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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Θέμα:  Προτάσεις για την προσβασιμότητα σε όλους τους τομείς του τουριστικού προϊόντος. 
 

Το Υπουργείο Τουρισμού επισκέφτηκε στις 18/04/2017, αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής 
Γραμματείας της ΕΟΚΑ, αποτελούμενη από τους: κ. Μιχάλη Κορωναίο (Πρόεδρο), κ. Χαράλαμπο 
Γερώνυμο (Γενικό Γραμματέα) και κα. Κορίνα Θεοδωρακάκη (Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων) και είχε 
συνάντηση με τις συνεργάτιδες της Υπουργού κ. Έλενας Κουντουρά, Βασιλική Μαρούδα (Ειδική 
Σύμβουλος Γ.Γ. Τουρισμού), Αναστασία Σιούτη (Ειδική Συνεργάτης Υπουργού Τουρισμού) και 
Μαριάνθη Ανδρέου  (από την Γ. Γραμματεία Τουρισμού). 

 
Η αντιπροσωπεία της ΕΟΚΑ, εξέθεσε στις συνεργάτιδες της Υπουργού, την ολοκληρωμένη 

πρότασή της, για την ανάπτυξη του προσβάσιμου τουρισμού για τα άτομα με κινητική αναπηρία, 
που θα αυξήσει την τουριστική κίνηση στη χώρα μας, καθώς ο αριθμός των ΑμεΑ στην Ευρώπη και 
τον υπόλοιπο κόσμο είναι πραγματικά μεγάλος.  
Επισήμανε πρωτίστως την ανάγκη δημιουργίας των κατάλληλων υποδομών, ώστε να δημιουργηθεί 
μία αλυσίδα προσβασιμότητας από τα αεροδρόμια και τα λιμάνια, σε ξενοδοχεία, σε 
αρχαιολογικούς χώρους, τόπους πολιτισμού, αναψυχής και στις παραλίες. Μια αλυσίδα από την 
οποία θα επωφεληθούν τόσο οι ξένοι επισκέπτες ΑμεΑ, όσο και οι Έλληνες με κινητική αναπηρία, 
που δικαιούνται και επιθυμούν να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. 
Η αντιπροσωπεία της ΕΟΚΑ, αναφέρθηκε επίσης σε συγκεκριμένα προβλήματα που εντόπισε 
Πανελλαδικά σε αρχαιολογικούς χώρους, παραλίες, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, χώρους πολιτισμού 
και αναψυχής αλλά και ξενοδοχεία, καταθέτοντας υπεύθυνες προτάσεις, για την εξάλειψή τους. 
Τέλος, ζήτησε την επανεκκίνηση του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού (ΕΟΤ), που θα αφορά και 
τους συνταξιούχους ΑμεΑ, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται σε κανένα από τα πρόγραμμα που 
τρέχουν αυτή την περίοδο.  
 

Οι συνεργάτιδες της υπουργού κατανόησαν τα προβλήματα, ενώ συμφώνησαν στην ανάγκη 
δημιουργίας αλυσίδας προσβασιμότητας στο σύνολο του τουριστικό προϊόντος και δεσμεύτηκαν να 
μεταφέρουν άμεσα τις προτάσεις και τα αιτήματα της ΕΟΚΑ στην κα. Κουντουρά, ώστε να υπάρξουν 
όσο το δυνατόν ποιο σύντομα απαντήσεις και δράσεις. 

 


