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Εισαγωγή

Πρόλογος
Ο Δήμος Λήμνου τα τελευταία χρόνια καταβάλλει συστηματική προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής των δημοτών και των επισκεπτών της Λήμνου αξιοποιώντας στην κατεύθυνση αυτή κάθε χρηματοδοτική δυνατότητα. Η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με κινητικά προβλήματα στη ζωή του νησιού αλλά και γενικότερα
ο σεβασμός προς κάθε κάτοικο και επισκέπτη, προϋποθέτει μεταξύ άλλων και τη
βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικότητας στις παραλίες και στη θάλασσα καθώς και στους χώρους ψυχαγωγίας
και αναψυχής και μάλιστα σε έναν τουριστικό προορισμό όπως η Λήμνος που καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες για τη διαμόρφωση ενός νέου, ποιοτικού και
ελκυστικού προτύπου για την ανάπτυξη του τουρισμού.
Η συμμετοχή του Δήμου Λήμνου στο έργο «ΕΡΜΗΣ» έδωσε τη δυνατότητα να
δημιουργηθούν οι απαιτούμενες υποδομές και να βελτιωθεί η δυνατότητα πληροφόρησης και ενημέρωσης των επισκεπτών αλλά και των επιχειρηματιών του τουρισμού για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Με τον τρόπο αυτό γίνεται ακόμη ένα βήμα προς τον στόχο που είναι η ανάδειξη
της Λήμνου σε έναν νέο τουριστικό προορισμό, με σεβασμό στο περιβάλλον και
στον άνθρωπο.
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Ο Οδηγός προσβασιμότητας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παραδοτέα του έργου
«ΕΡΜΗΣ: Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας» το οποίο
εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013”, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από
Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
Το έργο ΕΡΜΗΣ αποτελεί μια κοινή προσπάθεια φορέων σε Ελλάδα και Κύπρο για να
βελτιώσουν το επίπεδο προσβασιμότητας των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα
κινητικότητας. Σκοπός του έργου είναι η εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων ατόμων μέσα
από την ενίσχυση υποδομών και δικτύων επικοινωνίας και πληροφόρησης, παρέχοντας
σε όλους τους πολίτες ίσες ευκαιρίες για ενημέρωση, άθληση και ψυχαγωγία. Με στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιοχές έντονης τουριστικής κίνησης σε Ελλάδα και Κύπρο
μειώνονται τα φυσικά, πολιτιστικά ή κοινωνικά εμπόδια, που αποκλείουν τα άτομα με
προβλήματα κινητικότητας από το τουριστικό προϊόν, αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, οι περιοχές παρέμβασης είναι η Πάφος, η Αγία Νάπα, η Λεμεσός
και το Παραλίμνι στην Κύπρο και αντίστοιχα η Μύρινα (Ρωμέικος Γιαλός) και το Θάνος
(παραλία Εβγάτη) στη Λήμνο.
Στόχος του Οδηγού Προσβασιμότητας είναι να αποτελέσει ένα χρηστικό οδηγό για
τους κατοίκους και επισκέπτες της Λήμνου που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, ο
οποίος θα συμβάλει στην ασφαλή και ανεξάρτητη χρήση και πρόσβαση σε υφιστάμενες
υποδομές και προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες της Λήμνου. Για τον σκοπό αυτό,
ο Οδηγός Προσβασιμότητας περιλαμβάνει:
• Εποπτικό χάρτη των θέσεων και κτιρίων ενδιαφέροντος στην πρωτεύουσα της Λήμνου,
• Τουριστικές διαδρομές για άτομα με κινητικά προβλήματα, οι οποίες περιλαμβάνουν
τόσο τα σημεία ενδιαφέροντος όσο και αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με το βαθμό
προσβασιμότητας τους,
• Αναλυτική περιγραφή του βαθμού προσβασιμότητας κτιρίων, υπηρεσιών, επιχειρήσεων και θέσεων ενδιαφέροντος που εξυπηρετούν τουριστικές αλλά και καθημερινές
ανάγκες επισκεπτών και κατοίκων του νησιού,
• Περιγραφή προσβασιμότητας στην ευρύτερη περιοχή των θέσεων παρέμβασης του
έργου “ΕΡΜΗΣ”, Ρωμέικος Γιαλός και παραλία Θάνους (Εβγάτη), όπου έχουν εγκατασταθεί αυτόνομες ράμπες πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με προβλήματα κινητικότητας.
Η έκδοση του Οδηγού Προσβασιμότητας δεν απευθύνεται μόνο στα άτομα με αναπηρίες, αλλά στοχεύει στην υποστήριξη όλων των κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν
κινητικά προβλήματα συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των οικογενειών με
παιδιά μικρής/βρεφικής ηλικίας. Η προσβασιμότητα αφορά άμεσα τα άτομα με κινητικά προβλήματα καθώς επηρεάζει την καθημερινότητά τους. Η Προσβασιμότητα, εκτός
από τη διάσταση της φυσικής πρόσβασης περικλείει τη διάσταση της λειτουργικότητας
και της επικοινωνίας και σχετίζεται άμεσα με την αυτονομία και την ασφάλεια, οι οποίες
είναι οι καθοριστικές παράμετροι που διασφαλίζουν σε κάθε άτομο την ελευθερία επιλογών σε κάθε στιγμή της ζωής του.
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Διαδρομές
2.1 Διαδρομή Νο1
Τουριστική Περιγραφή Διαδρομής
Η περιήγηση ξεκινά από το ρολόι και το κιόσκι τουριστικών πληροφοριών στο παλιό
λιμάνι της Μύρινας που λειτουργεί και ως χώρος ελεύθερης στάθμευσης. Κατευθυνόμενοι προς τον πεζόδρομο της αγοράς συναντάμε το κτίριο του Δημαρχείου
και μπροστά από αυτό την προτομή του Ναυάρχου Κουντουριώτη, του ελευθερωτή
της Λήμνου. Συνεχίζοντας, βρισκόμαστε ήδη στο μικρό λιμανάκι της Μυρίνας με το
παραδοσιακό χρώμα του, τα ψαροκάικα και τις ταβέρνες δίπλα στο κύμα όπου οι
επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το γεύμα τους. Η παραλία που εκτείνεται κατά
μήκος της ακτογραμμής ονομάζεται Τούρκικος Γιαλός. Κάνοντας μια σύντομη βόλτα προς την παραλία, που προσφέρεται για κολύμπι αλλά και ξεκούραση, λίγα μέτρα
μετά το μικρό λιμανάκι συναντάμε μια πρόσφατα αναστηλωμένη οθωμανική κρήνη,
ενώ στη συνέχεια στην επόμενη γωνία, βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό δείγμα της
τοπικής αρχιτεκτονικής του τέλους του 19ου αιώνα το οποίο σήμερα στεγάζει ένα
νηπιαγωγείο και σύντομα πρόκειται να φιλοξενήσει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
συλλογή παιδικού παιχνιδιού και βιβλίου. Στο σημείο αυτό μπορούμε, αν έχουμε
χρόνο, να συνεχίσουμε προς τα ανατολικά (Διαδρομή 7) ή να γυρίσουμε για να συνεχίσουμε τον περίπατο στην αγορά (Διαδρομή 2).

