
Invitation

Το MAPMYDAY 2016 ξεκινα στην Παγκόσμια 
ημέρα τουρισμΟΥ

Μετά την τεράστια επιτυχία του προηγούμενου MapMyDay τον 
Δεκέμβρη του 2015, σας καλούμε όλους να χαρτογραφήσετε την 
περιοχή σας με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού στις 
27 Σεπτεμβρίου 2016. Επειδή όλοι οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων 
μπορούν να ωφεληθούν από την ύπαρξή σχετικής πληροφορίας 
για την προσβασιμότητα διαφόρων σημείων όταν ταξιδεύουν προς 
έναν προορισμό.  

Είστε έτοιμοι να χαλαρώσετε; Αναψυχή, διακοπές, ταξίδια – τόσοι 
άνθρωποι στην κοινωνία μας περιμένουν με ανυπομονησία για αυτή την 
περίοδο του χρόνου που είναι αφιερωμένη στην χαλάρωση σε έναν νέο 
προορισμό.

Για άτομα όμως σε αναπηρικά αμαξίδια, ή με άλλες κινητικές δυσκολίες, 
ή για γονείς που ταξιδεύουν με μωρά και καροτσάκια, η οργάνωση των 
διακοπών προϋποθέτει την απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα: Ποιο 
ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενο είναι προσβάσιμο; Που μπορώ να πάω 
για ψώνια με το αναπηρικό αμαξίδιο; Ποια τουριστικά αξιοθέατα είναι 
προσβάσιμα χωρίς σκάλες;

MAPMYDAY 2016 για περισσότερη προσβαση στις διακοπες

Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμό στις 27 Σεπτέμβριου 2016 είναι μια εξαιρετική 
ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση μεταξύ ταξιδιωτικών πρακτόρων και του 
κοινού και για την ενημέρωση τους ότι τα παραπάνω ερωτήματα πρέπει να 
απαντηθούν για τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα – και να δοθούν 
επιλογές για προσβασιμότητα και εύρεση πληροφορίας.
Για αυτόν τον λόγο, καλούμε τους πάντες να πάρουν μέρος στην 
χαρτογράφηση της περιοχής τους με την εφαρμογή για κινητά Wheel-
map. Ποια τουριστικά αξιοθέατα, εκδρομές, μουσεία, σινεμά, εστιατόρια, 
μαγαζιά κτλ. στην πόλη σας είναι προσβάσιμα με ένα αναπηρικό αμαξίδιο, 
ποια είναι μερικώς προσβάσιμα και ποια δεν είναι καθόλου; Κάθε νέα 
πληροφορία στο Wheelmap καθιστά τον σχεδιασμό των διακοπών πιο 
ανεξάρτητο, εύκολο και χωρίς έγνοιες,

Με αυτήν την ευρέως διαδεδομένη οργάνωση χαρτογράφησης θέλουμε 
να συνεχίσουμε την επιτυχία του τελευταίου MapMyDay τον περασμένο 
Δεκέμβρη του 2015, όπου ενθουσιώδεις χαρτογράφοι παγκοσμίως 
προσέθεσαν πληροφορίες για την προσβασιμότητα 20.000 νέων 
τοποθεσιών και 4.000 τουαλετών. 
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ολοι μπορουν να λαβουν μεροσ ξανα!

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2016, την ημέρα της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, 
ξεκινάμε το MapMyDay 2016! Ελπίζουμε πως άνθρωποι παγκοσμίως θα 
κινητοποιηθούν ξανά και θα πάρουν μέρος στο κίνημα. Το να λάβεις μέρος 
είναι πανεύκολο: Κατεβάστε την δωρεάν εφαρμογή για iOS, Android ή 
Windows 10 στο κινητό σας και ξεκινήστε!
Επίσης, στην ιστοσελίδα μας MapMyDay.org θα βρείτε πληροφορίες και 
βοήθεια για όλες σας τις απορίες σχετικά με την χαρτογράφηση. Ρίξτε μια 
ματιά πριν πάρετε μέρος στο κίνημα μας! 

MAPMYDAY ως ιδιώτησ
Πληροφορίες για ιδώτες 
http://www.mapmyday.org/en/join/start

MAPMYDAY ωσ ομαδα 
Πληροφορίες για ομάδες 
http://mapmyday.org/en/join/group
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