ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ
Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017, 12:00μμ
Δημοτικό Μέγαρο
Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, και
στελέχη της Δημοτικής υπηρεσίας.
Φίλοι εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Κυρίες και κύριοι,
Σας καλωσορίζω στην σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη της Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Λεμεσού, την πρώτη δημοσιογραφική
διάσκεψη που γίνεται μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Δημοτικού
Συμβουλίου. Στόχος μας, η ενημέρωση των δημοτών για το έργο που επιτελεί
Επιτροπή και το Γραφείο των Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου μας.
Όπως και στα προηγούμενα χρόνια, η ετήσια δημοσιογραφική διάσκεψη της
Επιτροπής μας πραγματοποιείται στα πλαίσια των εορτασμών για την Ημέρα
της Ευρώπης, που είναι η 9 η Μαΐου. Φέτος ειδικά έχουμε ένα ακόμη λόγο να
αποδίδουμε φόρο τιμής στην ημέρα αυτή. Συμπληρώνονται 60χρόνια από την
ιστορική χρονιά του 1957, όπου μπήκαν οι βάσεις και θεμελιώθηκε θεσμικά το
όραμα της Ενωμένης Ευρώπης. Το όραμα της ενωμένης Ευρώπης αποτελεί για
60 χρόνια την κινητήριο δύναμη, για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την
ευημερία στην Ευρώπη και σφυρηλατεί τις αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται
μια συνεχώς ισχυρότερη ευρωπαϊκή ταυτότητα.
Για 60 τώρα χρόνια με τα καλά του και τα κακά του, με τις δυνατότητες και τις
αδυναμίες του, κτίζεται το κοινό μας σπίτι, το σπίτι των Ευρωπαϊκών λαών στο
οποίο η Κύπρος είναι αναπόσπαστο κομμάτι του. Αυτό το κοινό μας σπίτι, που
παρά τους κλυδωνισμούς αντέχει, αποτελεί τρανό δείγμα για ότι οι συνεκτικοί
κρίκοι που κρατούν τους Ευρωπαϊκούς λαούς ενωμένους όπως οι κοινές
ιστορικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές καταβολές είναι πιο δυνατοί από τις
φυγόκεντρες τάσεις. Πέρα από τις διαφορές μας, οι Ευρωπαϊκοί λαοί, και δεν
εννοώ τις κυβερνήσεις, έχουν στον ίδιο παρονομαστή, την ίδια αντίληψη όσο
αφορά την υπεράσπιση των αρχών του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, της
δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι για αυτούς τους λόγους που
η Ενωμένη Ευρώπη αποτελεί σήμερα το κύριο στήριγμα και φάρο ελπίδας
πάνω στον οποίο μπορεί να εναποθέσει τις ελπίδες της η μικρή μας πατρίδα για
φυσική επιβίωση στην πολυτάραχη γεωγραφική περιοχή που μας έταξε η μοίρα
να βρισκόμαστε.
Ο Δήμος Λεμεσού για τους φετινούς εορτασμούς της Ημέρα της Ευρώπης,
διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων μεθαύριο Κυριακή 7 Μάϊου από τις 5:00μμ το
απόγευμα μέχρι και τις 9:00μμ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία, κατά μήκος του
Πολυλειτουργικού Παραθαλάσσιου Πάρκου – Μόλος, με τίτλο ΄Η Λεμεσός μας –
Μια Πόλη ο Κόσμος Όλος’. Στις εκδηλώσεις αυτές θα μετέχουν μεταξύ άλλων οι
φιλαρμονικές του Δήμου Λεμεσού και Μέσα Γειτονιάς, Κανταδόροι, Χορωδίες και
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Χορευτικά Σχήματα του τόπου μας αλλά και από Χώρες Υπηκόων Τρίτων
Χωρών που κατοικούν στην πόλη μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους
συμμετέχοντες. Παράλληλα να καλέσω τον κόσμο να στηρίξει με τη μαζική του
παρουσία τη μεθαυριανή εκδήλωση ως φόρο τιμής για αυτή τη μεγάλη ημέρα,
που ο Δήμος μας, έχει καθιερώσει εδώ και 4 χρόνια ως θεσμό.
Ο Δήμος Λεμεσού, αποτελεί καλό παράδειγμα για το μέγεθος του οφέλους που
είχε η χώρα μας από την συμμετοχή της στην μεγάλη Ευρωπαϊκή οικογένεια.
Μέσα από τα διάφορα διαθρωτικά ταμεία της ΕΕ, κατάφερε κατά την
προηγούμενη 5-ετία να υλοποιήσει σημαντικά έργα υποδομής δεκάδων
εκατομμυρίων ευρώ ενώ αναμένεται να υλοποιήσει σημαντικά νέα έργα
ανάπτυξης, πέραν των 20 εκατομμυρίων ευρώ, με την τρέχουσα
προγραμματική περίοδο 2015-2020.
