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Είμαστε μια ανεξάρτητη 
πρωτοβουλία Λεμεσιανών.

“Μας ένωσε η αγάπη μας για την πόλη μας. Μας έδεσε ο προβληματισμός μας, 
η ανησυχία μας και οι προσδοκίες μας για τη Λεμεσό. Ανοίγουμε έναν δημόσιο 
διάλογο για τις προκλήσεις της εποχής μας, στοχεύοντας σε καινοτόμες λύσεις 
που θα καταστήσουν τη Λεμεσό μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή Μεσογειακή πόλη.”

αρχιτέκτονας και ενεργός πολίτης
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Οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η πόλη
και οι εισηγήσεις μας

Επίλυση κυκλοφοριακού 
προβλήματος μέσω ενός 
σχεδίου κινητικότητας.

Αναβάθμιση του πολιτισμού 
και της πολιτιστικής παραγωγής

Αναζήτηση σύγχρονων τρόπων 
προσέγγισης των νέων, με 
ερεθίσματα που ενισχύουν 
την συμμετοχή τους.

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 
με σχέδια δράσης για στήριξη 
των ευάλωτων ομάδων. 

Ενίσχυση της ταυτότητας της 
πόλης ως σύγχρονη, Ευρωπαϊκή  
Μεσογειακή πόλη.

Ενίσχυση πρασίνου και 
αντιμετώπιση πληθώρας 
περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Ανάπτυξη έργων υποδομής 
και καινοτόμων προσεγγίσεων 
στον τουρισμό

Αξιοποίηση καλών πρακτικών και 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων για 
τις ανάγκες της πόλης μας.

Ψηφιακή μετάβαση των υπηρεσιών 
για να εξυπηρετείται ο πολίτης 
γρήγορα και με διαφάνεια.

Αναζωογόνηση των συνοικιών 
ώστε να γίνουν αυτάρκεις και 
να συνδεθούν με το κέντρο μέσω 
έξυπνου οδικού δικτύου.
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Ποιες είναι οι ευκαιρίες 
που υπάρχουν στη Λεμεσό;

Η Λεμεσός διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις και μπορεί να κινητοποιήσει 
μεγάλες δυνάμεις για να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις 
ώστε η πόλη να αναπτυχθεί σωστά, προσφέροντας έτσι οφέλη σε 
όλους τους πολίτες.

Με συμμετοχικότητα, καλή οργάνωση και συστηματική δράση 
μπορούμε να σχεδιάσουμε μακροπρόθεσμα και να δημιουργήσουμε 
ευκαιρίες και προοπτικές για την πόλη και τους ανθρώπους της.
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1/ Με ένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο να επιτύχουμε την 
οικονομική ενίσχυση και 
την κοινωνική συνοχή της 
πόλης με όρους αυτοτέλειας 
που θα την καταστήσει 
κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, 
αλλά και πόλη - παράδειγμα 
ποιότητας ζωής.

2/ Με αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού 
και των δικών της πόρων, 
δημόσιων και ιδιωτικών,
να ανεξαρτητοποιηθεί 
ο Δήμος από τον κρατικό 
προϋπολογισμό ώστε 
να μπορεί να υλοποιεί 
αυτόνομα τα απαραίτητα 
έργα για την πόλη.

3/ Με σωστούς σχεδιασμούς 
να προσελκύσει νέες διεθνείς 
εταιρείες οι οποίες έχοντας 
ως βάση των εργασιών τους 
τη Λεμεσό, θα την καταστήσουν 
ένα σημαντικό επιχειρηματικό 
κέντρο.

4/ Με την μετατροπή 
της Λεμεσού σε ελκυστικό 
τουριστικό προορισμό ως 
πόλη που συνδυάζει την 
ιστορία, την παράδοση, 
τη φυσική ομορφιά με
το σύγχρονο αστικό τοπίο, 
επιτεύγματα της τεχνολογίας, 
την αρχιτεκτονική, 
τις μεταφορές, κ.α.

5/ Με τη δημιουργία νέων 
ποιοτικών θέσεων εργασίας 
για τους πολίτες και κυρίως 
τους Νέους και ενσιχυμένη 
κοινωνική πολιτική ώστε 
να αντιμετωπισθούν τα 
φαινόμενα φτώχιας και 
κοινωνικού αποκλεισμού.

Ευκαιρίες 
που υπάρχουν 
στη Λεμεσό
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Πράσινη Πόλη Σύνδεση Πόλης

Πράσινη  πόλη η οποία θα δημιουργήσει 
υποδομές στη βάση ενός ευρύτερου 
σχεδιασμού που θα περιλαμβάνει νέα και 
εμβληματικά έργα, όπως το Μητροπολιτικό 
Πάρκο, το Γραμμικό Πάρκο Ακταίας Οδού, 
την ενοποίηση μεγάλων περιαστικών πάρκων 
ενισχύοντας παράλληλα το αστικό πράσινο σε 
δρόμους και πλατείες.

Σύνδεση με ποδηλατόδρομους/πεζόδρομους 
μεταξύ της περιοχής Αρχαίου Κουρίου με 
το οικοσύστημα της Αλυκής Ακρωτηρίου και 
της αρχαιολογικής περιοχής Αμαθούντας με 
προέκταση την Ακτή Κυβερνήτη.

Πόλη 15 λεπτών

Σχεδιασμός της «πόλης των 15 λεπτών». 
Με διευρυμένο δίκτυο πεζοδρόμων 
ποδηλατοδρόμων που συνδέουν μεταξύ 
τους τις γειτονιές, τα σχολεία, τα τοπικά 
εμπορικά κέντρα, με το κέντρο της πόλης και 
την παραλία.



7Πλάνο 10ετίας -  Λεμεσός 2031

Τράμ

Δακτύλιος Πόλης

Χώροι Πολιτισμού

Δίκτυο Μ.Μ.Σ

Χώροι Άθλησης

Δημιουργία τραμ από την περιοχή του Καζίνο, 
με νέο επιβατικό σταθμό μέχρι το κέντρο 
πόλης και δημιουργία περιφερειακών χώρων 
στάθμευσης στο Νέο Λιμάνι και Τσίρειο Στάδιο.

Κατασκευή του βορείου παρακαμπτήριου 
που θα ενώνει τα Πολεμίδια με τον Άγιο 
Αθανάσιο και την Ακτή Ολυμπίων ως 
δακτύλιος της πόλης.

Ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας 
της πόλης και ανάπτυξη των πολιτιστικών 
υποδομών της υλικών και άυλων. Ανοιχτά 
μουσεία, δημιουργία Μουσείου σύγχρονης 
τέχνης, δημιουργία πολυχώρων πολιτισμού, 
Ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας 
μέσω της στήριξη πολιτιστικών φορέων 
και προγραμμάτων.

Σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου δικτύου 
μέσων μαζικής συγκοινωνίας, με μείωση της 
χρήσης του συμβατικού αυτοκίνητου,
αύξηση των εναλλακτικών τρόπων διακίνησης 
(όπως ποδήλατο, ηλεκτρικά ποδήλατα, με τα 
πόδια). Να προωθηθούν και να υλοποιηθούν 
οι δράσεις και τα έργα που προβλέπει στο 
ΣΒΑΚ για τη Λεμεσό.

Δημιουργία υποδομών για χώρους 
άθλησης όπως Δημοτικό Κολυμβητήριο, 
χρήση αθλητικών χώρων των σχολείων τα 
απογεύματα, και αθλητικών εγκαταστάσεων 
στα μεγάλα πάρκα.

Tech City

Tech city με τη δημιουργία του τεχνολογικού 
«πάρκου» στην περιοχή μεταξύ Μαρίνας 
και κάθετου δρόμου Λιμανιού με όριο 
την λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Η 
οριοθετημένη αυτή περιοχή να καταστεί 
ένας ελκυστικός χώρος χωροθέτησης 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στις σύγχρονες τεχνολογίες.



8Πλάνο 10ετίας -  Λεμεσός 2031

Δημοτική Μηχανή

Κέντρο πόλης

Περιβαλλοντικές Υποδομές

Smart City

Ευρωπαϊκα κεφάλαια

Κοινωνική Στήρηξη

Οργάνωση Δημοτικής Μηχανής με νέο 
οργανόγραμμα, γραφείο προγραμματισμού 
και ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Πόλη με ζωντανό κέντρο για όλο το 24ωρο. 
Κίνητρα για αύξηση της επιχειρηματικότητας 
και επιστροφή μονίμων κάτοικων, με 
επανάχρηση των παλιών κτιρίων, με 
πεζοδρόμους, πράσινο και μηδενικούς 
ρύπους και ενίσχυση του στοιχείου του 
δημόσιου χώρου.

Ανάπτυξη υποδομών της πόλης για την 
αντιμετώπιση διαχρονικών προβλημάτων, με 
όρους αειφορίας και κυκλικής οικονομίας, 
προστασίας του περιβάλλοντος, εξοικονόμησης 
πόρων και ενέργειας, αξιοποίησης των νέων 
τεχνολογιών σε έργα όπως τα αντιπλημμυρικά, 
η εκ βάθρων αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης 
αποβλήτων και σκυβάλων στη βάση σύγχρονων 
περιβαλλοντικών παραμέτρων, η ανακύκλωση, 
η ανάπτυξη δικτύων κλπ.

Έξυπνη πόλη που θα επενδύσει στην 
ψηφιακή τεχνολογία και θα προσφέρει 
εφαρμογές που θα εξυπηρετούν άμεσα τον 
πολίτη.

Άντληση κεφαλαίων από Ε.Ε. με συνέργειες 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,επιστημονικών 
ιδρυμάτων και εξειδικευμένων φορέων 
για ευέλικτα σχήματα συνεργασίας και 
αξιοποίηση δημοτικής κτημοσύνης.

Πόλη με κοινωνικό πρόσωπο και ευαισθησίες, 
με βιώσιμο στεγαστικό πρόγραμμα και ισχυρές 
υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης για την 
οικογένεια, τα παιδιά, τις μειονότητες και τους 
ανθρώπους που έχουν περισσότερο ανάγκη.
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Ποιοι θα επωφεληθούν 
από την πρωτοβουλία

Οι εργαζόμενοι, μέσα από τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας.

Οι επιχειρήσεις, μέσα από την 
εξοικονόμηση ενέργειας και το 
καλύτερο κυκλοφοριακό δίκτυο.

Οι άνθρωποι της γνώσης, της 
επιστήμης, της τεχνολογίας οι οποίοι 
επενδύουν στην παιδεία, τη μόρφωση 
και την τεχνολογική κατάρτιση.

Όσοι στηρίζουν μια κοινωνία 
που καταπολεμά τις ανισότητες 
και ζητούν ένα ικανό σύστημα 
πρόνοιας που να αντιστοιχεί 
στα επίπεδα ευημερίας.

Ο επιχειρηματικός κόσμος που θέλει 
να επενδύσει ή και να αναπτύξει την 
επιχείρησή του.

Όλοι όσοι ζουν και εργάζονται στη 
Λεμεσό και που αναζητούν καλύτερη 
ποιότητα ζωής σε μια πόλη η οποία 
τους αγκαλιάζει.

Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 
Οικογένειες και τα παιδιά,ΑμεΑ, 
οι γυναίκες και οι ομάδες που 
υφίστανται διακρίσεις, οι  ηλικιωμένοι, 
οι νεοι με δυσκολίες στην 
επαγγελματική τους αποκατάσταση.
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Action Plan :
Οι πυλώνες της 
πρωτοβουλίας
«Πιστεύουμε στον διάλογο, τη συμμετοχικότητα και την ανταλλαγή
ιδεών. Με διαφάνεια και δημοκρατικότητα»
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ταυτότητα
πόλης

καινοτομία-
ανάπτυξη-τουρισμός

πολιτισμός πράσινο-
περιβάλλον-υγεία

κυκλοφορία-κινητικότητα
δημόσιος χώρος

κοινωνία 
και άνθρωπος

αθλητισμός
παιδεία-νεολαία

συνοικίες

διακυβέρνηση-
προγραμματισμός

ευρωπαϊκα 
προγράμματα-
χρηματοδότηση
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Το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι του τοπίου της Λεμεσού είναι η θάλασσα. 
Ο επαναπροσδιορισμός του παραλιακού και θαλασσιού χώρου σε όλη 
την ακτογραμμή της πόλης είναι απαραίτητος, έτσι ώστε να δίνονται 
περισσότερες επιλογές βιωματικής σχέσης με τη θάλασσα σε όλους 
τους πολίτες και τους επισκέπτες. Μεσώ μιας σειράς δράσεων και ενός
καινοτόμου σχεδιασμού και παρέμβασης  μπορεί να επιτευχθεί η οργανική 
σύνδεση του Λεμεσιανού με το υγρό στοιχείο.  

