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Ομιλία Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαϊδης, στην
εκδήλωση «Ο Χάρτης των δικαιωμάτων και η πολιτική του
Δήμου Λεμεσού για άτομα με αναπηρία», την Τρίτη, 6 Ιουνίου
2017 στις 7.30 μ.μ. στο Δημοτικό Μέγαρο.
1. Εκείνο που χαρακτηρίζει το θέμα των μέτρων και πολιτικών
σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία, είναι ότι λέγονται
πολλά και γίνονται πολύ λίγα, στις πλείστες περιπτώσεις
καθόλου.
2. Αν σεβόμαστε τους εαυτούς μας, πρέπει να αρχίσομε να
υλοποιούμε τις υποσχέσεις μας. Και το πρώτο βήμα που
πρέπει να κάνουμε προς την κατεύθυνση αυτή είναι να
υποσχόμαστε μόνο ό, τι μπορούμε να κάνουμε.
3. Η πρώτη διαπίστωση που πρέπει να κάνουμε και να την
παραδεχτούμε είναι ότι γενικά είμαστε μια κοινωνία που
δεν σέβεται όσο θα έπρεπε τα ΑμεΑ, ούτε σε επίπεδο
θεσμών ούτε σε επίπεδο κοινωνικών συνόλων ούτε σε
επίπεδο ανθρώπων ατομικά.
4. Το κράτος δεν σέβεται τα ΑμεΑ, η ΤΑ δεν σέβεται τα ΑμεΑ,
η κοινωνία ευρύτερα δεν σέβεται τα ΑμεΑ, έστω και αν τα
ΑμεΑ είναι μέρος της κοινωνίας, ένα μεγάλο μάλιστα
μέρος.
5. Ας γίνουμε όμως πιο συγκεκριμένοι: Ποιες είναι οι ευθύνες
ενός δήμου σε ότι αφορά τα ΑμεΑ; Πιο συγκεκριμένα, τι
οφείλει να κάνει ο Δήμος Λεμεσού σε ότι αφορά τα ΑμεΑ;
6. Πρώτα απ’ όλα, πρέπει ο Δήμος Λεμεσού να θέσει ένα
κεντρικό στόχο. Σαφή, καθαρό και υλοποιήσιμο:
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7. Ο στόχος του Δήμου Λεμεσού είναι να κάνει τη Λεμεσό
προσβάσιμη στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Θέλουμε μια πόλη
όχι για τους αρτιμελείς κατοίκους μόνο, όχι για τους μισούς
κατοίκους, αλλά για όλους. Αυτός είναι ο στόχος. Τίποτε
λιγότερο και τίποτε περισσότερο.
8. Η υλοποίηση του στόχου αυτού περνά μέσα από 2
προϋποθέσεις:
1. Πρώτη προϋπόθεση: Να διορθώσουμε τα παλιά, και
2. Δεύτερη προϋπόθεση: Να κτίσουμε τα νέα σωστά
9. Η πρώτη ενέργεια του Δήμου ήταν να πάρει απόφαση το
Δημοτικό Συμβουλίου για σύσταση Ad Hoc επιτροπής υπό
την προεδρία του Δημάρχου, η οποία να επιλαμβάνεται και
να συζητά θέματα που άπτονται των προβλημάτων που
απασχολούν
τα άτομα με κινητικά προβλήματα και
ακολούθως να τίθενται σχετικές εισηγήσεις για την επίλυση
τους ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ad Hoc
επιτροπή θα συμμετέχουν :
 ο Δήμαρχος,
 4 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
 2 λειτουργοί του τεχνικού τμήματος,
 Εκπρόσωποι οργανώσεων αναπήρων
10. Το κύριο ζητούμενο είναι πώς να κάμουμε τη Λεμεσό
προσβάσιμη στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Τι σημαίνει αυτό;
Ποια είναι η Λεμεσός; Λεμεσός είναι 2 πράματα: Οι
δημόσιοι χώροι και τα δημόσια κτήρια. Δημόσιοι χώροι
είναι οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια και οι πλατείες. Δημόσια
κτήρια είναι τα κτήρια του δημόσιου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των κτηρίων
του Δήμου, και τα ιδιωτικά κτήρια που χρησιμοποιούνται
από το κοινό.
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11. Αρχίζουμε από το δικό μας σπίτι πρώτα. Αποφασίστηκε σε
πρώτο στάδιο να γίνει έλεγχος σε όλα τα δημοτικά
υποστατικά και να γίνουν διάφορα μικρά έργα, ώστε να
επιτευχθεί η προσβασιμότητα σε
αυτά χωρίς κανένα
πρόβλημα, των ατόμων με κινητικά προβλήματα.
 H έλλειψη αποχωρητηρίων W.C. για τα άτομα με
κινητικά προβλήματα στο Δημοτικό Mέγαρο. Γίνεται
η μελέτη και ο σχεδιασμός, ώστε το συντομότερο το
πρόβλημα αυτό να επιλυθεί.
 Μελετάται η δημιουργία πίσω από το Δημοτικό
Μέγαρο χώρου στάθμευσης για ΑμεΑ.
 Μελετάται η αλλαγή της κλίσης στην υφιστάμενη
ράμπα μεταξύ των δύο κτιρίων ή η τοποθέτηση Lift.
12. Σε ότι αφορά τα δημόσια κτίρια, ο Δήμος θα έλθει σε επαφή
με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν μέσα στα
δημοτικά όρια Λεμεσού για να προβούν στις απαραίτητες
ενέργειες, ώστε να γίνουν προσβάσιμες με τις κατάλληλες
υποδομές, στα άτομα με κινητικά προβλήματα.
13. Σε ότι αφορά τα ιδιωτικά κτήρια που χρησιμοποιούνται
από το κοινό, αποφασίστηκε να γίνει από μέρους του Δήμου
έκκληση προς τους ιδιοκτήτες να συμβάλουν στη
συλλογική προσπάθεια ώστε τα γραφεία, καταστήματά και
λοιπά υποστατικά τους, να γίνουν προσβάσιμα στα άτομα
με κινητικά προβλήματα. Προς το σκοπό αυτό θα μελετηθεί
από το Δήμο η παραχώρηση κινήτρων, είτε σαν βραβεία,
είτε ως πολεοδομικά κίνητρα, ελαφρύνσεις κ.άλ.
14. Σε ότι αφορά τους δημόσιους χώρους αποφασίστηκε όπως
παρόμοια Μελέτη Προσβασιμότητας που ετοιμάστηκε από
το Ίδρυμα Butterfly Foundation για την περιοχή του
Μεσαιωνικού Κάστρου, να γίνουν προσπάθειες για να
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ετοιμασθεί και για την οδό Ανεξαρτησίας και για τη
Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’
15.Επίσης πρόθεση Δήμου Λεμεσού να γίνουν ρυθμίσεις και να
παρθούν μέτρα ώστε η Λεμεσός να γίνει μια πόλη φιλική
προς τα άτομα με άνια (dementia friendly city).
16. Γενικά:
Υιοθετούμε
Αναπήρων:

