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Δελτίο Τύπου 
 

Την Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά, επισκέφτηκαν εκ μέρους της 

Εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΟΚΑ, ο Πρόεδρος Μιχάλης Κορωναίος και η υπεύθυνη 

Δημοσίων Σχέσεων Κορίνα Θεοδωρακάκη.  

Είχε προηγηθεί έγγραφο με αιτήματα της ΕΟΚΑ προς την Υπουργό, και συζητήθηκαν  θέματα 

που άπτονται του υπουργείου της.  

Ειδικότερα συζητήθηκαν: 

 

Α) Η δημιουργία υποδομών για προσβάσιμο τουρισμό ανά την επικράτεια και η ένταξη κριτηρίων 

προσβασιμότητας σε όλες τις τουριστικές υποδομές (ξενοδοχειακές μονάδες (ιδιαίτερα στις 

μικρότερες  Β΄ και Γ΄ κατηγορίας  και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια), μονάδες εστίασης και 

διασκέδασης, αθλητικές εγκαταστάσεις) πράγμα που αποτελεί υποχρέωσή τους, βάσει του νέου 

οικοδομικού κανονισμού (ΝΟΚ άρθρο 26). Επειδή ο Τουρισμός είναι αυτή την δύσκολη περίοδο η 

βαριά βιομηχανία της Ελλάδος, αποτελεί ίσως την ποιό ουσιαστική πηγή εσόδων για την χώρα.                     

Με δεδομένο ότι τα άτομα με αναπηρία σε όλη την Ευρώπη υπολογίζονται σε 80 εκ. και άρα με 

τους συνοδούς και τα μέλη της οικογένειάς τους, ισοδυναμούν με 200 εκ υποψήφιους τουρίστες, 

επισημάνθηκε στην υπουργό ότι η διασφάλιση προσβασιμότητας θα μπορούσε να αποτελέσει έναν 

νέο πυλώνα ανάπτυξης για τη χώρα μας και φυσικά να υλοποιήσει το δικαίωμα όλων μας στο 

τουριστικό προϊόν. Τονίστηκε δε ότι θα πρέπει να προβληθεί στο εξωτερικό και ο Προσβάσιμος 

και ο Ιατρικός τουρισμός που περιλαμβάνουν επισκέπτες υψηλής ποιότητας. 

 

Β) Η συμμόρφωση των παραλιών που διαθέτουν Γαλάζια σημαία, με την υποχρέωση ύπαρξης 

προσβασιμότητας κινητικά αναπήρων. Επισημάνθηκε ότι τα κριτήρια χορήγησης της Γαλάζιας 

σημαίας (Blue flag) στις παραλίες, περιλαμβάνουν την ασφαλή δίοδο και φροντίδα των ατόμων με 

κινητικές αναπηρίες, ωστόσο ελάχιστες από αυτές διαθέτουν προσβασιμότητα, καταστρατηγώντας 

την κείμενη νομοθεσία, και την διεθνή σύμβαση του ΟΗΕ την οποία  έχει  ψηφίσει το  Ελληνικό 

Κοινοβούλιο με τον ν.4074/ΦΕΚ.88 τ.Α΄/11-4-12.   
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Γ) Η υποχρέωση που προκύπτει από την με αριθμ.  1052758/1451/Β0010 (ΦΕΚ 1411 Β’/ 

30.04.2012) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, ότι: 

«Σε μία(1) τουλάχιστον παραλία ανά Δημοτική Ενότητα να υπάρχουν εγκαταστάσεις που θα 

διευκολύνουν την είσοδο  στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και θα χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)». Επισημάνθηκε ότι 

ελάχιστες Δημοτικές Ενότητες στην επικράτεια, διαθέτουν ανάλογους μηχανισμούς και ζητήθηκε 

η δραστηριοποίηση του υπουργείου, για την υλοποίηση της απόφασης.  

Δ) Η ανάγκη δημιουργίας φορέα ελέγχου και πιστοποίησης της προσβασιμότητας με την 

συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Ο.Κ.Α. σε όλους τους τομείς που αφορούν το τουριστικό προϊόν 

(Αεροδρόμια, Λιμάνια, Ξενοδοχειακές υποδομές και υπηρεσίες, Συγκοινωνίες, κλπ). 

Επισημάνθηκε ότι η Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων είναι η μόνη αρμόδια να επισημάνει τα 

προβλήματα αυτά καθώς διαθέτει τη εμπειρία και γνώση.  

Ε) Η ανάγκη άμεσης έγκρισης για το 2015 του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», με 

δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό των ΑμεΑ που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και 

των συνοδών τους, χωρίς τον όρο των εισοδηματικών κριτηρίων.  

Η υπουργός άκουσε με προσοχή τα αιτήματα και τις προτάσεις μας, αναγνώρισε τα την ύπαρξη 

των προβλημάτων, δεν δεσμεύτηκε ωστόσο για την υλοποίησή τους, επικαλούμενη την 

οικονομική δυσπραγία λόγω της γενικευμένης οικονομικής κρίσης.  

 

 


