραg μαq ε[vαι [oη με την περiμετρo τηq AQρικανικιjq ηπεi,ρoυ.

2. Tηv oυμμ6ρ$ωoη των παραλιΦv πoυ διαΘ6τoυv Γαλαζια oημα[α, με τηv
υπo1ρ€ωoη 0παρξηq πρoσβασιμ6τηταq κιvητικιi αvαπriρων. Επιοημαlvoυμε 6τι
τα κριτrjρια χoρrirησηζ τηg Γαλriζιαq oημαiαg (Blue fΙag) αιιg παραλ[εg,
περιλαμβd.voυν τηv αosαλri δioδo και $ρovτiδα τωv ατ6μωv με κιvητικdq

αvαπηρ[εg, 6μωζ ελιi1ιαιεg απ6 αυτ69 διαΘ6τoυv πρooβαoιμ6τητα,
κατααιρατηγιbνταζ την κεlμενη voμoΘεο[α, και τo αρΘρo 9 τηq ΔιεΘvo0q o0μβαoηq
τoU oHΕ γtα τηv πρooβαoιμ6τητα την oπolα d1ει ΦηΦ[οει τo Eλληνικ6

Koινo βo 0λιo ψε τoν ν'4o7 4 / ΦΕΚ.88 τ.A'l1 1-4- 12.

Σαq αναs6ρoυμε oτι ο0μ$ωνα με την με αριΘμ. 1052758/145t/Booto (ΦEK 1411

B'Ι 30 'o4.20t2) κoιvι] απ6sαoη τωv Yπoυργιilν oικovoμlαq και oικovoμικιi-lv και
Eoωτερικιi.lv με Θθμα <Συμπληρωοη τηζ υπ' αριΘ.
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t03846ol2439/B0010/15-4-2009 (ΦEK 792129-4-2009 τ.B',)> ειχε γ[νει
παρα1ιilρηoη αιγιαλoιi και παραλ[αg αroυg o.T.A. με τηv υπo1ρ6ωοri τoυg 6τι:

<Σε μiα(1) τoυλdι11ιoτoν παραλ[α αvα Δημoτικιi Εv6τητα vα υπαρ11oυν
εγκαταoταoειq πoυ Eα διευκoλivoυν την εiooδo oτo vερ6 των 11ρηoτιbv
αvαπηρικιbv αμαξι6tων και &α 11ρηoιμoπoιoiwαι απoκλειoτικα και μ6νo lια τηv
εξυπηρiτηoη Aτ6μωv με Avαπηρια (AμεA)>' Θα Qθρει δε oυγκεκριμ6νεζ και
oριζ6μεvεq με την παραπανω απ6Qαoη τε1vικ6q πρoδιαγραQ6g.

Δυαrυ1ιbg 6μω9, 6πωq πληρoQoρηΘιiκαμε, τo ΣτE €κρινε παρdιvoμη τηv
παρα1ιi.lρηoη αιγιαλoιi και παραλ[αq στoυξ o.τ.A., γεγov6g τo oπoιo Θα oδηγι]oει
με βεβαι6τητα σιηv εγKατdλειψη αυτιbv και τη μεταξ0 dΜων αιαδιακιi
απαξιωση τωv 6πoιωv καταoκευιilv πρog εξυπηρ6τηση των ατ6μωv με αναπηρiα
E1oυv fδη υλoπoιηΘε[.

Tη δημιoυργiα Φoρ€α ελ6γχoυ και πι(πoπoiηoηq τηg πρooβαoιμ6τηταξ με την
oυμμετo1rj εκπρooιbπoυ τηζ Ε.o.K.A. oε 6λoυ9 τoυq τoμεig πoυ αsoρoΟν τo
τoυριαrικo πρot6v (Aερoδρ6μιq Λιμd.vια, Ξεvoδo1ειακθq υπoδoμθq και υπηρεo1εg,
Συγκoιvωνiεg, κλπ).

Tην ιiμεoη 6γκριoη για τo 2015 τoυ πρoγρd.μματoζ (τoυρισμ6g για 6λoυ9>, με
δικα[ωμα ουμμετo1ιjq oε αυτ6 τωv AμεA πoυ θ1ouν πoooαιo αvαπηρlαg 67Υo καt
dvω, καΘιiq Kαι τωv ouvoδιilv τoug, χωριζ τov 6ρo των ειooδη ματικιi-lν κριτηρlωv.

