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ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΛ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXCELSIOR ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ, 4/3/2020
Αγαπητοί φίλοι,
Είναι με μεγάλη χαρά που παρευρίσκομαι σήμερα στην εκδήλωση που διοργανώνει το
ΕΒΕΛ, σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ και το Δήμο Λεμεσού για την παρουσίαση του
ερευνητικού προγράμματος "EXCELSIOR" μέσα στα πλαίσια του Κέντρου Αριστείας
«ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ».
Θέλω με την ευκαιρία αυτή, ακόμα μια φορά να απευθύνω τα θερμότερα συγχαρητήριά
μας στο Συμβούλιο και στην Πρυτανεία του ΤΕΠΑΚ, και ειδικότερα στον καθηγητή
Διόφαντο Χατζιημιτσή και στους συνεργάτες του για αυτό το σημαντικό επίτευγμα, μια
επιτυχία που αντανακλά σε ολόκληρο το Πανεπιστήμιο και στο εξαίρετο έργο που γίνεται
σε αυτό.
Ο Δήμος Λεμεσού υποστήριξε από την αρχή με ενθουσιασμό το EXCELSIOR, ως ένα έργο
ωφέλιμο για την πόλη μας. Ένα έργο που θα αναβαθμίσει το υπάρχον Κέντρο Έρευνας
«ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» σε ένα κέντρο ικανό να παρέχει υπηρεσίες υψηλότατου επιπέδου
μέσα από τη συστηματική παρακολούθηση του περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας την
επίγεια παρατήρηση μέσα από ολοκληρωμένες επίγειες και διαστημικές τεχνολογίες.
Όπως είναι γνωστό από τον Οκτώβρη του 2018, το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού με
ομόφωνη απόφαση του διέθεσε με ειδικούς προνομιακούς όρους για το Ερευνητικό
Πρόγραμμα, δημοτικά υποστατικά στην Φραγκλίνου Ρούσβελτ συνολικού εμβαδού 500
τετρ. μέτρων. Αναμένουμε σύντομα να αξιοποιηθεί αυτή προσφορά του Δήμου, σε ένα
χώρο μάλιστα όπου δίπλα του θα λειτουργεί και το Δημοτικό Κέντρο Καινοτομίας, με το
οποίο το EXCELSIOR θα μπορεί να εγκαθιδρύσει μια πολύ παραγωγική σχέση.
Τις τελευταίες δεκαετίες, η Λεμεσός έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά
λιμάνια της Μεσογείου, καθώς και σε ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια, τουριστικά,
εμπορικά και κέντρα εξυπηρέτησης στην ευρύτερη περιοχή. Αναμένουμε από το έργο
EXCELSIOR να βοηθήσει το Δήμο Λεμεσού στην αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων
στους τομείς της παράκτιας και ναυτιλιακής βιομηχανίας, του τουρισμού και της
πολιτιστικής κληρονομιάς, των μεταφορών, του περιβάλλοντος, του δομημένου
περιβάλλοντος και της τεχνολογίας των έξυπνων πόλεων.
Η Λεμεσός είναι το μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με
ακτογραμμή που περιλαμβάνει παραλίες, μαρίνες και λιμάνια. Το έργο EXCELSIOR
μπορεί να βοηθήσει το Δήμο μας σε μια σειρά από τομείς, όπως:
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 Ο σχεδιασμός και η διαχείριση λιμένων.
 Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός.
 Η συνεχής παρακολούθηση της θαλάσσιας κίνησης γύρω από την Κύπρο, αλλά
και η επιτήρηση των πηγών ρύπανσης.
 Η συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας του νερού σε παραλιακές περιοχές και
των επιπτώσεων της παράκτιας διάβρωσης.
Όσον αφορά τον τουρισμό και την πολιτιστική μας κληρονομιά, η Λεμεσός είναι ένας
δημοφιλής τουριστικός προορισμός, και έχει πολλά να επωφεληθεί από το EXCELSIOR
στους εξής τομείς:
 Διατήρηση, αποκατάσταση, βελτίωση και επαναχρησιμοποίηση αξιόλογων
ιστορικών κτιρίων στο σύγχρονο δομημένο περιβάλλον
 Βελτιστοποίηση της τουριστικής εμπειρίας στην Κύπρο με τη χρήση σύγχρονων
και προώθηση διαδρομών πολιτιστικής κληρονομιάς για τουρίστες και
επισκέπτες.
 Διαδικτυακές Εφαρμογές και εφαρμογές GIS για την παροχή πληροφοριών στους
τουρίστες σχετικά με την ποιότητα του νερού στις παραλίες αλλά και την
ποιότητα του αέρα.
Το έργο EXCELSIOR μπορεί επιπλέον να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στον Δήμο
Λεμεσού στον τομέα των μεταφορών, βοηθώντας τις προσπάθειες του Δήμου να
επιλύσει τα ολοένα και πιο δύσκολα θέματα σχετικά με την κυκλοφορία, τις οδικές
συνθήκες, τη στάθμευση και τα οδικά δυστυχήματα στη Λεμεσό.
Επιπλέον, στον τομέα των περιβαλλοντικών ζητημάτων, του δομημένου περιβάλλοντος
και των έξυπνων πόλεων, υπάρχει μια σειρά θεμάτων που μπορούν να αντιμετωπιστούν
από το πρόγραμμα με στόχο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και τον σχεδιασμό των
υποδομών.
Δεν έχω καμμιά αμφιβολία ότι η επιστημονική γνώση και ο επαγγελματισμός των
ακαδημαϊκών και των ερευνητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EXCELSIOR, θα
αποδειχθούν μια ισχυρή εγγύηση για την επιτυχή πορεία του έργου.
Για άλλη μια φορά θερμά συγχαρητήρια στο ΤΕΠΑΚ και τους ανθρώπους του.

