Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ν. Νικολαΐδη, στη δημοσιογραφική
διάσκεψη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων για τα πεπραγμένα 2017, την
Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018, στις 12.30 μ.μ. στο Δημοτικό Μέγαρο
Η 9η Μαΐου καθιερώθηκε και γιορτάζεται ως η Ημέρα της Ευρώπης. Σαν σήμερα το
1950 ο Rober Schuman και ο Jean Monnet δρομολόγησαν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής
ενοποίησης.

Δεν είναι τυχαία λοιπόν που επιλέγεται η σημερινή μέρα για να

μιλήσουμε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων.
Ο Δήμος Λεμεσού με το Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων που διαθέτει από το 2004,
συντονίζει και παρακολουθεί τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα ευρωπαϊκά δίκτυα
στα οποία συμμετέχει ο Δήμος μας, ενώ παράλληλα αποτελεί σημείο πληροφόρησης
και διαφώτισης της νεολαίας και των δημοτών μας γενικότερα.
Σε συνεργασία πάντοτε με την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων που έχει την
αρμοδιότητα να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη συμμετοχή του Δήμου στα
διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, διατελεί σημαντικό έργο στο Δήμο μας.
Από το 2010, ο Δήμος Λεμεσού έχει μπει δυναμικότερα στα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά
προγράμματα συμμετέχοντας σε όλο και περισσότερα (θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει ή
λήξει πάνω από δέκα οκτώ {18} προγράμματα από το 2010 μέχρι σήμερα).
Θα αναφερθώ επιγραμματικά μόνο στα προγράμματα που τρέχουν σήμερα και στα
οποία συμμετέχουμε, ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα τα αναπτύξει περαιτέρω.
Ο Δήμος συμμετέχει σε προγράμματα με στόχους περιβαλλοντικούς, όπως το
Prosperity, Sumport, Civitas Destinations, με επίκεντρο τη βιώσιμη αστική κινητικότητα,
το Acua, Bas με επίκεντρο την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση, το Smartgov με
θέμα την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες και
επίσης προγράμματα κοινωνικού περιεχομένου όπως «Τα προγράμματα ένταξης από
Τοπικές Αρχές» με το έργο «Λεμεσός, μια πόλης ο κόσμος όλος» στα πλαίσια του
οποίου θα διοργανωθεί και η εκδήλωση για τη Μέρα της Ευρώπης, την Κυριακή, 13
Μαΐου.
Για πιο ολοκληρωμένη αναφορά στη σημασία αυτής της μέρας, δίνω το λόγο στον
Πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Χ. Τρίκκη.
Σας ευχαριστώ.