Στόχος θα πρέπει να είναι αναμφισβήτητα η ποιότητα του νερού αλλά και 
η ποιότητα ζωής που απολαμβάνει ο πολίτης εξαιτίας της θάλασσας: φυσική 
άσκηση, ηρεμία, κοινωνικοποίηση, αναψυχή, θέσεις εργασίας. Το παλιό 
και νέο λιμάνι, η μαρίνα, η επίχωση, είναι στοιχειά τα οποία ενισχύουν την 
ταυτότητα της πόλης μας γι΄αυτό και η Λεμεσός πρέπει να αναδειχθεί 
ως σύγχρονη παραθαλάσσια μητρόπολη.  

Τα οφέλη που θα προκύψουν για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως 
επαγγελματικής απασχόλησης, κοινωνικής θέσης ή καταγωγής, είναι πολλά. 
Αφενός η προσέλκυση ξένων εταιρειών οι οποίες θα έχουν ως βάση των 
εργασιών τους τη Λεμεσό προσδίδει κύρος στην πόλη, ως ένας περιζήτητος 
επιχειρηματικός χώρος. Αφετέρου δημιουργεί θέσεις εργασίας στους πολίτες.

ταυτότητα
πόλης
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ταυτότητα
πόλης

Μέσω της οικονομικής ενίσχυσης της πόλης εξασφαλίζεται οικονομική 
αυτοτέλεια, συνθήκη η οποία θα απεγκλωβίσει τον δήμο από την απόλυτη 
οικονομική εξάρτηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Έτσι περισσότερα 
έργα θα μπορούν να υλοποιούνται αυτόνομα από τον ίδιο το δήμο. Όλα τα πιο 
πάνω τελικό στόχο θα έχουν τον ίδιο τον πολίτη, αφού η κοινωνική πολιτική 
του δήμου θα μπορεί να διευρυνθεί και να καλύψει περισσότερες ανάγκες.

Μέσα από τη δημιουργία «ταυτότητας» πόλης (branding) η Λεμεσός θα 
μπει στο διεθνή χάρτη των ελκυστικότερων πόλεων. Ο τουρισμός μπορεί 
να αναπτυχθεί ποικιλοτρόπως, καθώς θα είναι μια πόλη η οποία μπορεί να 
συνδυάσει τα επιτεύγματα της τεχνολογίας στις μετακινήσεις, στην
αρχιτεκτονική, στην υγεία κ.α. μαζί με την παράδοση και την ιστορία.  
Η μεγαλύτερη πρόκληση κάθε πόλης είναι η αντιμετώπιση της φτώχιας, 
της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Καθιστώντας τη Λεμεσό 
επιχειρηματικό κέντρο, τουριστικό προορισμό, χώρο καινοτομίας, 
τεχνολογίας, εμπορίου και ανάπτυξης, δημιουργούνται οι συνθήκες
ενσωμάτωσης όλων των πολιτών μέσω της επαγγελματικής ευρυχωρίας η 
οποία θα προκύψει. Τελικός αποδέκτης είναι ο Λεμεσιανός.
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Η Λεμεσός έχει όλες τις δυνατότητες για να καταστεί σημαντικό κέντρο 
της ανατολικής Μεσογείου.  Μπορεί να αποτελέσει ένα ελκυστικό προορισμό 
επιχειρήσεων, έρευνας, καινοτομίας επενδύσεων και τουρισμού με τρόπο 
που να είναι επωφελής στην κοινωνία, στην οικονομία, και στο περιβάλλον. 
Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου σημαντικός είναι ρόλοςτης δημοτικής 
αρχής η οποία πρέπει να διευκολύνει, να συμβάλει, να σχεδιάσει, ναοργανώσει,
να προωθήσει πολιτικές ανάπτυξης και καινοτομίας. Ως αποτέλεσμα, 
η Λεμεσός μπορεί να εξελιχθεί σε μια σύγχρονη τεχνόπολη που να προωθεί 
την καινοτομία και τις νεοφυείς τεχνολογικές επιχειρήσεις, παρέχοντας 
ευκαιρίες και κίνητρα σε επιχειρήσεις και προσελκύοντας ξένους επενδυτές 
που δραστηριοποιούνται στις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής.

Η προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης είναι βασικός στόχος της επόμενης 
δεκαετίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία υποδομών για τον 
εμπλουτισμό και την προώθηση επαγγελμάτων που σχετίζονται με τη θάλασσα. 
Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να διαδραματίσει το Λιμάνι 
Λεμεσού, το οποίο πρέπει να τύχει της απαραίτητης ανάπτυξης ούτως ώστε 
να διαμορφωθεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη βιώσιμη στήριξη της
βιώσιμης ανάπτυξης της ναυτιλίας. Ο Τουρισμός είναι μια σημαντική πτυχή 
στην ταυτότητα της πόλης. Τόσο σε συνεργασία με τον ΚΟΤ, όσο και σε 
συνεργασία με ανεξάρτητους φορείς και επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, 
η Λεμεσός έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει διάφορες ομάδες ταξιδιωτών.

Η Λεμεσός έχει όλες τις δυνατότητες για να καταστεί σημαντικό κέντρο 
της ανατολικής Μεσογείου.  Μπορεί να αποτελέσει ένα ελκυστικό προορισμό 
επιχειρήσεων, έρευνας, καινοτομίας επενδύσεων και τουρισμού με τρόπο 
που να είναι επωφελής στην κοινωνία, στην οικονομία, και στο περιβάλλον. 
Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου σημαντικός είναι ρόλοςτης δημοτικής 
αρχής η οποία πρέπει να διευκολύνει, να συμβάλει, να σχεδιάσει, να οργανώσει,
να προωθήσει πολιτικές ανάπτυξης και καινοτομίας. Ως αποτέλεσμα, 
η Λεμεσός μπορεί να εξελιχθεί σε μια σύγχρονη τεχνόπολη που να προωθεί 
την καινοτομία και τις νεοφυείς τεχνολογικές επιχειρήσεις, παρέχοντας 
ευκαιρίες και κίνητρα σε επιχειρήσεις και προσελκύοντας ξένους επενδυτές 
που δραστηριοποιούνται στις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής.