Ταυτόχρονα, μέσα από τη συσσωρευόμενη, πλέον, εμπειρία μας και τη σκληρή
δουλειά του Γραφείου και της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, καταβάλλεται
μεγάλη προσπάθεια μεγιστοποίησης του οφέλους της πόλης μας, διεκδικώντας
με αξιώσεις επιπρόσθετα Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά κονδύλια. Ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται σε αυτά που θέτει η ΕΕ ως προτεραιότητα της και τα οποία χρηματοδοτεί
με σημαντικό προϋπολογισμό. Για την περίοδο που διανύουμε η προτεραιότητα
της ΕΕ εστιάζεται στον εκσυγχρονισμό των Ευρωπαϊκών πόλεων μέσω της
βιώσιμης ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, την καινοτομία και τεχνολογίες
πληροφορικής, γνωστή ως στρατηγική Ευρώπη2020 για την οποία ο Δήμος
Λεμεσού έχει ήδη υποβάλει 7 προτάσεις για έξυπνες πόλεις, κεφάλαιο που
βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής αυτής. Σημειώνεται ότι όλες οι
προτάσεις έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως επιλέξιμες.
Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη αναφορά στα Ευρωπαϊκά προγράμματα στα
οποία ο Δήμος Λεμεσού ήδη μετέχει:
Από τις αρχές του 2017, ολοκληρώσαμε την 6 η, ενώ έχει ανανεωθεί η 7η
συμμετοχή μας στα ‘Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές’, όπου με
προϋπολογισμό €187.000, ο Δήμος Λεμεσού ως επικεφαλής εταίρος, σε
συνεργασία με τους Δήμους Γερμασόγειας, Αγίου Αθανασίου, Μέσα Γειτονιάς,
το ΣΚΕ Μέσα Γειτονίας και την εταιρεία Συμβούλων Opinion & Action Services,
υλοποιεί προγράμματα κοινωνικής στήριξης και ενσωμάτωσης υπηκόων τρίτων
χωρών που διαμένουν στην πόλη μας.
Ο Δήμος μας συνεχίζει να λειτουργεί το Σώμα Εθελοντών του Δήμου
Λεμεσού, το οποίο σκοπεύουμε να προωθήσουμε περαιτέρω με την
εργοδότηση, εντός του έτους, λειτουργού για θέματα εθελοντισμού.
Συνεχίζουμε τη συμμετοχή μας στο ‘Δίκτυο Διαπολιτισμικών Πόλεων’, το
οποίο αναπτύσσει τρόπους ενσωμάτωσης των μεταναστών. Στα πλαίσια της
Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της
Ευρώπης, το Γραφείο των Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου διοργάνωσε με
επιτυχία τον περασμένο Μάρτιο στην Λεμεσό συνέδριο με τη συμμετοχή ξένων
ομιλητών και αξιωματούχων του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα την
προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και των
Ευρωπαϊκών αξιών σε πολυμορφικές κοινωνίες. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος
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Λεμεσού είναι ο μοναδικός Δήμος που έχει διοργανώσει εκδήλωση στα πλαίσια
της Κυπριακής Προεδρίας.
Παράλληλα προχωρούμε με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος
‘FIESTA’, με χρηματοδότηση €176.000, που αφορά την πληροφόρηση και
καθοδήγηση των δημοτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και την
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε νοικοκυριά μέσω της λειτουργίας και
στελέχωσης του Ενεργειακού Γραφείου Πληροφόρησης στον Δήμο Λεμεσού.
Στα πλαίσια του προγράμματος έχουν μεταξύ άλλων γίνει ενημερώσεις σε
σχολεία για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, έχουν διεξαχθεί ενεργειακοί
έλεγχοι σε 160 νοικοκυριά και έχει κληρωθεί σημαντικός αριθμός ενεργειακά
αποδοτικών οικιακών συσκευών στους συμμετέχοντες.
Υλοποιούμε το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘SMARTGOV’ που φιλοδοξεί να
βελτιώσει και να αναπτύξει την καθημερινή και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ
των υπηρεσιών του Δήμου και των δημοτών. Παράλληλα, το πρόγραμμα
περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό της ενδοϋπηρεσιακής επικοινωνίας μεταξύ
των τμημάτων του Δήμου, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικής
πλατφόρμας για τη διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων της πόλης και
των αιτημάτων των δημοτών, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό, τον χρόνο
ανταπόκρισης μας στα διάφορα αιτήματά τους.
Προχωράμε με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ‘PROSPERITY’ το οποίο μας
χρηματοδοτεί με προϋπολογισμό €64.000 για την εκπαίδευση λειτουργών και
ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θέματα εφαρμογής και υλοποίησης σχεδίων
βιώσιμης κινητικότητας.
Ήδη εφαρμόζουμε το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘Civitas Destinations’ με
προϋπολογισμό €730.000 από το σύνολο των τριών εκατομμυρίων Ευρώ, με
εταίρους την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λεμεσού και την εταιρεία
Stratagem. Το πρόγραμμα Civitas Destinations επικεντρώνεται σε θέματα
έξυπνων, πράσινων και ολοκληρωμένων μεταφορών σε μικρές πόλεις με
σημαντική τουριστική κίνηση.
