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Ρόδος, 05.12.2018 
 
1. Απολογισμός της Δράσης: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών 

Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών», με αφορμή την παγκόσμια ημέρα 

ατόμων με αναπηρία 03/12/2018. 
 

Η 3η Δεκεμβρίου είναι η παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Περισσότερα από 80 
εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ βιώνουν την καθημερινότητα τους με κάποια αναπηρία σε κάποιον 
βαθμό. Η προσβασιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση για την ισότιμη 
συμμετοχή τους και τον ενεργό τους ρόλο στην κοινωνία. Συμβάλλει επίσης στη διασφάλιση 
έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει βαρύνουσα 
σημασία στην διευκόλυνση της προσβασιμότητας και το ΕΠΑνΕΚ στον σχεδιασμό του λαμβάνει 
υπόψη τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες προωθώντας την ισότιμη πρόσβαση σε  όλους. 

Εμβληματική για την προσβασιμότητα είναι η Δράση «Δημιουργία Ολοκληρωμένων 

Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών», με συνολικό προϋπολογισμό  15 εκ. 
ευρώ. 

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 58 δήμοι για έργα υποδομών που θα εξασφαλίζουν αυτόνομη 
πρόσβαση σε θάλασσες και παραλίες για ΑμΕΑ και άλλες κατηγορίες ατόμων με περιορισμένη 
κινητικότητα. 

Τα έργα αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων υποδομών σε παραλίες και 
θαλάσσιους χώρους κολύμβησης, καθώς και στην τοποθέτηση βοηθητικών εγκαταστάσεων στους 
Δήμους. 

Η ημερομηνία λήξης υποβολών: 31 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 23.59 (άμεση αξιολόγηση με 
βαθμολογούμενα κριτήρια - οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ).  

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και τις νέες αποφάσεις ένταξης για τη Δράση πατήστε 
εδώ.  

 

2. Οι νέες αποφάσεις Ένταξης στη Δράση «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής 

Ακίνητης Περιουσίας» 
 

Ανακοινώθηκαν νέες αποφάσεις Ένταξης για τη Δράση «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής 
Ακίνητης Περιουσίας».  

Η ημερομηνία λήξης υποβολών: 15 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17.00 (άμεση αξιολόγηση με 
βαθμολογούμενα κριτήρια - οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ).  

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και τις νέες αποφάσεις ένταξης για τη Δράση πατήστε 
εδώ. 

 

Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε 

Τμήμα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ 
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