Η προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης είναι βασικός στόχος της επόμενης 
δεκαετίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία υποδομών για τον 
εμπλουτισμό και την προώθηση επαγγελμάτων που σχετίζονται με τη θάλασσα. 
Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να διαδραματίσει το Λιμάνι 
Λεμεσού, το οποίο πρέπει να τύχει της απαραίτητης ανάπτυξης ούτως ώστε 
να διαμορφωθεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη βιώσιμη στήριξη της
βιώσιμης ανάπτυξης της ναυτιλίας. Και το λιμάνι μπορεί να συνδράμει στη 
δημιουργία μιας ταυτότητας μεσογειακής πόλης. 

καινοτομία-
ανάπτυξη-τουρισμός
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καινοτομία- 
ανάπτυξη-
τουρισμός

Η ταυτότητα μπορεί να συμβάλλει σημαντικά σε θέματα προσέλκυσης ξένων 
επισκεπτών αλλά και ξένων που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στη Λεμεσό. 
Τόσο σε συνεργασία με τον ΚΟΤ, όσο και σε συνεργασία με ανεξάρτητους 
φορείς και επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, η Λεμεσός έχει τη δυνατότητα 
να αναδείξει τα ιδιαίτερα της χαρακτηριστικά, ώστε να καταστεί μια ελκυστική 
πόλη για τους επισκέπτες της.

Ο κατασκευαστικός τομέας δεν πρέπει να βασίζεται σε μη βιώσιμα μοντέλα 
ανάπτυξης προωθώντας έργα που μακροπρόθεσμα βλάπτουν αντί να 
ωφελήσουν την πόλη μέσα από τη μη χρήση τους (όπως η σύνδεση κτιρίων 
με την πώληση των διαβατηρίων), αλλά να δημιουργήσει υποδομές για τις 
υπόλοιπες δραστηριότητες που αναφέραμε. Κατασκευαστικά έργα που να
δημιουργούν υποδομές σε τομείς όπως ο τουρισμός, η χρήση του λιμανιού, 
γραφεία, χώροι στάθμευσης, αντιπλημμυρικά έργα, πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι, 
αποτελούν επιτακτική ανάγκη για τη Λεμεσό της επόμενης δεκαετίας.       

Με καινοτόμες λύσεις, με αξιοποίηση των νέων και του έμψυχου δυναμικού 
της πόλης μπορούν να επωφεληθούν διάφοροι τομείς: εκπαίδευση, τουρισμός, 
φαρμακευτικές εταιρείες, ιατρική. Η πόλη οφείλει να στελεχώνεται από άτομα 
που επιμορφώνονται συνεχώς και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου. 
Η επιστήμη και της παραγωγή γνώσης στη Λεμεσό είναι άμεσα συνδεδεμένες 
με την ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ, το οποίο πρέπει να πρωταγωνιστήσει στους 
τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, παράγοντες απαραίτητους για 
τη βιώσιμη τοπική οικονομική ανάπτυξη. Η τεχνολογική και κοινωνική 
καινοτομία, η επιχειρηματικότητα και η δημιουργικότητα θα ευνοηθούν από 
την ύπαρξη πρόνοιας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης. Καινοτόμες λύσεις θα 
συμβάλουν ώστε και ο Δήμος της πόλης να εκσυγχρονιστεί στην πρόληψη ή στην 
επίλυση προβλημάτων.
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Ο πολιτισμός είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένος με τη Λεμεσό. Δείγματα τόσο 
από τον αρχαίο όσο και το σύγχρονο πολιτισμός βρίσκονται διάσπαρτα παντού, 
καθώς η Λεμεσός αιώνες τώρα είναι κοιτίδα πολιτισμού. Η πόλη σφύζει από 
καλλιτέχνες και δημιουργούς που συνθέτουν ένα δυναμικό πολιτιστικό τομέα, 
μια σύγχρονη βιομηχανία θεάματος. Εκατοντάδες δημιουργοί, συντελεστές, 
εικαστικοί συγγραφείς, ποιητές, χορευτές μουσικοί,ηθοποιοί, ζουν και παράγουν 
στη Λεμεσό, αναδεικνύοντας την  σε πολιτιστικό κέντρο της Κύπρου.

Σε ένα απαραίτητο πολιτιστικό σχεδιασμό δεκαετίας, η διεκδίκηση του τίτλου 
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2030 θα μπορούσε να αποτελέσει 
ένα από τους βασικούς στόχους αλλά και κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη 
και ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της πόλης με πολλαπλά οφέλη και σε 
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Καμιά πόλη δεν ανθεί, χωρίς τις τέχνες, 
είναι καταδικασμένη σε πνευματικό μαρασμό. Σε αυτό τον πνευματικό μαρασμό 
αντιστέκονται καθημερινά δεκάδες καλλιτέχνες της πόλης. 
Με τις πρωτοβουλίες τους, τις δράσεις τους, τον καθημερινό τους αγώνα, είτε 
λειτουργούν από μόνοι τους είτε αντιπροσωπεύουν  μικρούς αλλά και μεγάλους 
φορείς, προσπαθούν να μεταλαμπαδεύσουν την αγάπη για τον πολιτισμό, 
ανεβάζοντας το πνευματικό επίπεδο της πόλης. Αυτές τις εστίες πολιτισμού 
ο Δήμος οφείλει να τις στηρίξει, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις 
ανεξάρτητης παραγωγής και δημιουργίας.

