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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ζτοιμο για υλοποίηςη το  Τοπικό Σχζδιο δράςησ του Δήμου Μεγαρζων 
«Ζνασ ςυμπεριληπτικόσ δήμοσ για όλουσ» 

 
Τα άτομα με αναπθρίεσ  χριηουν του ςεβαςμοφ από όλα  τα μζλθ τθσ  κοινωνίασ 

και θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ οφείλει να τα ςτθρίηει ουςιαςτικά και με κάκε τρόπο.     Η 
διοίκθςθ του Διμου και προςωπικά ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ ςτθρίηουν 
όλα αυτά τα χρόνια  με κάκε τρόπο και με πολλζσ δράςεισ τα άτομα με αναπθρίεσ  κι ζχουν 
δείξει τον απαιτοφμενο ςεβαςμό χωρίσ καμία διάκριςθ. 

Με τθν ιδιαίτερθ ευαιςκθςία λοιπόν που χαρακτθρίηει  τα μζλθ τθσ Διοίκθςθσ του 
Διμου με εντολι του Δθμάρχου Μεγαρζων Γρηγόρη Σταμοφλη ομάδα εργαςίασ, που 
ςυντόνιηε θ Ειδικι Σφμβουλοσ του Δθμάρχου κ. Βαςιλική Χαλόφτη προχώρθςε ςτθν 
κατάρτιςθ ενόσ  ολοκλθρωμζνου, ςτοχευμζνου και κοςτολογθμζνου τοπικοφ ςχεδίου 
δράςθσ  με κυρίωσ ςφνκθμα “ζνασ ςυμπεριληπτικόσ δήμοσ για όλουσ”, με ςκοπό τθν 
προαγωγι και τθν διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπθρίεσ. Το ςχζδιο αυτό είναι κακ’ όλα ζτοιμο για υλοποίθςθ κι εφαρμογι και 
περιλαμβάνει τισ παρακάτω ενζργειεσ, δράςεισ και ζργα: 
-Καταςκευι Δθμοτικοφ Ακλθτικοφ Κζντρου με Κολυμβθτιριο, με προδιαγραφζσ και για 
ΑμεΑ. 
-Ιδρυςθ, καταςκευι και λειτουργία ενιαίου Ειδικοφ Σχολείου για ΑμεΑ. 
-Ιδρυςθ και λειτουργία Βρεφονθπιακοφ Στακμοφ ολοκλθρωμζνθσ φροντίδασ. 
-Καταςκευι πλατειών και παιδικών χαρών με παιχνίδια και για ΑμεΑ.  
-Σφνταξθ μελετών προςβαςιμότθτασ ςε κτίρια αρμοδιότθτασ του Διμου.  
-Αναβάκμιςθ υποδομών ΑμεΑ (προςβαςιμότθτα, ανελκυςτιρεσ και WC ΑμεΑ) ςε 
εκπαιδευτικοφσ χώρουσ.  
-Εργαςίεσ αναβάκμιςθσ υποδομών βρεφονθπιακών εγκαταςτάςεων Διμου.  
-Παρεμβάςεισ προςβαςιμότθτασ πολιτιςτικών χώρων.  
-Παρεμβάςεισ προςβαςιμότθτασ ακλθτικών χώρων.  
-Παρεμβάςεισ προςβαςιμότθτασ ςε δθμόςια κτίρια.  
-Αναβάκμιςθ κτιριακών  εγκαταςτάςεων των ΚΑΠΗ Μεγάρων, Νζασ Περάμου, Αγίου 
Παντελειμονα και Κινζτασ.  
-Χώροι ςτάκμευςθσ για άτομα με αναπθρία ςε όλο το Διμο.  
-Δθμιουργία και ανακαταςκευζσ πεηοδρομίων με προδιαγραφζσ για ΑμεΑ.  
-Προςκικθ αςτικοφ εξοπλιςμοφ για ΑμεΑ ςε υπάρχουςεσ πλατείεσ του Διμου.  
-Δθμιουργία κεματικοφ πάρκου και για ΑμεΑ.  
-Αναβάκμιςθ – προςαρμογι επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του Διμου.  
-Αναβάκμιςθ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ αιτθμάτων πολιτών.  
-Ζξυπνο ςφςτθμα διαςφάλιςθσ προςβαςιμότθτασ ατόμων με κινθτικά προβλιματα.  
-Ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ ςε παραλίεσ του Διμου.  
-Ίδρυςθ ΚΔΑΠ, για ΑμεΑ.  
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-Δθμιουργία δικτφου ολοκλθρωμζνων υπθρεςιών κοινωνικισ υποςτιριξθσ των ατόμων με 
αναπθρία και των οικογενειών τουσ.  
-Στζγθ θμιαυτόνομθσ διαβίωςθσ.  
-Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ καλλιτεχνικών – πολιτιςτικών – επιμορφωτικών προγραμμάτων.  
-Αυτόνομθ μετακίνθςθ των ατόμων με αναπθρία με τθ χριςθ φιλικών προσ το περιβάλλον 
υβριδικών χειροποδθλάτων.  
-Ενίςχυςθ ακλθτικών προγραμμάτων και δράςεων.  
-Εκπαίδευςθ των υπαλλιλων του Διμου για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των ατόμων με 
αναπθρία.  
-Διοργάνωςθ δράςεων προαγωγισ υγείασ για τα ΑμεΑ.  
-Προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ βρεφονθπιακών εγκαταςτάςεων του Διμου.  
-Καταγραφι κατοίκων με αναπθρία και χρόνιεσ πακιςεισ του Διμου.  
-Δθμιουργία μθτρώου πολιτών με κινθτικά προβλιματα. 
-  Ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ για τα άτομα με αναπθρίεσ. 

