ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Λήμνου στα πλαίσια της πράξης «ΕΡΜΗΣ: Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με
Προβλήματα Κινητικότητας» υλοποιεί μια σειρά έργων που αφορούν στην ενημέρωση και
διευκόλυνση των ατόμων με κινητικά προβλήματα για την πρόσβασή τους σε δημόσια κτίρια,
υπηρεσίες, υποδομές και κοινόχρηστους χώρους.
Η αρχή έγινε τον Ιούλιο του2014 με την τοποθέτηση ειδικής ράμπας για πρόσβαση στη θάλασσα στο Ρωμέικο Γιαλό, μια από τις πιο δημοφιλής παραλίες του νησιού. Η ράμπα διαθέτει
ειδικό κάθισμα και σύγχρονο εξοπλισμό και διευκολύνει τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας να απολαμβάνουν το μπάνιο τους και να χαίρονται τον ήλιο και τη θάλασσα. Παράλληλα,
μια δεύτερη ράμπα τοποθετήθηκε και στην παραλία Εβγάτης.
Με ειδικά έντυπα ενημέρωσης, χάρτη και μέσω του αντίστοιχου διαδικτυακού ιστοχώρου,
κάτοικοι και επισκέπτες της Λήμνου, ενημερώνονται για τα κτίρια και τους χώρους που διαθέτουν πρόσβαση για άτομα με κινητικά προβλήματα, παρέχοντας σε όλους τους πολίτες
ίσες ευκαιρίες για ενημέρωση, άθληση και ψυχαγωγία. Παράλληλα μελετάται, σχεδιάζεται
και θα κυκλοφορήσει ειδικός Οδηγός Προσβασιμότητας με ενημέρωση για όλα τα κτίρια τα
οποία διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό .
Η απρόσκοπτη και ασφαλής πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε δημόσια κτίρια και
υποδομές είναι έκφραση πολιτισμού. Όπως δήλωσε και ο Δήμαρχος Λήμνου: «Είναι υποχρέωσή μας, απέναντι στους συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα να συνεχίσουμε
και να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια ισότιμης πρόσβασης τους παντού».
Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους
της Ελλάδας και της Κύπρου. Στη συνεργασία αυτή μετέχουν η Οργάνωση Παραπληγικών
Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ) ως Επικεφαλής Εταίρος, ο Δήμος Λήμνου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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O Δήμος Λήμνου σε συνεργασία με την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ) κα το
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου υλοποιούν το έργο «ΕΡΜΗΣ: Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας» με στοχευμένες παρεμβάσεις σε επιλεγμένες
περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση στις δύο χώρες.
Βασικός στόχος του έργου είναι η εξυπηρέτηση των ατόμων με προβλήματα κινητικότητας
ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση σε δημόσια κτίρια, υπηρεσίες, υποδομές και κοινόχρηστους χώρους και συνεπώς να απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες για ενημέρωση, άθληση και
ψυχαγωγία. Παράλληλα, με το συγκεκριμένο έργο επωφελούνται και άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι και οι οικογένειες με μικρά παιδιά, καθώς δημιουργεί
έναν καθολικό σχεδιασμό περιβάλλοντος, υπηρεσιών και πληροφοριών.
Συγκεκριμένα σε δύο δημοφιλείς παραλίες της Λήμνου, το Ρωμέικο Γιαλό στη Μύρινα και
τον Εβγάτη στο Θάνος, τοποθετήθηκαν αυτόνομες ράμπες με ειδικό κάθισμα για την πρόσβαση στη θάλασσα ατόμων με προβλήματα κινητικότητας ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν εύκολα τη θάλασσα και το μπάνιο τους. Αντίστοιχες ράμπες τοποθετήθηκαν σε περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση και στην Κύπρο και ειδικότερα στην Πάφο, Αγία Νάπα,
Λεμεσό και Παραλίμνι.
Παράλληλα, υλοποιήθηκε προμήθεια ναυαγοσωστικού κυρίως εξοπλισμού για επιλεγμένες
περιοχές, ενώ έγινε πλήρης χαρτογράφηση των επισκέψιμων χώρων, κυρίως τουριστικού
ενδιαφέροντος, και πρόβλεψη εργασιών βελτίωσης της προσβασιμότητας.
Στα πλαίσια του έργου κυκλοφόρησαν ενημερωτικά έντυπα, ενώ σχεδιάζεται και θα κυκλοφορήσει ένας οδηγός προσβασιμότητας με όλους τους προσβάσιμους σε άτομα με
κινητικές δυσκολίες κοινόχρηστους χώρους και δημόσια κτίρια νησιού που διαθέτουν τις
κατάλληλες υποδομές.
Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν μειώνουν τα φυσικά, πολιτιστικά
και κοινωνικά εμπόδια που αποκλείουν τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας από το τουριστικό προϊόν, αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, και ταυτόχρονα αναβαθμίζουν τις επιλεγμένες περιοχές παρέμβασης ως κατάλληλους τουριστικούς προορισμούς.
Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας
«Ελλάδα – Κύπρος 2007 - 2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και
της Κύπρου. Στη συνεργασία αυτή μετέχουν η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ) Επικεφαλής Εταίρος, ο Δήμος Λήμνου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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