Προσβασιμότητα
Αναφορικά με την προσβασιμότητα της διαδρομής 1, όπως παρουσιάζεται στον
αντίστοιχο χάρτη, φαίνεται ότι στο σύνολο της είναι μερικώς προσβάσιμη. Το κιόσκι
τουριστικών πληροφοριών και ρολόι, από όπου ξεκινά η διαδρομή, είναι πλήρως

Ρολόι
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Από Ρολόι προς Δημαρχείο Μύρινας
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2.2 Διαδρομή Νο2
Τουριστική Περιγραφή Διαδρομής
Στην είσοδο της αγοράς και στη μικρή πλατεία που βρίσκεται μπροστά και γύρω
από το παλιό λιμανάκι βλέπουμε πολλά κτίρια χαρακτηριστικά της τοπικής λαϊκής
αρχιτεκτονικής του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, ενώ στην
περιοχή αυτή βρίσκονται και μερικά από τα ελάχιστα εναπομείναντα κατάλοιπα της οθωμανικής αρχιτεκτονικής της παλιάς τούρκικης συνοικίας. Στο σημείο
αυτό υπάρχει μια μνημειακή οθωμανική πύλη, σήμερα ενσωματωμένη στο κτίριο
ενός εμπορικού καταστήματος και δίπλα σ΄ αυτό ένα μικρό δρομάκι οδηγεί σε
ένα περίκεντρο μουσουλμανικό οκταγωνικό κτίσμα. Στον πεζόδρομο της αγοράς
βρίσκονται καταστήματα με είδη λαϊκής τέχνης και παραδοσιακά προϊόντα της
Λήμνου. Στο μέσο περίπου του πεζοδρόμου βρίσκεται η πλατεία Υψιπύλης όπου
βρίσκεται το σύνολο σχεδόν των τραπεζών, το κτίριο του ΟΤΕ καθώς και χώρος
για μια στάση για καφέ ή για ξεκούραση κάτω από τα δέντρα δίπλα στο σιντριβάνι.

Προσβασιμότητα
Αναφορικά με την προσβασιμότητα της διαδρομής 2, όπως παρουσιάζεται στον
αντίστοιχο χάρτη, φαίνεται ότι στο σύνολο της είναι προσβάσιμη. Ειδικότερα, η
διαδρομή από το Α έως το Β είναι μερικώς προσβάσιμη, υπάρχει μεν ομαλό πεπροσβάσιμα. Συνεχίζοντας τη διαδρομή από το Α έως το Γ υπάρχει πλήρης προσβασιμότητα, καθώς υπάρχουν ράμπες για άνοδο/κάθοδο στα πεζοδρόμια τα οποία
είναι μεγάλου πλάτους. Στο σημείο αυτό και σε αρκετά κοντινή απόσταση βρίσκεται το Δημαρχείο, το οποίο είναι προσβάσιμο. Η διαδρομή από το σημείο Γ έως το
Δ είναι μερικώς προσβάσιμη, καθότι δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να
απαιτείται συνοδός για ΑμεΑ. Αντίστοιχα, για τη διαδρομή από το σημείο Δ έως το Ε,
όπου συναντάται η οθωμανική κρήνη, είναι μερικώς προσβάσιμη λόγω της ύπαρξης
σημαντικής κλίσης του δρόμου και του υλικού από το οποίο είναι στρωμένος (κυβόλιθοι), ενώ σημειώνεται έλλειψη πεζοδρομίου, με αποτέλεσμα να απαιτείται συνοδός
για τα ΑμεΑ. Η διαδρομή συνεχίζεται προς το σημείο Ζ όπου συναντώνται σημαντικά
εμπόδια κατά μήκος του πεζοδρομίου. Αρκετά κοντά βρίσκεται και ο Τούρκικος Γιαλός, ο οποίος χαρακτηρίζεται μερικώς προσβάσιμος, καθώς ενώ υπάρχει ράμπα για
κάθοδο προς την παραλία, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο από το σημείο Ζ προς αυτόν.
Τέλος, κατά μήκος της διαδρομής από το Ζ έως Η υπάρχουν εμπόδια κατά μήκος
του πεζοδρομίου, ενώ από το Η έως το Θ παρατηρείται ανυπαρξία πεζοδρομίων, με
αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται μερικώς προσβάσιμες και να απαιτείται συνοδεία.
Σε κοντινή απόσταση χωροθετείται το Νηπιαγωγείο (Κτίριο 2), το οποίο χαρακτηρίζεται μερικώς προσβάσιμο, εφόσον τα πεζοδρόμια προς αυτό έχουν εμπόδια και
υπάρχουν κυβόλιθοι στο δρόμο που καθιστούν ανώμαλο το έδαφος.
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ζοδρόμιο ωστόσο ψηλό εφόσον δεν υφίσταται ράμπα, ώστε να απαιτείται συνοδός.
Συνεχίζοντας από το Β στο Γ η διαδρομή είναι πλήρως προσβάσιμη. Στο σημείο αυτό
συναντώνται η Μνημειακή Οθωμανική Πύλη, η οποία είναι πλήρως προσβάσιμη και
το Μουσουλμανικό Οκταγωνικό κτίσμα μερικώς προσβάσιμο, καθώς ο δρόμος είναι
στρωμένος με κυβόλιθους και παράλληλα δεν υπάρχει ράμπα που να επιτρέπει την
ανάβαση στο πεζοδρόμιο με αναπηρικό καροτσάκι, ώστε να απαιτείται συνοδός.
Συνεχίζοντας τη διαδρομή από το Δ έως το Ε παρατηρείται έλλειψη πεζοδρομίων,
ώστε να δυσχεραίνεται η προσπελασιμότητα για τα άτομα με κινητικά προβλήματα.
Η υπόλοιπη διαδρομή (Ε-Ι) είναι πλήρως προσβάσιμη, καθώς από το σημείο Ε από
όπου ξεκινάει η αγορά, η διαδρομή είναι πεζοδρομημένη, ομαλή και χαρακτηρίζεται
από σημαντικό πλάτος που να επιτρέπει την απρόσκοπτη κίνηση των ΑμεΑ. Κατά
μήκος της διαδρομής συναντώνται η οθωμανική κρήνη και η πλατεία Υψιπύλης, τα
οποία είναι πλήρως προσβάσιμα.