πολιτισμός
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πολιτισμός

Ζώντας σε μια πολυπολιτισμική πόλη, ο Λεμεσιανός δέχεται πληθώρα επιδράσεων 
που θα μπορούσαν να εκφραστούν σε ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών δράσεων 
και εκδηλώσεων. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του 
πολιτισμού οι οποίες δυστυχώς δεν υλοποιούνται γιατί δεν υπάρχει 
μια ενιαία πολιτιστική πολιτική σχεδιασμού, προώθησης και στήριξης. 
Στόχος του δήμου θα πρέπει να είναι να συμβάλει στην εκπαίδευση, 
καλλιέργεια και διαμόρφωση πολιτών με πνευματικές και καλλιτεχνικές 
αναζητήσεις, εστιάζοντας σε παιδιά και εφήβους. Η ανάπτυξη κοινού 
και  η ευαισθητοποίηση του σε θέματα πολιτισμού και τεχνών, θα αποδειχθεί 
η καλύτερη επένδυση. Ο Δήμος θα έπρεπε να στοχεύσει σε μακροπρόθεσμες 
πρακτικές που θα βοηθήσουν στην εδραίωση σημαντικών δράσεων μεν, 
αλλά και θα στηρίζουν και αναπτύσσουν την πνευματική και αισθητική 
στάθμη της πόλης και των δημοτών της. Υπάρχει ένα επίμονο κοινό που 
διψά για τέχνες γι’ αυτό  στόχος του δήμου θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη 
πνευματικής κουλτούρας. 

Ο πολιτισμός πέρα από πνευματικά οφέλη συνεισφέρει και στην οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξημέσα από τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την παραγωγή 
διεθνών συνεργασιών και τη συγκέντρωσηενός μεγάλου δημιουργικού κεφαλαίου. 
Τα οφέλη για τους πολίτες αλλά και όσους έχουν επιλέξει τη Λεμεσό ως χώρο 
διαμονής τους είναι πολλά με κατεξοχήν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. 
Οι υφιστάμενοι (ακόμα και δημοτικοί) χώροι μπορούν να στηριχθούν αλλά και 
να διαφοροποιηθούν, να διευρυνθούν οι χρήσεις τους. 
Πρωτοβουλίες υπάρχουν. Στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμού σχεδιασμού 
ο Δήμος θα έπρεπε να ενισχύει και να λειτουργεί ως μεσάζων αξιοποίησης 
Ευρωπαϊκώνκαι διεθνών προγραμμάτων πολιτισμού. Ο κόσμος των τεχνών 
συμβάλλει όχι μόνο στην εσωτερική και ανθρωπιστική μας καλλιέργεια, αλλά 
στην ανάπτυξη της κοινωνίας μας και των δημοτών της.
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Το μεγάλο στοίχημα ολόκληρου του πλανήτη είναι η αντιμετώπιση της 
περιβαλλοντικής κρίσης. Δεν αρκούν οι ιδέες. Πρέπει να αναληφθούν ευθύνες 
και να γίνουν πράξη. Αυτό είναι καθήκον κυρίως της τοπικής αρχής κάθε 
πόλης στην Ευρώπη και στον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί 
πόσο σημαντική είναι η συνεργασία σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση
παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή. Με την εκπόνηση 
στρατηγικού σχεδίου για τη Λεμεσό αποδεικνύουμε πως μπορούμε να 
σχεδιάζουμε και να οικοδομούμε χώρους σεβόμενοι το περιβάλλον και 
ταυτόχρονα να παρέχουμε στις κοινότητες τη δυνατότητα να αναπτυχθούν. 
Η οικοδόμηση βιώσιμων και ανθεκτικών πόλεων αποτελεί στόχο της Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ο χάρτης πορείας μας για να επιτύχουμε 
τους στόχους μας. Αυτό θα συμβεί αν μετατρέψουμε τις κλιματικές και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες σε όλους τους τομείς. Μέσα σε ένα 
τέτοιο πλαίσιο οι κάτοικοι της Λεμεσού θα μπορούν να απολαμβάνουν την 
οικολογική διαμόρφωση των αστικών χώρων και των χώρων πρασίνου,
των μεταφορών, του κυκλοφοριακού ενώ ταυτόχρονα η ποιότητα του αέρα, 
της γης, της θάλασσας θα βελτιωθούν. 

πράσινο-περιβάλλον
υγεία
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πράσινο-
περιβάλλον-
υγεία

Η ανάπτυξη της Πράσινης στάσης ζωής είναι αποτέλεσμα παιδείας, έργων, 
χρήσης τεχνολογικών επιτευγμάτων αλλά κυρίως ενός στοχευμένου σχεδίου 
δράσης και σωστού προγραμματισμού. Η βέλτιστη διαχείριση αποβλήτων, 
τα δημοτικά κίνητρα σε όποιους κάνουν πράξη τα περιβαλλοντικά ένστικτα, 
η εκπαίδευση των δημοτικών λειτουργών και του δημότη με προγράμματα 
περιβαλλοντικής συνείδησης και πρακτικών, η δημιουργία «πράσινων» 
δημοτικών τεμαχίων με κοινωνική συνέργεια δημοτών, τα αντι-κίνητρα 
για χρήση αυτοκινήτου, η ψηφιοποιημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες ώστε 
να μειώνει τις κυκλοφοριακές ανάγκες, τα αντισταθμίσματα σε άδειες 
ανάπτυξης και η αδιαπραγμάτευτη πολιτική προστασίας βιότοπων, είναι 
παραδείγματα μιας καλής αρχής πράσινης πολιτικής.

Έχουμε την πεποίθηση πως οι νέοι της πόλης μας θα αναλάβουν δράση και με 
καινοτόμες ιδέες θα αξιοποιήσουν Ευρωπαϊκά προγράμματα δημιουργώντας 
ταυτόχρονα θέσεις εργασίας και ποιότητα ζωής σε όλα τα επίπεδα.
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Το περιβαλλοντικό έλλειμμα των κυπριακών πόλεων δημιουργήθηκε από 
ένα ιδιαίτερο μείγμα συνθηκών πολύ διαφορετικών από πόλεις αντίστοιχου 
μεγέθους στο εξωτερικό. Γι’ αυτό, οι δράσεις που κατανοούν καλά τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες και έχουν κοινωνικό έρεισμα μπορούν να ευδοκιμήσουν.
Η κινητικότητα και ο δημόσιος χώρος είναι ένα βασικό πεδίο. Αν δοθούν τα μέσα 
και οι ευκαιρίες στους πολίτες, θα μπορέσουν να ανατραπούν παγιωμένες 
επιλογές και συμπεριφορές.