 
Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ,  για το ςοβαρότατο αυτό θζμα  
δήλωςε: 

« Το Τοπικό Σχζδιο Δράςθσ «Ζνασ Συμπεριληπτικόσ Δήμοσ για 

Όλουσ» αποτελεί ζνα ςυνεκτικό πλαίςιο δράςεων για τθν 

προαγωγι και τθ διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ των Δικαιωμάτων 

των Ατόμων με Αναπθρίεσ.  

Είναι το  αποτζλεςμα των εργαςιών τθσ «Ομάδασ Εργαςίασ για τθ 

ςφνταξθ Τοπικοφ Σχεδίου Δράςθσ ςτο Διμο Μεγαρζων για τα 

Άτομα με Αναπθρία ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Σφμβαςθσ των 

Ηνωμζνων Εκνών για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπθρίεσ».  

Πρόκειται για τον ςχεδιαςμό ενόσ ςυνόλου δράςεων, που ςτόχο 

ζχουν τθν δθμιουργία ενόσ περιβάλλοντοσ, που κα διαςφαλίηει α. 

τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, β. τθσ μθ διάκριςθσ, γ. τθσ ίςθσ 

ςυμμετοχισ ςε όλεσ τθσ εκφάνςεισ τθσ ηωισ και δ. τθσ ζνταξθσ των 

Ατόμων με Αναπθρίεσ (ΑμεΑ).  

Τα ζργα, οι ενζργειεσ και οι δράςεισ που περιλαμβάνονται ςτο 

Τοπικό Σχζδιο αφοροφν ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ για τθν 

διευκόλυνςθ τθσ κακθμερινότθτασ των ΑμεΑ ςτο πνεφμα τθσ 

προώκθςθσ τθσ ανεξάρτθτθσ διαβίωςισ τουσ και που χριηουν 

άμεςθσ υλοποίθςθσ, ενώ ταυτόχρονα αφοροφν και παρεμβάςεισ 

με μακροπρόκεςμο ορίηοντα υλοποίθςθσ,  που ςυνιςτοφν μεγάλα 

ζργα, που κα βελτιώςουν τθν ποιότθτα ηωισ τουσ.  

 

 

Το ςφνολο των δράςεων αυτών, που δθμιουργικθκαν με βάςθ τα 

ανωτζρω και γνώμονα τθν ζνταξθ τθσ διάςταςθσ τθσ αναπθρίασ ςε 

όλεσ τισ πολιτικζσ, τουσ ςχεδιαςμοφσ, τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 

και τα προγράμματα, που κα υλοποιθκοφν από τισ υπθρεςίεσ και 



τα Νομικά Πρόςωπα του Διμου και άλλουσ φορείσ, όπου 

χρειάηεται, αποτελοφν ταυτόχρονα δζςμευςθ για το Διμο 

Μεγαρζων.  

Το Τοπικό Σχζδιο δράςθσ ςτθρίηεται ςε  πζντε (5) κφριουσ άξονεσ: 

Α. Στθν προςβαςιμότθτα, Β. ςτθν παροχι υπθρεςιών ςτθν 

κοινότθτα, Γ. ςτθ ςυλλογι ςτατιςτικών ςτοιχείων, Δ.  ςτθν πολιτικι 

προςταςία για όλουσ και Ε. ςτθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ 

τθσ κοινισ γνώμθσ.» 
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