Ρωμέικος Γιαλός

Μνημειακή Οθωμανική Πύλη

2.3 Διαδρομή Νο3
Τουριστική Περιγραφή Διαδρομής
Στον κάθετο δρόμο μετά την Πλατεία Υψιπύλης (οδός Γαρουφαλίδου) βρίσκεται ο παλαιός κινηματογράφος Γαρουφαλίδη (Γαρουφαλίδειο) και το Δημοτικό
Θέατρο Μαρούλα. Το “Γαρουφαλίδειο” έχει παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου προκειμένου να μετατραπεί σε αίθουσα τελετών και πολλαπλών χρήσεων. Το Δημοτικό Θέατρο Μαρούλα, το οποίο πρόσφατα έχει ανακαινισθεί, διαθέτει άνετη πρόσβαση και φιλοξενεί πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο ίδιο
κτήριο βρίσκεται και η αίθουσα εκθέσεων “Γκαλιούρη” η οποία χρησιμοποιείται
και ως χώρος μικρών εκδηλώσεων και σεμιναρίων. Δυτικά του δρόμου της αγοράς, σε μικρή απόσταση σε ένα παράλληλο δρόμο (οδός Καρατζά), βρίσκεται
το Κυδάδειο κτίριο, το οποίο ανεγέρθηκε από τον Λήμνιο Αιγυπτιώτη Παναγιώτη
Κυδά, και σήμερα στεγάζεται η ενδιαφέρουσα και σύγχρονη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Λιμάνι

Πλατεία Υψιπύλης
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Προσβασιμότητα

2.4 Διαδρομή Νο4

Αναφορικά με την προσβασιμότητα της διαδρομής 3, όπως παρουσιάζεται στον αντίστοιχο χάρτη, φαίνεται ότι στο σύνολο της
είναι μερικώς προσβάσιμη. Ειδικότερα, στη
διαδρομή από το Α έως το Γ υπάρχει ράμπα
ανόδου για ΑμεΑ στη μία πλευρά του πεζοδρομίου, με αποτέλεσμα αφού διασχιστεί
το πεζοδρόμιο να μην υπάρχει ράμπα κατάβασης. Το πεζοδρόμιο χαρακτηρίζεται από
μεγάλο πλάτος, ικανό για αναπηρικό καροτσάκι, ωστόσο η στοίχιση των δένδρων κατά
μήκος του πεζοδρομίου ενδέχεται να περιορίζει την προσπελασιμότητα και πιθανά να
απαιτείται συνοδός. Η διαδρομή ολοκληρώνεται από το Β στο Δ, η οποία χαρακτηρίζεται μερικώς προσβάσιμη λόγω της χρήσης
κυβόλιθων ως υλικό οδοποιίας.

Τουριστική Περιγραφή Διαδρομής

Πρός Δημοτικό Θέατρο Μαρούλα

Η διαδρομή ξεκινά λίγο μετά την πλατεία Υψιπύλης (σημείο Α του χάρτη). Στα αριστερά του δρόμου στην πρώτη διασταύρωση μετά την πλατεία βρίσκεται η Καρατζάδειος Βιβλιοθήκη, η οποία διαθέτει ένα πλούσιο αρχείο τοπικών εφημερίδων και
βιβλίων. Συνεχίζοντας τη διαδρομή από την αγορά και διασχίζοντας την πλατεία των
Λεωφορείων και των Ταξί, συναντάμε το πέτρινο γεφύρι όπου οι Τούρκοι απαγχόνισαν τον Μητροπολίτη της Λήμνου σε αντίποινα για την εξέγερση των Ελλήνων στα
τέλη του 18ου αιώνα όταν οι Ρώσοι υπό τον κόμη Ορλώφ πολιορκούσαν το κάστρο
της Μύρινας. Απέναντι είναι ο Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Τριάδος, μια τρίκλιτη
βασιλική με πλάγιες κόγχες και τρούλο. Δίπλα στην είσοδο της Μητρόπολης βρίσκεται το κτίριο διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου – πρώην κτίριο Παλλημνιακού
Σχολικού Ταμείου. Απέναντι από το ναό και στην ίδια πλακόστρωτη αυλή βρίσκεται και η αίθουσα του πνευματικού κέντρου ενώ στο πίσω προαύλιο της εκκλησίας
υπάρχει άνετος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Κατεβαίνοντας προς την παραλία
του Ρωμέικου Γιαλού, μέσα σ’ ένα στενό δρομάκι συναντάμε το παλιό ξενοδοχείο
«Κάστρο» και το παλιό σχολείο «Παντελίδειο» που σήμερα χρησιμοποιείται από το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στο σημείο αυτό βρίσκεται και ο χώρος στάσης και στάθμευσης για όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν και το ειδικό μηχάνημα πρόσβασης
ΑμεΑ στη θάλασσα.

