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Θέμα: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ»

Με την υπ.αρ. Απόφαση.: 5635/1851/Α3 της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ
ΕΤΠΑ και ΤΣ εντάχθηκε η πράξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5024813 στον
Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά
Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Συγκεκριμένα η παρούσα πράξη εστιάζεται: (α) Σε δύο (2) παραλίες της Δ.Ε. Αμαρυνθίων και
συγκεκριμένα στη θέση Αλαμπέικα και Γεράνι, οι οποίες είναι ιδιαίτερα πολυσύχναστες και
(β) Σε δύο (2) αντίστοιχες παραλίες της Δ.Ε. Ερέτριας και συγκεκριμένα αριστερά από το στέκι
των χειμερινών κολυμβητών και στην παραλία του Άγιου Ανδρέα.
Με αυτή τη πράξη προβλέπεται η δημιουργία των κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων
υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) τόσο στον ευρύτερο χώρο των παραλιών
κολύμβησης, όσο και στο χώρο κολύμβησης, για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ και άλλων
κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές
σχεδιασμού και κατασκευής. Οι υποδομές αυτές θα συνεισφέρουν στη δημιουργία
Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Προορισμών σε παραλίες του Δήμου Ερέτριας ,
καθώς πρόκειται να υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη αλυσίδα προσβασιμότητας που θα
διασφαλίζει την αυτονομία, την άνεση και την ασφάλεια των ΑμΕΑ και γενικότερα των
εμποδιζόμενων ατόμων.
Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η εξασφάλιση της προσβασιμότητας ανθρώπων με
κινητικές αναπηρίες ή με περιορισμένη κινητικότητα σε παραλίες. Σκοπός είναι να
γνωστοποιηθούν και να υλοποιηθούν στο μέλλον εκείνες οι παρεμβάσεις οι οποίες
απαιτούνται σε μία παραλία ώστε να παρέχεται στα άτομα με κινητικές αναπηρίες ή
περιορισμένης κινητικότητας ολοκληρωμένη η αλυσίδα προσβασιμότητας.

Με στόχο αφενός την φυσική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στους θαλάσσιους χώρους
και αφετέρου την ισότιμη κοινωνική ένταξή τους, προτείνεται η αναβάθμιση των υποδομών
του παραθαλάσσιου μετώπου της χώρας μας. Θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις αλλά και να
διαμορφωθούν κατάλληλες εγκαταστάσεις τόσο στον ευρύτερο χώρο της παραλίας όσο και
στον χώρο κολύμβησης, οι οποίες να τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές σχεδιασμού
για ΑμεΑ και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εναρμονιζόμαστε και πρωταγωνιστούμε, στην πλήρη οικονομική και κοινωνική συμμετοχή
των ατόμων με αναπηρία, η οποία αποτελεί σημαντική παράμετρο για την επιτυχία της
στρατηγικής ''Ευρώπη 2020'' της Ε.Ε. και στην υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που προβλέπει μεταξύ άλλων τη
μέριμνα του κράτους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ΑμεΑ στο φυσικό,
δομημένο και ηλεκτρονικό περιβάλλον.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί κομμάτι μιας συνολικής πολιτικής στρατηγικής, για
τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι
ίδιοι και οι οικογένειές τους.
Συμπερασματικά, η παρούσα πράξη έχει στόχο τον προσβάσιμο σχεδιασμό και την
κατασκευή εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στο πλαίσιο της ανάπτυξης του
τουρισμού ειδικών απαιτήσεων αλλά και της εξυπηρέτησης των κατοίκων της περιοχής.
Η πράξη εμπίπτει στο θεματικό στόχο «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και
προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων, στην επενδυτική προτεραιότητα
«Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς» , στον ειδικό στόχο «Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής
δραστηριότητας που βασίζεται στο φυσικό κεφάλαιο και στην πολιτιστική κληρονομιά της
Ελλάδος με επίκεντρο τον τομέα του Τουρισμού» , στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη
μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