Η ανοικτή και φιλόξενη πόλη για όλους τους χρήστες της: παιδιά, ηλικιωμένους, 
άτομα με μειωμένη κινητικότητα, επισκέπτες, μετανάστες, εργαζόμενους 
κ.λ.π. προϋποθέτει χώρο και έμφαση στον πεζό και τον ποδηλάτη, όχι όμως 
με αποσπασματικά ή μεμονωμένα έργα, όχι μόνο για την εβδομαδιαία 
βόλτα, αλλά για την καθημερινότητα. Με την ίδια επιμέλεια και επιμονή που 
τόσα χρόνια συμπληρωνόταν το βασικό οδικό δίκτυο, θα πρέπει τάχιστα ένα 
πράσινο δίκτυο να συνδέσει τους τόπους εργασίας, αναψυχής, εμπορίου και 
υπηρεσιών, αλλά και το μελλοντικό μητροπολιτικό πάρκο στα βόρεια, με τις 
περιοχές κατοικίας, το κέντρο και την ακτογραμμή. Έχει ήδη σχεδιαστεί από 
το ΣΒΑΚ, αναμένει απλά ένα φιλόδοξο και γρήγορο πρόγραμμα υλοποίησης.

κυκλοφορία-κινητικότητα
δημόσιος χώρος
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κυκλοφορία-
κινητικότητα-
δημόσιος χώρος

Η δημιουργία ενός ελκυστικού και συνεχούς δημόσιου χώρου, η αφαίρεση 
φόρτου από τουςδρόμους με έξυπνες πολιτικές και η ενθάρρυνση άλλων 
μέσων μετακίνησης πρέπει να εμπλέξει ενεργά το σύνολο των κοινωνικών 
εταίρων. Πόλεις όπως η Λεμεσός με ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες και 
μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, έχει την ευχέρεια εντάξει την κινητικότητα 
στην εταιρική κοινωνική τους ευθύνη, ενθαρρύνοντας και επιβραβεύοντας 
μια σειρά από δράσεις και δείκτες απόδοσης. Έπρεπε να ήταν εκτός ατζέντας 
τα έργα προώθησης παραχώρησης ακόμα περισσότερου χώρου στο αυτοκίνητο 
αντί σε ευκολότερες προσβάσεις και διακινήσεις.

Η συζήτηση για τα μέσα σταθερής τροχιάς (τοπικά ή υπερτοπικά) πρέπει 
να ξεκινήσει με ορίζοντα το 2050. Πρώτη προτεραιότητα να καθοριστούν 
και να ενδυναμωθούν έγκαιρα οι βασικοί άξονες της δημόσιας συγκοινωνίας, 
να ενισχυθούν με χρήσεις/προορισμούς και προπαντός με πυκνότητες και 
πληθυσμό, ώστε σταδιακά να είναι βιώσιμο το εγχείρημα της μετάβασης 
στην πράσινη κινητικότητα.
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Η Λεμεσός έχει αποδείξει διαχρονικά πως στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων 
της έχει τον άνθρωπο. Κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή θα δούμε πως 
αναπτύχθηκε μετά την ανεξαρτησία εξαιτίας της συσσώρευσης εργατικού 
δυναμικού. Ως μια πόλη λιμάνι, βιοτεχνιών, οινοβιομηχανιών και γεωργικών 
αγροκτημάτων είχε ανάγκη κυρίως από εργάτες. Στην εικόνα της πόλης ήρθε 
να προστεθεί μεγάλος αριθμός προσφύγων από την Τούρκικη εισβολή του 
1974, οι οποίοι σύντομα έγιναν σημαντικό λειτουργικό κομμάτι της κοινωνίας 
της Λεμεσού.  

Η Λεμεσός σήμερα αποτελεί ένα κράμα τάξεων, εθνοτήτων, μορφωτικού επιπέδου. 
Με πνεύμα συνύπαρξης η Λεμεσός τους αγκαλιάζει όλους. Δυστυχώς όμως, 
τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα του 21ου αιώνα αποκλείουν ομάδες, 
επιδεινώνοντας τη θέση τους, δημιουργώντας ένα χάσμα ταξικό που έχει ως 
κύρια αιτία την ανεργία.  

κοινωνία 
και άνθρωπος
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Πρώτιστος  στόχος της δημοτικής αρχής, όπως έχει επισημανθεί και αλλού, 
είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας.  Ο ανειδίκευτος εργάτης, η μητέρα 
μονογονιός, ο/η νέος/α επιστήμονας, έχουν τη θέση τους στην πόλη. 

Μέλημα της δημοτικής αρχής είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες που
θα τους επιτρέψουν να βρουν αυτή τη θέση και να την αξιοποιήσουν 
συμβάλλοντας εποικοδομητικά στη ζωή της πόλης. 

Μέσα από την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των πολιτών κερδίζει 
αναμφισβήτητα το σύνολο. Μειώνεται αισθητά ο κίνδυνος παραβατικής 
ή εγκληματικής συμπεριφοράς, μειώνεται η τάση προς την χρήση εξαρτήσεων, 
της σχολικής εγκατάλειψης, οι πολίτες αισθάνονται αποδεκτοί, χρήσιμοι, 
χαρούμενοι. Εκεί όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι οριακές, ο Δήμος
πρέπει να συμβάλλει με άλλους τρόπους φανερώνοντας το ανθρωπιστικό 
του πρόσωπο, αποδεικνύοντας πως έχει δημιουργήσει μια πόλη για όλους 
τους πολίτες, εφαρμόζοντας κοινωνικές πολιτικές άμεσης δράσης.

κοινωνία 
και άνθρωπος
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“Νους υγιής εν σώματι υγιεί” ως σχήμα αρμονίας το οποίο προάγει την υγεία, 
την αποφόρτιση και την πνευματική διαύγεια των ανθρώπων, πρέπει να είναι 
μέλημα κάθε δήμου. Μια υγιής νεολαία, σωματικά και πνευματικά, υπόσχεται 
και ένα υγιές μέλλον στην πόλη.  

Η κουλτούρα του αθλητισμού και της ευεξίας δημιουργεί ανθρώπους που 
φροντίζουν την υγεία τους ενώ ταυτόχρονα η δια βίου μάθηση αποτελεί 
βασική αξία στη συνεχή ανάπτυξη των ατόμων κάθε ηλικίας. Στόχος είναι 
να αξιοποιηθούν δημόσιοι χώροι αλλά και άτομα, που με τη γνώση και τις 
πρωτοβουλίες τους μπορούν να συμβάλουν στη σωματική και πνευματική 
καλλιέργεια των ατόμων. 