Από Δημοτικό Θέατρο Μαρούλα προς
Καρατζάδειο Βιβλιοθήκη

Προς Κυδάδειο κτίριο

Δημοτικό Θέατρο Μαρούλα
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Από Δημοτικό Θέατρο Μαρούλα προς
Καρατζάδειο Βιβλιοθήκη

13

Συνεχίζοντας στον παραλιακό δρόμο συναντάμε ένα τυπικό νεοκλασικό κτίριο του
19ου αιώνα, με ισόγειο και δυο ορόφους, το παλαιό τούρκικο Διοικητήριο, που σήμερα στεγάζει το αρχαιολογικό Μουσείο της Μύρινας, όπου φυλάσσονται οι αρχαιολογικοί θησαυροί της Λήμνου. Προσπερνώντας το γυμνάσιο της Μύρινας, το οποίο
αποτελεί διατηρητέο μνημείο της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του νησιού φτάνουμε
στο Μητροπολιτικό Μέγαρο, ένα μεγαλοπρεπές διώροφο αρχοντικό που κτίστηκε το
1868 και σήμερα φιλοξενεί και το ενδιαφέρον βυζαντινό μουσείο. Σε αυτό το σημείο
υπάρχουν πολλά διάσπαρτα σημεία ενδιαφέροντος από διάφορες εποχές όπως το
Ρώσικο Μνημείο για τα Ορλωφικά.
Η παραλία του Ρωμέικου Γιαλού είναι η καρδιά της Μύρινας, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα τα περισσότερα νεοκλασικά κτίσματα χτισμένα από εύπορους εμπόρους και ομογενείς κυρίως της Αιγύπτου. Μερικά από τα χαρακτηριστικά αρχοντικά
της περιοχής είναι το Αρχοντικό Σαχτούρη – σήμερα αναπαλαιωμένο για πολιτιστικές χρήσεις και το Χριστοδουλίδειο Μέγαρο – παραχωρημένο στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου που είναι δωρεές των ευεργετών προς το Δήμο και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Λήμνου. Στο τέλος της βόλτας στο Ρωμέικο γιαλό, βρίσκεται ένα από τα πιο
ιδιαίτερα αρχοντικά της Μύρινας το αρχοντικό Βόντηλα, που συνδέεται με θρύλους
και ιστορίες μυστηρίου για την τύχη των ιδρυτών και σήμερα χρησιμοποιείται ως
χώρος εκθέσεων και εκδηλώσεων. Δίπλα σχεδόν βρίσκεται το γραφικό εκκλησάκι
της Αγίας Παρασκευής στους πρόποδες του Κάστρου.
Σε ολόκληρο το μήκος της παραλίας βρίσκονται πολλά καταστήματα για φαγητό,
καφέ και ποτό που προσφέρουν εξαιρετική θέα προς τα δυτικά όπου διαγράφεται
καθαρά το Άγιο Όρος.
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Μητροπολιτικός Ναός Αγ Τριάδος