Μεταξύ άλλων θα υλοποιηθούν:
1.Εκπόνηση μελέτης και υλοποίηση μιας Οικολογικής Διαδρομής μέσα από την
οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να επισκεφθεί τα σημαντικότερα σημεία
αναφοράς της πόλης χρησιμοποιώντας εναλλακτικά μέσα μεταφοράς.
2.Ανάπτυξη εναλλακτικής διαδρομής στο κέντρο της πόλης με την αγορά και
χρήση μικρού ηλεκτρικού λεωφορείου που θα εξυπηρετεί τους δημότες με το
σύστημα (hop-on hop-off).
3.Διευκόλυνση των οδηγών για εξεύρεση διαθέσιμων δημόσιων χώρων
στάθμευσης στο κέντρο της πόλης.
4. Αύξηση του αριθμού των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και
σημείων ενοικίασης ποδηλάτων.
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5. Αναβάθμιση των στάσεων λεωφορείων, κατά μήκος της παραλιακής οδού, με
την τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων που θα ενημερώνουν τους επιβάτες
για τον χρόνο άφιξης του επόμενου λεωφορείου και παράλληλα την αναβάθμιση
των υπηρεσιών εντός των λεωφορείων.
6. Επέκταση των ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων
7. Δημιουργία νέου σημείου πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με κινητικά,
οπτικά και ακουστικά προβλήματα
Επιπρόσθετα αρχίσαμε την υλοποίηση του προγράμματος SUMPORT όπου με
προϋπολογισμό €250.000, θα χρηματοδοτηθούν μεταξύ άλλων 2 μελέτες που
θα αφορούν την κινητικότητα των επιβατών από το λιμάνι Λεμεσού προς το
κέντρο της πόλης
1.μελέτη για σύνδεση διά θαλάσσης του Νέου Λιμανιού με άλλα σημεία της
πόλης.
2.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μελέτη σύνδεσης των ποδηλατοδρόμων που
υπάρχουν ανατολικά και δυτικά του νέου λιμανιού και πιλοτική εφαρμογή της
σύνδεσης με ποδηλατοδρόμο του λιμανιού με το κέντρο της πόλης. Το μέτρο θα
συνδυαστεί με τη δημιουργία ενός τερματικού σταθμού τουριστικών λεωφορείων
και ενοικίασης ποδηλάτων κοντά στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου .
Για τα πιο πάνω ανταγωνιστικά προγράμματα, δεν υπάρχει στον Ευρωπαϊκό
προϋπολογισμό συγκεκριμένο μερίδιο που αναλογεί σε κάθε χώρα. Η πρόταση
της κάθε πόλης αξιολογείται με τις αντίστοιχες προτάσεις άλλων Ευρωπαϊκών
πόλεων και εγκρίνονται για χρηματοδότηση αυτές που συγκεντρώνουν τις
υψηλότερες βαθμολογίες με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης.
Όπως και στο παρελθόν, προσβλέπουμε και σε αυτή τη νέα θητεία του
Δημοτικού Συμβουλίου σε μια εποικοδομητική συνεργασία του Δήμου με
ιδιωτικές εταιρείες και τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα για την υποβολή νέων
προτάσεων και την άντληση περαιτέρω κονδυλίων.
Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Θεμάτων
του Δήμου αξιοποιεί την κάθε ευκαιρία που υπάρχει για διεκδίκηση Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων. Το Γραφείο των Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου μας, με τα
Ευρωπαϊκά κονδύλια που εξασφαλίζει, αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό
εναλλακτικό μέσο που συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της
πόλης μας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας.
Σε αυτή την προσπάθεια συνοδοιπόρος διαχρονικά ήταν η αμέριστη και
καθολική στήριξη του Δημάρχου και ολόκληρου του Δημοτικού Συμβουλίου στην
κάθε εισήγηση μας και στην κάθε νέα ανταγωνιστική δοκιμασία και δέσμευση
που βάζουμε την πόλη μας. Η τιμή για την εμπιστοσύνη που τυγχάνει η
Επιτροπή μας και εγώ σαν πρόεδρος της, γίνεται μεγαλύτερη όταν αναλογιστεί
κανείς ότι για το κάθε πρόγραμμα που διεκδικεί ή που κερδίζει ο Δήμος μας, οι
αρχικές πιθανότητες επιτυχίας είναι πάντοτε πολύ λιγότερες από αυτές της
αποτυχίας.
Τέλος, να ευχαριστήσω για τη συνεργασία το Δήμαρχο, τα μέλη της Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Θεμάτων, τους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους, τη
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Δημοτικό Γραμματέα, τους λειτουργούς του Γραφείου των Ευρωπαϊκών
Θεμάτων, τα στελέχη των Δημοτικών μας υπηρεσιών, και όλους τους εταίρους
και συνεργάτες μας για την καθημερινή και συνεχή συμβολή τους.
Να ευχαριστήσω επίσης τις πολιτιστικές υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού και
όλους τους συμμετέχοντες στις μεθαυριανές εκδηλώσεις για την Ημέρα της
Ευρώπης, ενώ παράλληλα να καλέσω τον κόσμο ξανά να τις στηρίξει με την
παρουσία του.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Χάρης Τρίκκης
Πρόεδρος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Δήμου Λεμεσού
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