Επιβιiλλεται o επαvαο1εδιαoμog τoυ εΜηvικoO τoυριαrικo0 πρoi6vιoq αιη βαoη
τωv αρ1ιi_lv τoU τoυρισμoι] για 6λoυζ με τη διαoQαλιoη τηg oυμμετo1r]q τωv
πoλιτιilv με αvαπηρ[α αιoν τoυριoμ6 αMα και αιην αξιoπolηoη τηq ευρ0τατηg και
δυvαμικd αναπτυοo6μενη9 ευρωπαtκr]q και διεΘνo0g αγoραq τωv ατ6μωv με
αvαπηρlα και ατ6μων τρ1τηg ηλικiαq.

Tηv ιtμεoη επιδι6ρΘωοη και oυvτr!ρηοη τoυ αoανo6ρ πoυ oδηγε( τα dτoμα με
βαρι6q κινητικ€g αvαπηρiεg αιoν lεp6 Bριi1o τηq Aκρ6πoληg, πoυ εlvαι 6να απ6 τα
oημαvτικoτερα αρ1αιoλoγικιi - ιαιoρικd. μvημεi,α αιov κ6oμo.
Eπιοημα[voυμε 6τι τo δικα[ωμα oυμμετo1r]q τωv ΑμεA αrα πoλιτιαrικα δριilμενα,
δεν απoτελεi μ6vo ζητημα αvθρωπιdq και πoλιτιoμo0 αλλιi και υπoχρ€ωσn τηζ
πoλιτεlαq, oιiμQωvα με τo dρΘρo 21 παρd'γ.6 τoυ Συvτιiγματ6g μαq.

Kυρ(α Yπoυργ6,

o πρoοβιioιμoq τoυριoμ6q απoτελεi μια 1ρυoη ευκαιρ[α για τηv χd}ρα μαξ
πρoκειμ6νoυ να πρooεγγioει μια αvαπτυoo6μενη αγoρα πoυ εγγυαται oiγoυρα και
αιαθερα 6ooδα και μπoρε[ να επιμηκ0vει τηv τουριαιικri περioδo, κιiτι πoυ εivαι
επιΘυμητ6 απ6vαyrι αιηv υQεoιακιi τιioη πoυ επικρατε1 αιoυg περιoo6τερoυq
τoμεlq τηq oικovoμi.αq μαq.

Γvωρ[ζετε 6τι η πρooβαoιμ6τητα απoτελε[ €vα αυτoτελ€q αvΘριbπιvo δικα[ωμα oε
6λoυg τoυg τoμεiq των δρααιηριoτriτωV μιαζ Koινων[αg 6πωq, (Aτoμικιilv,
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oικονoμικδν, Κoιvωvu<ιilv, Πoλιτιαrικωv κλπ} Kαι αvαγvωρlζεται πλdoν ωq βαoικd
oυαεατικd τηq κoιvωvικ{q ουvο1r] g.

Για τοv λdγο αυτ6 θεωρο0με rιολ* σημαVΙικri μια ouνιivrηοη τωv εκπρooιi.lπων τηq
Ε.o.('A. με εoιig και τοug oυvεργdτεζ σαq, ,rροκειμθvoυ vα σαζ εκθ€σοUμε
αvαλυτικ& τιq πρoτ&σειξ και τoυq προβληματισμοιiξ μαξ.
Αvαμ€voυμε απd εσdξ τov oριoμ6 ημdραq Και d,ραξ σuv&\ΣΓησiζ μαζ.

Mε εκιiμηαη για τηv Ε.Γ. τηE ΕoKΑ

Τηλ€$ωνo επικoιvωviαq Πρo€δρoυ EοKA: 69381269ο0

Πiνακαq Aπoδεκτδv;

- EΣΑμεA
- κ. Γ. Σταθd.r<η, Yπoυργ6 oικονoμiαq, Yπoδoμιilv, Ναυτ [αg & Τoυpιομοιj
- κ. Α, ΦλαμπoυριΙρη, Yπoυργδ Επικρατεiαg
- κ' Ν. Π αππιjι Yπoυργoιi Eπικρατε[αq
- κ. Ν. Ξυδdκη. Αναπληρωτιj Yποuργ6 Πολιτιαμο0
_ κ. Γ. Ζα1αριiτo; Γεvικ6 Γραμματiα Toυριομoιi
_ κ. i, Πυρyιιilτη, Γεvικδ Γραμματdα Τoυριαιικιilv Yπoδoμιilv & Eπεvδι]οεων
- Φoρεig* Μ€λη E.O.K.Α.
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