Από Μητροπολιτικό Ναό Αγ Τριάδος προς
Κτίριο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Προσβασιμότητα
Αναφορικά με την προσβασιμότητα της διαδρομής 4, όπως παρουσιάζεται στον αντίστοιχο χάρτη, φαίνεται ότι στο σύνολο της είναι μερικώς προσβάσιμη. Ειδικότερα, το
τμήμα της διαδρομής Α-Β χαρακτηρίζεται πλήρως προσβάσιμο μέχρι την πλατεία, ενώ
στη συνέχεια παρατηρείται ανυπαρξία πεζοδρομίου, ώστε να απαιτείται συνοδεία για
ΑμεΑ. Κατά μήκος της εν λόγω διαδρομής συναντώνται το εκκλησάκι, η Καρατζάδειος
Βιβλιοθήκη (Κτίριο 5) και το Καφενείο “Κρύσταλλο”, τα οποία είναι πλήρως προσβάσιμα. Συνεχίζοντας, το τμήμα της διαδρομής Β-Δ, κατά μήκος του οποίου συναντώνται
το Πέτρινο γεφύρι, Κτίριο Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κτίριο 9) και η εκκλησία Αγίας Τριάδας, είναι μερικώς προσβάσιμο λόγω έλλειψης πεζοδρομίου. Αντίστοιχα, το τμήμα της
διαδρομής από το Β έως το Ε διαθέτει πεζοδρόμιο το οποίο είναι ιδιαίτερα στενό, με
αποτέλεσμα να περιορίζει την προσπελασιμότητα. Κατά μήκος του τμήματος Β-Ε συναντώνται το Μουσείο και το Γυμνάσιο της Μύρινας για τα οποία απαιτείται συνοδός
λόγω μεταβλητού πλάτους του πεζοδρομίου, το Παντελίδειο Κτίριο, το Παλιό ξενοδοχείο Κάστρο και το Ρωσικό μνημείο, τα οποία είναι προσπελάσιμα, παρότι δεν υπάρχει
πεζοδρόμιο, καθώς ο δρόμος είναι αρκετά πλατύς . Η διαδρομή ολοκληρώνεται με το
τμήμα Ε-Ζ, το οποίο είναι επίσης περιορισμένης προσπελασιμότητας.
Συγκεκριμένα, το πλάτος του πεζοδρομίου είναι μεταβλητό, απαντώνται διάφορα
εμπόδια κατά μήκος της διαδρομής, όπως δέντρα και τραπεζοκαθίσματα, ενώ δεν
υπάρχει ράμπα για την άνοδο σε αυτό. Το καλοκαίρι και γενικά την τουριστική περίοδο
η προσβασιμότητα είναι γενικά εύκολη καθώς ο δρόμος πεζοδρομείται. Τα κτίρια που
συναντά ο διερχόμενος είναι το Κτίριο Σαχτούρη και το Αρχοντικό Βόντελα μπροστά
από τα οποία δεν υπάρχει πεζοδρόμιο ενώ ο δρόμος είναι με κυβόλιθους. Το Χριστοδουλίδειο είναι το μόνο προσβάσιμο κτίριο για το οποίο υπάρχει ράμπα καθόδου για
τον εξωτερικό χώρο του κτιρίου. Όλα τα καταστήματα της περιοχής είναι πρακτικά
προσβάσιμα καθώς δεν υπάρχουν ουσιαστικά υψομετρικές διαφορές ενώ προς την
πλευρά της παραλίας, παρά την ύπαρξη χαμηλού πεζοδρομίου, η πρόσβαση είναι γενικά ευχερής εφόσον και οι καταστηματάρχες φροντίζουν να αφήνουν ελεύθερο
χώρο μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων και των διόδων μεταξύ των χώρων των υπαίθριων εγκαταστάσεων σκίασης (πέργκολες).
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2.5 Διαδρομή Νο5
Τουριστική Περιγραφή Διαδρομής
Η διαδρομή αυτή ξεκινά από το σημείο του Ρωμέικου Γιαλού που βρίσκεται το
Ρωσικό μνημείο για τα Ορλωφικά με κατεύθυνση προς τα Ρηχά Νερά και τελειώνει στον προϊστορικό οικισμό της Μύρινας και στην εξαιρετική παραλία των
ρηχών νερών. Στην αρχή της διαδρομής υπάρχουν πολλά διάσπαρτα σημεία
ενδιαφέροντος από διάφορες εποχές, όπως το μνημείο πεσόντων, το Γερμανικό πολυβολείο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και το Ηρώο. Κατευθυνόμενοι προς
την περιοχή Ρηχά Νερά, στη χερσόνησο της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς
Μύρινας, υπάρχει ο παλιός μετεωρολογικός σταθμός, ένα σημείο με εξαιρετική θέα το οποίο όμως δεν είναι προσβάσιμο. Το μικρό λυόμενο κτίσμα στην
παραλία είναι η έδρα του Ναυτικού Ομίλου Λήμνου που έχει εξαιρετική παράδοση ιδίως στην κωπηλασία έχοντας αναδείξει παγκόσμιους πρωταθλητές και
Ολυμπιονίκη. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος του προϊστορικού
οικισμού της Μύρινας ο οποίος χρονολογείται από την Νεότερη Νεολιθική ΙΙ
έως τις αρχαιότερες φάσεις της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού. Στη συνέχεια
βρίσκεται η αμμουδιά των Ρηχών Νερών με καταστήματα μερικώς προσβάσιμα
καθώς υπάρχει διαφορά επιπέδου από τον δρόμο προς τις εγκαταστάσεις της
παραλίας. Στην άκρη της παραλίας βρίσκεται και το μικρό γήπεδο beach volley
που συγκεντρώνει πλήθος αθλητών και ενδιαφέρουσες διοργανώσεις τους καλοκαιρινούς μήνες.

Προσβασιμότητα
Αναφορικά με την προσβασιμότητα της διαδρομής 5, όπως παρουσιάζεται στον αντίστοιχο χάρτη, φαίνεται ότι στο σύνολο της είναι μερικώς προσβάσιμη. Ειδικότερα,
το τμήμα της διαδρομής Α-Β χαρακτηρίζεται μερικώς προσβάσιμο, καθώς υπάρχει
πεζοδρόμιο το οποίο, ωστόσο, δεν βρίσκεται εκατέρωθεν του δρόμου κατά μήκος
του τμήματος. Επιπρόσθετα, υπάρχει απουσία ράμπας ανόδου, με αποτέλεσμα να
απαιτείται συνοδός. Κατά μήκος της εν λόγω διαδρομής συναντώνται το Μνημείο
πεσόντων, το Γερμανικό πολυβολείο και το Ηρώο. Το δύο πρώτα είναι μερικώς
προσβάσιμα, ενώ το Ηρώο είναι πλήρως προσβάσιμο, εφόσον υπάρχει ομαλός διάδρομος από το δρόμο μέχρι αυτό. Στο τέλος του τμήματος βρίσκεται ο Ναυτικός
όμιλος (Κτίριο 15) για τον οποίο υπάρχει πεζοδρόμιο από τη μία πλευρά του δρόμου
χωρίς ράμπα ανόδου. Μετά τον Ναυτικό Όμιλο, η διαδρομή Β-Δ, η οποία καταλήγει
στον μετεωρολογικό σταθμό, είναι μη προσβάσιμη καθώς υπάρχει χωματόδρομος
ο οποίος συνεχίζει σε δρόμο που είναι κατεστραμμένος. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Μύρινας η οποία είναι δύσκολα προσβάσιμη
λόγω έλλειψης πεζοδρομίου. Το τελευταίο τμήμα της διαδρομής Β-Ε χαρακτηρίζεται από περιορισμένη προσπελασιμότητα. Συγκεκριμένα, στο τμήμα Β-Δ υπάρχει
υποτυπώδες πεζοδρόμιο με διάσπαρτα δένδρα και χωρίς ράμπα. Στο υπόλοιπο
τμήμα Δ-Ε το πεζοδρόμιο είναι ανύπαρκτο και σε ορισμένα σημεία υπάρχει κλίση
μεγαλύτερη των 5 μοιρών, με αποτέλεσμα να απαιτείται συνοδός για τα άτομα περιορισμένης κινητικότητας. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ο προϊστορικός οικισμός, ο
οποίος είναι προσβάσιμος, καθώς διαθέτει ράμπες που επιτρέπουν την απρόσκοπτη
κίνηση των επισκεπτών.
Γενικά, η κίνηση στη διαδρομή αυτή μπορεί να γίνει από τον δρόμο, ο οποίος έχει
ικανό πλάτος, δεν παρουσιάζει μεγάλες κλίσεις αλλά απαιτεί προσοχή καθώς υπάρχει παράλληλα κίνηση οχημάτων και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Μνημείο Πεσόντων
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Ρωσικό Μνημείο για τα Ορλωφικά