Παράλληλα, οι νέοι μας χρειάζονται νέα ερεθίσματα. Ζουν στην εποχή της 
εικόνας και του ήχου, των διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων. Πρέπει να 
διαγνώσουμε το γεγονός ότι δέχονται προκλήσεις από παντού. 
Είναι συχνό το φαινόμενο της εξάρτησης από τα social media, σε βαθμό που 
όπως έχει φανεί μέσα από έρευνες, συνδέεται με την αύξηση της νεανικής 
και εφηβικής κατάθλιψης. 

αθλητισμός
παιδεία-νεολαία



25

Μέσω της κοινωνικοποίησης που θα δημιουργηθεί από την συμμετοχή τους 
σε αθλητικά ή πολιτιστικά σωματεία οι νέοι μπορούν να αποκτήσουν την 
αίσθηση του “ανήκειν”, μια αίσθηση που συχνά αναζητούν 
σε λανθασμένες δραστηριότητες. 

Η νεολαία μας πρέπει να ωθηθεί ώστε να αξιοποιήσει τα επιτεύγματα της 
εποχής στην οποία ζει. Ο κάθε νέος μπορεί να γίνει ενεργός, δραστηριοποιημένος 
πολίτης και να αποκτήσει κοινωνικά αντανακλαστικά συμβάλλοντας θετικά 
στο σύνολο. Μέσα σε μια ζωντανή πόλη νέων σίγουρα θα δημιουργηθούν οι 
συνθήκες που θα ανταμείψουν την ίδια την νεολαία.

αθλητισμός-
παιδεία-
νεολαία
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Στο επίκεντρο ευρύτερα του δήμου αλλά κυρίως των συνοικιών βρίσκεται 
ο άνθρωπος. Στόχος είναι η σύσφιξη των σχέσεων μέσα σε μια κοινότητα-
συνοικία και μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας, αλληλεγγύης και συνεργασίας, 
σε έναν χώρο όπου τα έργα υποδομής θα κάνουν τη ζωή λειτουργική και 
ευχάριστη, χωρίς προβλήματα. Έργα υποδομής θεωρούνται τα αντιπλημμυρικά 
έργα, τα πεζοδρόμια, το οδικό δίκτυο, ο φωτισμός, η συλλογή σκυβάλων η 
οποία  θα πρέπει να διασυνδέεται και με την οικολογική συνείδηση μέσω 
κινήτρων ανακύκλωσης.  

Η σύγχρονη τάση στις πόλεις της Ευρώπης, «οι πόλεις των 15 λεπτών», έχουν 
αποδείξει, πως έχουν αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων στις 
συνοικίες, παρέχοντας τους αυτάρκεια σε υπηρεσίες όπως καταστήματα, 
ιατρικά κέντρα, σχολεία, πολιτιστική, εμπορική και αθλητική ζωή. Για να μπορεί 
ο Λεμεσιανός να καλύπτει τις ανάγκες του σε αποστάσεις των 15 λεπτών με τα 
πόδια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ψηλή δενδροφύτευση στους δρόμους 
των συνοικιών, η οποία θα τον ανακουφίζει από τις ψηλές θερμοκρασίες. 
Αυτό θα συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη ποιότητα του αέρα και στη 
φυσική άσκηση και που θα δημιουργήσει δεσμούς συνοχής ανάμεσα στους 

συνοικίες
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κατοίκους οι οποίοι θα συναντιούνται στις διαδρομές τους. Ολόκληρος ο 
σχεδιασμός αυτός επιτυγχάνει την αποκέντρωση  της πόλης, ενώ ταυτόχρονα 
θα συνδέονται με το κέντρο μέσω ενός σχεδιασμού ποδηλατοδρόμων, 
πεζοδρόμων και έξυπνου κυκλοφοριακού δικτύου. 

Οι συνοικίες της Λεμεσού μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς της 
ζωής στην Κύπρο. Οι χαρακτηριστικές αυλές, φυτεμένες και φροντισμένες 
με αγάπη από τους κατοίκους,  φανερώνουν την τάση των συμπολιτών μας 
να αναζητούν την ομορφιά και το πράσινο γύρω τους. Τα καλύτερα σπίτια 
είναι αυτά που έχουν μέσα ανθρώπους χαμογελαστούς. Αυτός είναι ο στόχος
του Δήμου τόσο στο κέντρο όσο και στις συνοικίες.

συνοικίες
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Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του τρόπου οργάνωσης και διακυβέρνησης 
του Δήμου Λεμεσού είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για μια πόλη όπως 
η δική μας. Ανάλογη είναι και η προσδοκία των πολιτών ευρύτερα από τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην υπό εξέλιξη συζήτηση εδώ και 
χρόνια για συνολική μεταρρύθμιση. Η βελτίωση και ψηφιοποίηση των δημοτικών 
υπηρεσιών, η υιοθέτηση καινοτόμων μορφών διοίκησης της πόλης μέσω της
εφαρμογής «έξυπνων» πολιτικών, αφορούν τόσο την ίδια την πόλη, αλλά 
και άλλους παραγωγικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς που 
δραστηριοποιούνται στη Λεμεσό.

Μέσω της προώθησης και της διείσδυσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
στις ζωές των Λεμεσιανών, θα επιτευχθούν στόχοι όπως η αποτελεσματικότερη 
διοίκηση, η άμεση εμπλοκή των πολιτών στις δραστηριότητες του δήμου αλλά 
και η ενίσχυση της συμμετοχικότητας στη λήψη αποφάσεων. Τέλος, μέσω της 
αναθεώρησης του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού θα μπορέσει η πόλη μέσω ενός 
ολοκληρωμένου προγραμματισμού να αναβαθμιστεί πολεοδομικά. Επίσης θα
υπάρχουν οι κατάλληλες βάσεις δεδομένων, συνθήκη που θα βοηθά στο να 
λαμβάνονται οι ορθότερες αποφάσεις.

διακυβέρνηση-
προγραμματισμός



29

Για να καταστεί εφικτό να επιτελέσει αποτελεσματικά την αποστολή του  ο Δήμος, 
χρειάζεται να οργανωθεί με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του υφιστάμενου 
προσωπικού του, την επαρκή στελέχωσή του σε νέους και απαιτητικούς 
τομείς που σχετίζονται με τον πολεοδομικό σχεδιασμό, το περιβάλλον, την 
κοινωνική πολιτική και την ψηφιακή διακυβέρνηση, την αναβάθμιση των 
συστημάτων αξιολόγησης, επιβράβευσης και επανακατάρτισης των στελεχών του.

