
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) σας προσκαλεί 
στην ανοικτή διαδικτυακή εκδήλωση-πολλαπλασιαστή που διοργανώνεται στο 
πλαίσιο του έργου Access2Heritage για την προώθηση της ανάπτυξης του 
προσβάσιμου τουρισμού στη χώρα μας, χωρίς εμπόδια για όλους.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί μέσω Zoom
Link: https://us02web.zoom.us/j/6974044525 (passcode: 2022)

Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε στείλτε 
συμπληρωμένη τη φόρμα της Αίτησης στο email:  

access.to.heritage@gmail.com
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις απευθυνθείτε στον  

κ. Αλέξανδρο Μουρούζη (Τ: +306977618182, mourouzi@hotmail.com)

                   

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022, 09:30-12:30

Η εκδήλωση είναι ανοικτή και η συμμετοχή δωρεάν για όλους: Πολίτες, φορείς 
σχεδιασμού και πολιτικών, επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου, επιστήμονες, 
φοιτητές, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και γενικότερα σε όλους όσους εμπλέκονται 
άμεσα ή έμμεσα με κάθε μορφή τουρισμού, μαζική, ειδική, θεματική, εναλλακτική.  
Οι συμμετέχοντες που το επιθυμούν θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Ο βασικός σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιασθούν και να συζητηθούν θέματα 
που σχετίζονται με:

• τις ανάγκες και τις ευκαιρίες που επιτάσσουν την ανάπτυξη του «προσβάσιμου 
τουρισμού»

• τις αρχές που διέπουν τη σχεδίαση και παροχή συμπεριληπτικών τουριστικών 
εμπειριών χωρίς αποκλεισμούς

• τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας έναντι των ανταγωνιστικών προορισμών

• τις προκλήσεις στο μονοπάτι του «προσβάσιμου τουρισμού» στον αγώνα για τη 
διεκδίκηση νέων, δυναμικών αγορών

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
• Εισαγωγή στον «προσβάσιμο τουρισμό», στον «τουρισμό κληρονομιάς χωρίς 

εμπόδια»

• Επιτυχημένα παραδείγματα από όλο τον κόσμο - Ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης

• Υφιστάμενη κατάσταση: Εμπόδια και βασικές τεχνικές/προσεγγίσεις για την άρση 
τους και τη διασφάλιση της προσβασιμότητας

• Στρατηγικός σχεδιασμός: η Προσβασιμότητα, το Ανθρώπινο Δυναμικό, οι 
Υπηρεσίες και η Πληροφόρηση ως βασικοί πυλώνες, η Πιστοποίηση, η Δικτύωση, 
η Έρευνα και το Branding/Marketing ως καταλύτες

• Ενδεικτικά παραδείγματα από εργαλεία προς εφαρμογή/αξιοποίηση

• Θεσμικό πλαίσιο & πρόσφατες εξελίξεις στη χώρα

• Συζήτηση: Η επόμενη μέρα

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων που υλοποιεί η Εθνική Συνομοσπονδία 
Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) στο πλαίσιο του έργου Access2Heritage, σε συνεργασία με το Διεθνές 
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και τους λοιπούς εταίρους του έργου.

PATHWAYS OF  
ACCESSIBLE HERITAGE TOURISM
En route to culture and nature 
escapes for all

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ιστοσελίδα του έργου: www.access2heritage.eu

Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου  
Pathways of Accessible Heritage Tourism,  

με την κωδική ονομασία Access2Heritage, το οποίο εντάσσεται στο  
Πρόγραμμα Interreg V-A «Ελλάδα–Βουλγαρία 2014-2020»