2.6 Διαδρομή Νο6
Τουριστική Περιγραφή Διαδρομής
Η διαδρομή κινείται αρχικά παράλληλα με την παραλία των Ρηχών Νερών, η οποία
είναι κατάλληλη για κολύμπι, και στη συνέχεια χωρίζεται σε δύο σκέλη. Το ένα οδηγεί προς τον Ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονα και το δεύτερο στο μνημείο των
Κυπρίων Αγωνιστών, το οποίο είναι αφιερωμένο στους αγωνιστές της ΕΟΚΚΑ. Η διαδρομή προς τον Άγιο Παντελεήμονα διέρχεται από τα κυβολιθόστρωτα του Ανδρωνίου με όμορφα νεοκλασικά και καλαίσθητα παλαιά και σύγχρονα κτίρια με ενοικιαζόμενα δωμάτια. Απέναντι βρίσκεται το τουριστικό συγκρότημα των Ελβετικών (το
οποίο είναι κλειστό εδώ και μερικά χρόνια) ένα ενδιαφέρον δείγμα αρχιτεκτονικής,
όπου η χρήση της πέτρας, οι προσεγμένες διαδρομές και διαμορφώσεις, σε συνδυασμό με το πράσινο, εναρμονίζονται με το φυσικό τοπίο.

Ρηχά Νερά

Μνημείο Κυπρίων Αγωνιστών

Προσβασιμότητα
Αναφορικά με την προσβασιμότητα της διαδρομής 6, όπως παρουσιάζεται στον αντίστοιχο χάρτη, φαίνεται ότι στο σύνολο της είναι μερικώς προσβάσιμη. Ειδικότερα,
το τμήμα της διαδρομής Α-Β χαρακτηρίζεται από υποτυπώδες πεζοδρόμιο. Συνεχίζοντας, στο τμήμα Β-Η, το οποίο καταλήγει στο ναό του Αγίου Παντελεήμονα (Κτίριο
16), η προσβασιμότητα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, εφόσον δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, ενώ ο δρόμος είναι από τσιμέντο και υπάρχει συνεχόμενη εναλλαγή κλίσεων.
Στη συνέχεια, το τμήμα της διαδρομής Β-Θ και κατ’ επέκταση τα Ρηχά Νερά, τα
οποία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση προς την παραλία, είναι μη προσπελάσιμο,
λόγω κατεστραμμένου δρόμου. Η διαδρομή συνεχίζει από Θ-Ι το οποίο είναι περιορισμένης κινητικότητας. Η διαδρομή ολοκληρώνεται στο Κ (τμήμα Ι-Κ), στο Μνημείο
Κυπρίων Αγωνιστών το οποίο είναι μη προσπελάσιμο. Το τμήμα Ι-Κ, λοιπόν, δεν επιτρέπει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία ακόμα και σε περίπτωση συνοδείας,
καθότι το έδαφος είναι ανώμαλο με σημαντικά μεγάλες κλίσεις.
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2.7 Διαδρομή Νο7

Τουριστική Περιγραφή Διαδρομής
Η διαδρομή αυτή έχει αφετηρία τον Τούρκικο Γιαλό στο σημείο που βρίσκεται σήμερα το νεοκλασικό κτίριο του Νηπιαγωγείου της Μύρινας, το οποίο προβλέπεται να
διαμορφωθεί στο “μουσείο του παιδικού παιχνιδιού και βιβλίου” και κατευθύνεται
προς τη νοτιοανατολική έξοδο της πόλης. Στην πορεία συναντάμε το «τρίφωτο», την
κεντρική διασταύρωση που από παλιά φώτιζε ένα τριπλό φανάρι, και προχωρώντας
αφήνουμε δεξιά την προσφυγική συνοικία της Νέας Μαδύτου με τα χαμηλά μικρά και
φροντισμένα σπιτάκια, ενώ κατά μήκος της κύριας διαδρομής υπάρχουν ενδιαφέροντα νεοκλασικά και το κτίριο του γηροκομείου ο “Καλός Σαμαρείτης”. Συνεχίζοντας
φτάνουμε στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου με πολύ ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική και όμορφο προαύλιο στο πίσω μέρος του οποίου υπάρχει άνετος χώρος
στάθμευσης απέναντι από το καινούριο πνευματικό κέντρο. Ακολουθώντας τα στενά
δρομάκια προς την κατεύθυνση του νοσοκομείου συναντάμε τυπικές κατοικίες της
παλιάς πόλης και μετά από μια μικρή διαδρομή με εναλλαγή κλίσεων και μεγάλη προσοχή λόγω της κυκλοφορίας στο μονόδρομο φτάνουμε στο άνοιγμα που βρίσκεται
το κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Παίρνοντας μια μικρή ανηφόρα στα δεξιά
φτάνουμε στο παλαιό διατηρητέο κτίριο του νοσοκομείου -δωρεά των Λημνιών της
Αμερικής - στο πίσω μέρος του οποίου βρίσκεται το νέο κτίριο με ενδιαφέρουσα μο-

Λόφος Τσας

ντέρνα αρχιτεκτονική και εύκολη πρόσβαση. Σε κοντινή απόσταση από το τελευταίο
τμήμα της διαδρομής βρίσκεται ο Λόφος Τσας με το μικρό περιτείχισμα στην κορυφή
του, το μονοπάτι του οποίου αν και διαμορφωμένο είναι δύσβατο με μεγάλες κλίσεις.