Βασικό ζητούμενο είναι ένα νέο οργανόγραμμα με βάση τις αρμοδιότητες 
του Δήμου, το οποίο θα προβλέψει για ορθή στελέχωση, με ιδιαίτερο βάρος 
στο αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό. Η νέα εποχή έφερε νέες ευθύνες, 
επείγουσες ανάγκες. Αν ο Δήμος αυτοπεριορισθεί με βάση την υφιστάμενη 
λειτουργία του, τις υφιστάμενες διαδικασίες και την οργάνωση του, θα γίνει 
ουραγός. Χρειάζονται διακριτά καθήκοντα των λειτουργών του και κανόνες 
διοίκησης που δίνουν τη δυνατότητα στην πρωτοβουλία, στην ανάπτυξη των 
ικανοτήτων των στελεχών του. Η αξιολόγηση, η επιβράβευση, ο εσωτερικός 
έλεγχος, η παραγωγικότητα, έχουν μετρήσιμους δείκτες.

Η δημιουργία σύγχρονων κτιριακών και τεχνολογικών υποδομών, είναι 
απαραίτητη ιδίως για την πρόβλεψη αναγκών σε σχέση με την αμεσότητα 
επικοινωνίας και ανταπόκριση προς τις ανάγκες της πόλης και των δημοτών. 
Ο Δήμος Λεμεσού μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας μπορεί να γίνει ο πρωτοπόρος 
Δήμος στην ανάπτυξη διαδικασιών συμμετοχικότητας των δημοτών.

Η επίτευξη στρατηγικών στόχων προϋποθέτει την κινητοποίηση των πολιτών, 
την ενεργό συμμετοχή τους, την ανατροφοδότηση από αυτούς και την 
καθιέρωση μοντέλων δημόσιας διαβούλευσης.

διακυβέρνηση-
προγραμματισμός
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Το πεδίο χρηματοδότησης γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό. Ο Δήμος 
Λεμεσού μπορεί να πρωτοπορήσει σε τοπικό σε περιφερειακό επίπεδο για 
να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες για το σύνολο της πόλης μας. Η 
Λεμεσός πρέπει να είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί κονδύλια και ευκαιρίες 
χρηματοδότησης τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και με συνεργασίες 
με τον ιδιωτικό τομέα. Γι’ αυτό απαιτείται στρατηγική, σχέδια για ώριμα 
έργα, αναβάθμιση της Δημοτικής Υπηρεσίας, ευελιξία και συνέργειες με 
ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες, και δικτύωση με ευρωπαϊκούς και 
διεθνείς φορείς. 

Η διεκδίκηση έργων και προγραμμάτων αποφέρει πολλαπλά οφέλη και 
ο Δήμος Λεμεσού χρειάζεται να εργαστεί βάσει συγκεκριμένων αρχών: 
κάθε έργο να εντάσσεται και να εξυπηρετεί τον στρατηγικό προσανατολισμό 
της Λεμεσού, προϋποθέτοντας ένα άρτιο σχεδιασμό και ωριμότητα που 
να εξασφαλίζει χρηματοδότηση. Συνεπώς, απαιτείται η δέσμευση και συνέπεια 
σε χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και την εκπλήρωση ποιοτικών 
και ποσοτικών στόχων.

ευρωπαϊκα προγράμματα
χρηματοδότηση
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Επίδραση 
στη Λεμεσό

3. Πολιτιστικά:

-  Ανάπτυξη υλικών και άυλων
    πολιτιστικών υποδομών
- Δημιουργία προϋποθέσεων για την
   πολιτιστική ανάπτυξη
- Διεύρυνση των πολιτιστικών αγαθών
- Ανάδειξη των τεχνών και δημιουργών
- Ενίσχυση των εστιών πολιτισμού
- Αναγνωρισιμότητα της πόλης σε
   Κύπρο και εξωτερικό
- Πνευματική καλλιέργεια δημοτών
- Διεκδίκηση του θεσμού Πολιτιστική
   Πρωτεύουσα της Ευρώπης

1. Κοινωνικά:  

- Σύσφιξη σχέσεων 
- Ενίσχυση ασφάλειας μέσα από 
   την αίσθηση του “ανήκειν”
- Πρόληψη παραβατικότητας
- Θέσεις εργασίας
- Κοινωνικές πολιτικές πρόνοιας 
   για ευάλωτες ομάδες

4. Οικονομικά:
 
-  Νέες ευκαιρίες 
-  Νέες θέσεις εργασίας
-  Ανάπτυξη οικονομίας 
    (υπηρεσίες, εμπόριο)
-  Αυτονομία στην πόλη 
-  Εξοικονόμηση χρόνου
-  Εξοικονόμηση ενέργειας

2. Περιβαλλοντικά:

-  Καθαριότητα
-  Δενδροφύτευση
-  Πεζοδρόμηση κέντρου
-  CO2 free zone
-  Σύγχρονες και οικολογικές 
    αστικές συγκοινωνίες
-  Επίλυση κυκλοφοριακού
- Σωματική άσκηση
-  Ασφάλεια Ζώων



32

Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις. 

Θέλεις;
Πατήσε το link.

δήλωση συμμετοχής 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Xk9mAA5ZvjgZE7cM9laJ_30SB5jAZJDZhKn6esqbLazWeA/viewform?usp=sf_link


για επικοινωνία:

Ελένης Παλαιολογίνας 27, 3040 Λεμεσός
esy@yiatilemeso.com
www.yiatilemeso.com

https://www.google.com/maps/place/Ελένης+Παλαιολογίνας+27,+Λεμεσός,+Κύπρος/@34.6780023,33.0464155,19z/data=!4m5!3m4!1s0x14e7331ae41ce211:0xf26cff17a3ef6d88!8m2!3d34.6780023!4d33.0469627
mailto:esy%40yiatilemeso.com?subject=
http://www.yiatilemeso.com
https://www.facebook.com/yiatiLemeso
https://twitter.com/yiatilemeso_
https://www.instagram.com/yiatilemeso_