τις

θέσεις

των

Οργανώσεων

1 Να γίνουν οι πόλεις μας προσβάσιμες στο
μέγιστο δυνατό βαθμό
a. Εισαγωγή της φιλοσοφίας ‘Σχεδιασμός για
Όλους’
b. Αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας που
αφορά την προσβασιμότητα
c. Εφαρμογή μέτρων για ενθάρρυνση των
ιδιοκτητών παλαιών κτιρίων για να γίνουν
προσβάσιμα
d. Ανακατασκευή των παλιών κομματιών της
πόλης για να γίνουν προσβάσιμα και φιλικά στα
άτομα με σοβαρές κινητικές αναπηρίες
e. Δημιουργία
προσβάσιμων
κοινόχρηστων
χώρων υγιεινής στα δίκτυα των πεζοδρόμων σε
πολησύχναστες περιοχές και πυρήνες παλαιών
πόλεων
2. Προσβάσιμες δημόσιες μεταφορές
3. Υποστήριξη ατόμων με βαριές αναπηρίες,
a. Κατ’οίκον φροντίδα
b. Διακίνηση με προσβάσιμα μέσα
c. Άλλες κοινωνικού τύπου υπηρεσίες
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4. Η προσβασιμότητα επεκτείνεται και σε πολλούς άλλους
τομείς. Θέματα ενημέρωσης, θέματα διακρίσεων, θέματα
αλλαγής νοοτροπιών.

5. Τα θέματα προσβασιμότητας δεν κρίνουν και καθορίζουν τις
διευκολύνσεις των ΑμεΑ. Κρίνουν και καθορίζουν τον
πολιτισμό μας και την ανθρωπιά μας ως κοινωνία.