Προσβασιμότητα

Αναφορικά με την προσβασιμότητα της διαδρομής 7, όπως παρουσιάζεται στον αντίστοιχο χάρτη, φαίνεται ότι στο σύνολο της είναι μερικώς προσβάσιμη. Ειδικότερα, το
τμήμα της διαδρομή Α–Γ διαθέτει πεζοδρόμιο, το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα ψηλό, ενώ
δεν διαθέτει ράμπα. Ταυτόχρονα, κατά μήκος του πεζοδρομίου υπάρχουν δενδροστοιχίες, οι οποίες δυσχεραίνουν την διέλευση, με αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητη η συνοδεία. Στην αρχή της διαδρομής συναντάται το Τρίφωτο, το οποίο είναι
εξίσου δύσκολα προσβάσιμο λόγω εμποδίων κατά μήκος του πεζοδρομίου. Το επόμενο τμήμα της διαδρομής Γ-Ζ καθιστά, επίσης, δύσκολη και επικίνδυνη την προσπελασιμότητα, καθότι δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Η διαδρομή (τμήμα Ζ-Ξ) ολοκληρώνεται
στο Νοσοκομείο (Κτίριο 3), η πρόσβαση του οποίου καθίσταται μερικώς προσβάσιμη
λόγω ανυπαρξίας πεζοδρομίου κατά μήκος όλης της διαδρομής και της συνεχούς
εναλλαγής κλίσεων του δρόμου.

Τρίφωτο
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Από Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας προς
Λόφο Τσας
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Aπό Τρίφωτο προς Ιερό Ναό
Κοίμησης της Θεοτόκου

Προσβασιμότητα
Κτιρίων και Χώρων Ενδιαφέροντος
3.1 Δημαρχείο
Το κτίριο του Δημαρχείου κρίνεται μερικώς προσβάσιμο. Ειδικότερα, διαθέτει
εξωτερικά ράμπα για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, η οποία βρίσκεται στην
πίσω πλευρά του κτιρίου και όχι στην κεντρική είσοδο, ενώ διαφαίνεται ότι το πλάτος της ενδέχεται να δημιουργεί ζητήματα για τα άτομα με αναπηρικό καροτσάκι.
Η πόρτα του κτιρίου επιτρέπει την είσοδο σε ΑμεΑ, ενώ ο εσωτερικός χώρος του
κτιρίου, το οποίο είναι μονώροφο, διαθέτει κεντρικό κοινόχρηστο χώρο που επιτρέπει την απρόσκοπτη κίνηση. Η πρόσβαση για τον πρώτο όροφο είναι δυνατή
μόνο με σκάλες εσωτερικά και εξωτερικά, δεν υπάρχει ανελκυστήρας ούτε ειδικός
χώρος υγιεινής για ΑμεΑ.
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3.2 Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας
Το νοσοκομείο χαρακτηρίζεται ως πλήρως προσβάσιμο, όπως παρουσιάζεται στους
χάρτες κατόψεων που ακολουθούν. Διαθέτει εξωτερικά ράμπα που να επιτρέπει
την έλευση μέχρι την είσοδο, η οποία είναι και αυτή πλήρως προσβάσιμη. Αναφορικά με την περιήγηση στους επιμέρους χώρους του ισογείου γίνεται απρόσκοπτα.
Υπάρχει ανελκυστήρας που να επιτρέπει την πρόσβαση και στους άλλους δύο ορόφους του κτιρίου, ωστόσο τα κουμπιά κλήσης του ανελκυστήρα κρίνονται να είναι
σχετικά ψηλά. Επιπρόσθετα, στο ισόγειο υπάρχουν χώροι υγιεινής για ΑμεΑ. Τέλος,
απαιτείται συνοδός για τη μεταφορά ατόμου με καροτσάκι από το παλιό στο νέο κτίριο λόγω μεγάλης κλίσης της ράμπας, ενώ παρατηρείται μερική έλλειψη σήμανσης
στους εσωτερικούς χώρους.
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3.3 Νηπιαγωγείο – Μουσείο παιδικού
παιχνιδιού και βιβλίου
Το κτίριο του νηπιαγωγείου – μουσείου παιδικού παιχνιδιού και βιβλίου (Κτίριο 2),
όπως φαίνεται στους αντίστοιχους χάρτες κατόψεων, χαρακτηρίζεται μερικώς προσβάσιμο. Ειδικότερα, διαθέτει τόσο σκάλες όσο και ειδική ράμπα για άτομα περιορισμένης κινητικότητας που να επιτρέπουν εξωτερικά την πρόσβαση στο κτίριο.
Ωστόσο, η ράμπα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα επικλινής χωρίς το απαιτούμενο πλάτος
και ως εκ τούτου ενδέχεται να δυσχεραίνει την ανάβαση ατόμων με αναπηρικό καροτσάκι. Αναφορικά με την πρόσβαση στο εσωτερικό χώρο, η πόρτα δεν επιτρέπει
την είσοδο σε ΑμεΑ. Τέλος, το κτίριο δεν διαθέτει χώρο υγιεινής για ΑμεΑ.
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3.4 Δημοτικό Θέατρο Μαρούλα
Το θέατρο είναι μερικώς προσβάσιμο. Συγκεκριμένα, υπάρχει εξωτερική ράμπα που
επιτρέπει την έλευση στην είσοδο, ωστόσο η ράμπα είναι στενή και ελικοειδής, με
αποτέλεσμα να απαιτείται συνοδός για τα ΑμεΑ. Η Το εσωτερικό του κτιρίου είναι
προσβάσιμο καθότι υπάρχει ράμπα που συνδέει τα επιμέρους επίπεδα, ωστόσο και
πάλι η ράμπα κρίνεται σχετικά απότομη λόγω μεγάλης κλίσης. Τέλος, στην εσωτερική αίθουσα του θεάτρου διατίθενται κατάλληλοι χώροι για ΑμεΑ καθώς και χώρος
για υγιεινής για ΑμεΑ στο ισόγειο.
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3.5 Ιερός Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου

3.6 Μητροπολιτικός Ναός Αγίας Τριάδος

Αναφορικά με τον Ιερό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου υπάρχει μερική προσβασιμότητα. Ειδικότερα, υπάρχει ράμπα που επιτρέπει εξωτερικά την πρόσβαση στην
είσοδο της εκκλησίας, ωστόσο λόγω της μεγάλης κλίσης κρίνεται ότι απαιτείται συνοδός για τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Το εσωτερικό της εκκλησίας είναι
πλήρως προσβάσιμο.

