Το έργο ΕΡΜΗΣ: Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα
Κινητικότητας» εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής
Συνεργασίας “Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013” το οποίο συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της
Κύπρου.
Το εταιρικό σχήμα διασυνοριακής συνεργασίας του έργου «ΕΡΜΗΣ» απαρτίζουν Η
Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ) ως Επικεφαλής εταίρος, ο Δήμος Λήμνου
(Εταίρος) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Εταίρος)
Το παρόν έργο αποτελεί μια κοινή προσπάθεια φορέων των δυο Κρατών - Μελών για τη
βελτίωση του επιπέδου προσβασιμότητας, κοινωνικής ενσωμάτωσης και ανεξάρτητης
διαβίωσης των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικότητας. Η κοινή αυτή
προσπάθεια, αποτελεί φυσική συνέχεια τόσο των ενεργειών της ΟΠΑΚ, όσο και του
Δήμου Λήμνου, στην κατεύθυνση αυτή. Παράλληλα, ενισχύεται από τη συμμετοχή στο
εταιρικό σχήμα του ΤΕΠΑΚ, προσδίδοντας ισχυρό βαθμό επιστημονικότητας σε αυτή.
Βασικός στόχος του Έργου είναι η εξυπηρέτηση των ατόμων με προβλήματα
κινητικότητας, μέσα από την ενίσχυση υποδομών και δικτύων επικοινωνίας και
πληροφόρησης. Σημαντική πηγή για τους συνεργαζόμενους φορείς είναι οι επιλεγμένες
αναφορές από χώρες του εξωτερικού (καλές πρακτικές), η λεπτομερή μελέτη
περιπτώσεων και η τεχνική καθοδήγηση από κορυφαίους εμπειρογνώμονες, αλλά και οι
υφιστάμενες εμπειρίες τους. Σημειώνεται, ότι ο προσβάσιμος τουρισμός δε σχετίζεται
μόνο με την παροχή πρόσβασης στα άτομα με αναπηρίες. Απευθύνεται και στη
δημιουργία καθολικού σχεδιασμού περιβάλλοντος, υπηρεσιών και πληροφοριών που θα
μπορούν να υποστηρίζουν άτομα με αναπηρία, οικογένειες με μικρά παιδιά και
ηλικιωμένους. Με την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, θα προκύψει ότι οι
ταξιδιωτικοί και τουριστικοί προορισμοί που διαθέτουν παραλίες (όπως οι συγκεκριμένες
περιοχές παρέμβασης), καθώς και άλλους χώρους ψυχαγωγίας και αναψυχής, έχουν τη
δυνατότητα να επεκτείνουν τις αγορές - στόχους τους και να βελτιώσουν την ποιότητα
των υπηρεσιών τους, έτσι ώστε να ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα ΑμεΑ - πελάτες τους,
να επεκτείνουν τις αγορές - στόχους τους και να βελτιώσουν την ποιότητα των
υπηρεσιών τους, έτσι ώστε να ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα άτομα με προβλήματα
κινητικότητας. Πολύ σημαντική καινοτομία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα είναι η
τοποθέτηση των συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης σε παραλίες με τα οποία άτομα με
βαριά κινητική αναπηρία μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα.
Οι βασικές εκροές του έργου, εστιάζονται στα ακόλουθα:
•

•
•

Στην εγκατάσταση στην Κύπρο σε 4 επιλεγμένες περιοχές με έντονη τουριστική
κίνηση, (Δήμο Παραλιμνίου, Δήμο Αγίας Νάπας, Δήμο Λεμεσού και Δήμο Πάφου)
και στη Λήμνο (2 παρεμβάσεις) ειδικών υποδομών πρόσβασης ατόμων με
προβλήματα κινητικότητας. Ειδικότερα, αφορά την εγκατάσταση αυτόνομης (και
ενεργειακά) ράμπας πρόσβασης στην θάλασσα. Παράλληλα, θα υπάρξουν
παρεμβάσεις σε κοινόχρηστες υποδομές (τουαλέτες, κλπ).
Στην προμήθεια εξοπλισμού για τις επιλεγμένες περιοχές σε Κύπρο και Ελλάδα
(Δήμος Λήμνου). Ο εξοπλισμός θα είναι κατά κύρια βάση ναυαγοσωστικός.
Στην έκδοση δυο (2) οδηγών προσβασιμότητας για άτομα με προβλήματα
κινητικότητας.

Οι Εταίροι:
Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) - Επικεφαλής Εταίρος
Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου ( Ο.ΠΑ.Κ ) ιδρύθηκε στις αρχές του 1979 και
θεσμοθετήθηκε στο Ιδρυτικό Συνέδριο, τον Απρίλιο του 1980, με έδρα τη Λευκωσία. Η ιδέα
δημιουργίας της Οργάνωσης γεννήθηκε από την ανάγκη επίλυσης των ιδιαίτερων
προβλημάτων των ατόμων με κάκωση νωτιαίου μυελού με στόχο την πλήρη ενσωμάτωση
τους στην κοινωνία, την ανεξάρτητη και αξιοπρεπή διαβίωση τους, την πρόσβαση στο
περιβάλλον, την προσφορά σε αυτούς ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και την διασφάλιση
σεβασμού στα δικαιώματα τους.
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Κεντρικοί στόχοι είναι η προαγωγή της ευ ημερίας των μελών της Οργάνωσης γενικά και η
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.
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Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 20, Στρόβολος 2012 Λευκωσία, Τηλέφωνο: 357 22496494,
Fax: 357 22423540 e-mail: opak@cytanet.com.cy | www.opak.org.cy
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Δήμος Λήμνου - Εταίρος
Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού, 81400, Μύρινα Λήμνου
Τηλέφωνο: 2254350015, Fax: 2254350050 e-mail: dlimnou@gmail.com |
www.limnos.gov.gr
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Εταίρος
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που
ιδρύθηκε το 2004 Με τον προσανατολισμό του στην εφαρμοσμένη έρευνα, το Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να καταστεί σημαντικός αρωγός της πολιτείας και της
κοινωνίας μας στην αντιμετώπιση προβλημάτων που την απασχολούν σε όλους τους τομείς
της επιστήμης, της τεχνολογίας και της γνώσης που υπηρετούνται σε αυτό.

Διεύθυνση

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30, 3036
Λεμεσός

Τηλέφωνο

+357 25 00 2500, Fax+357 25 00 2750, http://www.cut.ac.cy/
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Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013 Το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασία «Ελλάδα- Κύπρος 20072013» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28/03/2008 με την απόφαση
C(2008)1131/28-03-2008.

