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Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που χαιρετίζω σήμερα την απονομή των
Βραβείων Green Label Awards τα οποία σχετίζονται με την εφαρμογή μέτρων
βιώσιμης κινητικότητας από ξενοδοχειακές μονάδες. Τα βραβεία αυτό
αποτελούν μέτρο του ευρωπαϊκού προγράμματος CIVITAS DESTINATIONS, στο
οποίο συμμετέχει ως ισότιμος εταίρος και ο Δήμος Λεμεσού, ο οποίος με την
σειρά του εφαρμόζει ανάλογα μέτρα Κινητικότητας και Ευφυών Μεταφορών,
Για το Δήμο Λεμεσού, η δημιουργία αυτού του θεσμού και η απονομή των
βραβείων σήμερα, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθότι συμπίπτουν στην ουσία με
την ολοκλήρωση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Λεμεσού,
ένα στρατηγικό σχέδιο που βασίστηκες σε σύγχρονες αντιλήψεις ανάπτυξης
των πόλεων και το οποίο λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της ενοποίησης, της
συμμετοχής και της αξιολόγησης ώστε να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας
των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην
ευρύτερη περιοχή της Λεμεσού.
Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας έχουν στόχο να δημιουργήσουν ένα
βιώσιμο σύστημα αστικών συγκοινωνιών και μετακινήσεων, με επίκεντρο τον
άνθρωπο και τις ανάγκες του για δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης.
Με την υλοποίηση των μέτρων που προτείνονται να υλοποιηθούν στα πλαίσια
του ΣΒΑΚ Λεμεσού, αλλά και με πρωτοβουλίες όπως η σημερινή που
προκύπτει από την συμμετοχή είτε του Δήμου, είτε άλλων οργανωμένων
συνόλων όπως η ΕΤΑΛ, σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ευελπιστούμε ότι σαν
πόλη θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε για τους κατοίκους και επισκέπτες
μας προσβασιμότητα προς τις θέσεις εργασίας και τις υπηρεσίες, ασφαλές και
βελτιωμένο δίκτυο μεταφορών και συγκοινωνιών, μείωση της ρύπανσης, των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας, αύξηση της
αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας των μεταφορών
ανθρώπων και εμπορευμάτων, ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας
του αστικού περιβάλλοντος
Βασική προϋπόθεση θα πρέπει να είναι επίσης η συμμετοχική και
ενοποιημένη προσέγγιση και η δέσμευση για βιωσιμότητα. Ως εκ τούτου η
συγκεκριμένη δράση με τα Green Label Awards, η οποία θα πρέπει στο μέλλον
ενδεχομένως να επεκταθεί και να καλύπτει όχι μόνο ξενοδοχειακές μονάδες,
αλλά πιθανόν και εταιρίες και οργανισμούς, ακόμα ίσως και συνοικίες και
Δήμους ολόκληρους, αξίζει κάθε συγχαρητηρίων καθότι θεωρώ ότι αποτελεί
την αρχή για μια πιο ολοκληρωμένη εφαρμογή των αρχών της Βιώσιμης
Κινητικότητας.

Έχουμε σαφές όραμα, σκοπούς και στόχους, που περιλαμβάνουν και την
ανασκόπηση του κόστους και των οφελών των μεταφορών και διακινήσεων.
Οι πολιτικές και τα μέτρα που του ΣΒΑΚ απευθύνονται σε όλους τους τρόπους
και τα μέσα μεταφοράς σε ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και ιδιωτικών, επιβατικών και
εμπορευματικών, μηχανοκίνητων και μη, καθώς και τη μετακίνηση και τη
στάθμευση. Ευελπιστούμε ότι με την σταδιακή υλοποίηση του ΣΒΑΚ θα
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το προβλήματα των
μεταφορών στην ευρύτερη αστική περιοχή.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχουμε ήδη ξεκινήσει τόσο σαν Δήμος, αλλά και
γενικότερα τα οργανωμένα σύνολα της πόλης, μια τακτή επικοινωνία, ένα
διάλογο με τους χρήστες της πόλης μας. Είναι ένα ακόμα δείγμα της ενεργού
συμμετοχής των πολιτών και των οργανωμένων συνόλων στα τεκταινόμενα
στην πόλη μας, μια τακτική η οποία στο παρελθόν έχει λειτουργήσει θετικά και
έχει στο παρελθόν βοηθήσει τον Δήμο στον προσδιορισμό και την επίλυση
διαφόρων προβλημάτων. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και των
πολιτών γενικότερα, στις διαδικασίες σχεδιασμού όσο και στη λήψη
αποφάσεων αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις απαιτήσεις του ΣΒΑΚ, καθώς
μέσα από τον διάλογο προσδιορίζονται στόχοι και προτεραιότητες που πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του συστήματος
μεταφορών της πόλης. Μέσω της συμμετοχικής διαδικασίας, οι
ενδιαφερόμενοι πολίτες, με διαφορετικά ενδιαφέροντα και απαιτήσεις ο κάθε
ένας, έχουν την δυνατότητα να παρέμβουν και να διαμορφώσουν το δικό τους
περιβάλλον διαβίωσης. Ανταλλάσσονται ιδέες, διαμορφώνονται απόψεις και
προτείνονται λύσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη αποτελεσματικών
αλλαγών στο υφιστάμενο σύστημα. Για αυτό και θεωρούμε ιδιαίτερα
σημαντική την αποψινή τελετή που αφορά την Βιώσιμη Κινητικότητα και τις
Ευφυείς Μεταφορές. Μέσα από τα βραβεία, αλλά και παρόμοιες
δραστηριότητες έχουμε όλοι μας την ευκαιρία να επιμορφωθούμε και να
γίνουμε κοινωνοί της νέας αντίληψης σχετικά με την κινητικότητα, να δούμε
παραδείγματα και να αλλάξουμε την πόλη μας προς το καλύτερο.
Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να συγχαρώ τους εμπνευστές των βραβείων,
και φυσικά αυτούς που θα βραβευθούν, να ευχηθώ καλή επιτυχία στη
συνέχεια του θεσμού, και καλή επιτυχία στην προσπάθεια που υλοποιείται
μέσω του ΣΒΑΚ αλλά και άλλων παραγόντων και προγραμμάτων για την
εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων τα οποία θα βελτιώσουν τις πόλεις μας και την
ζωή μας.