Ο Μητροπολιτικός Ναός Αγίας Τριάδος χαρακτηρίζεται μερικώς προσβάσιμος. Υπάρχει εξωτερική ράμπα που επιτρέπει την έλευση μέχρι την είσοδο. Η πόρτα του κτιρίου
επιτρέπει τη άνετη έλευση στο εσωτερικό, το οποίο είναι πλήρως προσβάσιμο.
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3.7 Ναός Αγίου Παντελεήμονα
Ο ναός του Αγίου Παντελεήμονα χαρακτηρίζεται προσβάσιμος. Εξωτερικά ο χώρος
είναι κατάλληλα διαμορφωμένος, ενώ υπάρχει ράμπα που επιτρέπει την έλευση μέχρι την είσοδο του ναού. Ταυτόχρονα, η πόρτα του ναού επιτρέπει την είσοδο σε
ΑμεΑ και εσωτερικά επιτρέπεται η απρόσκοπτη κίνηση τους.

Προσβασιμότητα
στις περιοχές παρέμβασης του έργου
4.1 Ρωμέικος Γιαλός
Στην παραλία του Ρωμέικου Γιαλού εγκαταστάθηκε στο πλαίσιο του έργου ‘ΕΡΜΗΣ’ ο πρώτος αυτοματοποιημένος μηχανισμός για την πρόσβαση των ΑμεΑ στην
θάλασσα. Στο σημείο είναι διαθέσιμη κατά τη θερινή περίοδο και καμπίνα αποδυτηρίων για τις ανάγκες των λουομένων.
Στον Ρωμέικο Γιαλό, συναντάμε αρκετά καταστήματα εστίασης, καφέ μπαρ,
beach-bar που λειτουργούν σαν χώροι εστίασης, διασκέδασης και ψυχαγωγίας,
των οποίων η πρόσβαση είναι εύκολη στον υπαίθριο χώρο όπου υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα.
Στην περιοχή κοντά στον Ρωμέικο Γιαλό βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος του
προϊστορικού οικισμού της Μύρινας που διαθέτει ράμπες οι οποίες επιτρέπουν την
πρόσβαση και την επίσκεψη σε όλο τον χώρο.

3.8 Ιερό της Αρτέμιδος
Το Ιερό της Αρτέμιδος χαρακτηρίζεται
μερικώς προσβάσιμο, λόγω των κλίσεων
του εδάφους και της έλλειψης πεζοδρομίου κατά μήκος της διαδρομής μέχρι το
Ιερό. Αναφορικά με το ξενοδοχείο που
βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, αυτό είναι μερικώς προσβάσιμο καθώς διαθέτει μικρή ράμπα προς την είσοδο.
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4.2 Παραλία Θάνους-Θέση Εβγάτης
Στην περιοχή του Θάνους παραλία Εβγάτη κοντά στην ταβέρνα και beach-bar «Mira
Mare» εγκαταστάθηκε ο δεύτερος μηχανισμός για την πρόσβαση των ΑμεΑ στην θάλασσα. Η παραλία διαθέτει γαλάζια σημαία και ναυαγοσώστη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ η ταβέρνα στο πάνω μέρος διαθέτει ράμπα εισόδου στο κατάστημα
και τουαλέτα για ΑμεΑ.
Το ξενοδοχείο «Mira Mare» χαρακτηρίζεται πλήρως προσβάσιμο. Ο χώρος διαθέτει
εξωτερική ράμπα, ενώ η πόρτα του κτιρίου επιτρέπει την απρόσκοπτη είσοδο. Το ξενοδοχείο διαθέτει χώρους υγιεινής για ΑμεΑ, ενώ υπάρχει ειδική σήμανση για ΑμεΑ
που επιτρέπει την πρόσβαση προς την παραλία.
Σε κοντινή απόσταση υπάρχει το ξενοδοχείο «Εβγάτης», το οποίο διαθέτει εξωτερική ράμπα-κεκλιμένο επίπεδο μικρής κλίσης για να επιτρέψει την πρόσβαση των
ΑμεΑ από εκεί που θα αφήσουν το αυτοκίνητο μέχρι το προαύλιο του ξενοδοχείου.
Διαθέτει δωμάτια για ΑμεΑ με εύκολη πρόσβαση.
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Ε Τ Α Ι Ρ Ο Ι
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΠΑΚ) – Επικεφαλής Εταίρος
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 20, Στρόβολος 2012 Λευκωσία
Τηλέφωνο:+ 357 22496494, Fax: +357 22423540
e-mail: opak@cytanet.com.cy, | www.opak.org.cy
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ - Εταίρος
Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού, 81400, Μύρινα Λήμνου
Τηλέφωνο: 2254350015, Fax: 2254350050
e-mail: dlimnou@gmail.com | www.limnos.gov.gr
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Εταίρος
Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30, 3036 Λεμεσός
Τηλέφωνο: +357 25 00 2500, Fax: +357 25 00 2750
www.cut.ac.cy/

Το έργο «Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας»
(ΕΡΜΗΣ) υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας
Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013.
www.greece-cyprus.eu

H Πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 80%
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά
20% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και
της Κύπρου.
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