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ΘΕΜΑ- «Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά από την τοπική αυτοδιοίκηση να αποδείξει εμπράκτως την πολιτική
της βούληση για βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών με αναπηρία και των οικογενειών
τους μέσω της συμμετοχής της σε Δράση του ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020»

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Αξιότιμα Μέλη του Δ.Σ.,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ,Α,μεΑ.) - η οποία αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και
συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα. επίσημα αναγνωρισμένο
Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού

Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum}, ήτοι του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των
ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο- με το παρόν έγγροφό της ζητά να

.......Λίτετε στη δπυιουονίσ πηηπΒάσιυων στα άτομα
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TO

ν·»ητηπηΐπσιΐΓ των Δύαων της νώοσε που διαθέτουν παραλ(ες για σνμμτΓογή τοί'ς ατην νποβφλη
προτάσεων στη πλαίσιο τυε Αηάσηε «Αηριηυρνία Ολοκλποωμίν»)ν ΤονΟΙΡτίΚών ΠΡΟΟβάΡίμών
ησίΑσσιων

Πηηηηισαών»

του

Επινειηπσιακού

ΠρΟγράμμΟΤΟς

«AVTOVVlVlffTlKPTnTa.

Επινειηηαστικότητα & Κσινητοαία» του ΕΣΠΑ 20X4 - 20?0·

Η προκήρυξη της συγκεκριμένης Δράσης είναι το αποτέλεσμα των συνεχών διεκδικήσεων της ΕΔ:Α.μεΑ. για
αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ με στόχο:

α) την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων που καταπολεμούν υφιστάμενα εμπόδια και διευκολύνουν την

ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, όπως άλλωστε
υπαγορεύουν τόσο οι Κανονισμοί των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων όσο και η
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας κύρωσε
με τον ν.4074/2012,

β) την υιοθέτηση της φιλοσοφίας του «Τουρισμού για Όλους» ως γενικής πλατφόρμας πάνω στην οποία θα
πρέπει να βασίζονται όλα τα είδη τουρισμού (συμβατικά και εναλλακτικά ή θεματικά), επιτυγχάνοντας με
αυτόν τον τρόπο την αναβάθμιση του εθνικού τουριστικού προϊόντος και ως εκ τούτου την προσέλκυση ενός
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μεγάλου αριθμού τουριστών, δηλαδή τους τουρίστες με αναπηρία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομιισι
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και της χώρας γενικότερα.

Η Πρόσκληση της Δρόσης, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, οπιευθύνετοι σε όλους τους Δήμους
της χώρας και στην Εταφία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταφεία.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης χρηματοδοτείταιη δημιουργία των κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων
υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης, όσο
και στον χώρο κολύμβησης, για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και άλλων κατηγοριών
ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και
κατασκευής. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής,

διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
τη χειμερινή περίοδο, χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμένων κ,ά.
κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υήοβά^ί:μίά και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης. Στην

εδαφική εμβέλεια κάθε αυτοδιοικητι^ς ! μονάδας δύνανται να προταθούν για υλοποίηση

παρεμβάσεις σε μέχρι τέσσερις διαφορετικές περιοχές παρέμβασης/παραλίες. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στή 5.000.000 ευρώ, ενώ ο μέγιστος επιτρεπόμενος
προϋπολογισμός για κάθε σημείο παρέμβασης/πάραλΙά δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 60.000
ευρώ. Η υποβολή προτάσεων ξεκινά την 15ή Ιίΐνόυαρίρυ 2018 και θα διαρκέσει μέχρι εξαντλήσεως
του προϋπολογισμού.
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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Λξιότψα Μέλη του Δ.Σ.,
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Η Ε.ΣΛ.μεΑ. ζητά από την τοπική αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί θετικά στην προαναφερθείσα
Πρόσκληση αφενός αποδεικνύοντας εμπράκτως τη θέλησή της για βελτίωση της ποιότητας ζωής
των δημοτών με αναπηρία καιτων οικογενειών τους, αφετέρου συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του
προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη των τοπικών
οικονομιών. Αξίζει να επισημανθεί ότι η επιτυχία της συγκεκριμένης Δράσης θα συμβάλλει στην υλοποίηση
και άλλων στοχευμένων παρεμβάσεων με στόχο την άρση των εμποδίων με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι
δημότες με αναπηρία στο δομημένο, φυσικό καιηλεκτρονικό περιβάλλον.
Με εκτίμηση
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