
Χαιρετισμός  του  Δημάρχου  Λεμεσού  στην  ημερίδα  του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  με  θέμα  «Στοχεύοντας  στην
ανάπτυξη  της  γαλάζιας  οικονομίας»,  την  Παρασκευή,  14
Οκτωβρίου  2016  στις  9.00  π.μ.  στο  κτίριο  Τάσσος
Παπαδόπουλος, ΤΕΠΑΚ

Ευχαριστώ  για  την  πρόσκληση  σε  αυτή  την  ημερίδα  και
συγχαίρω  το  γραφείο  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  στην
Κύπρο και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο για την πρωτοβουλία
τους.

Η Λεμεσός, χάρη στους φωτισμένους δικηγόρους και λογιστές
της  πόλης,  με  επικεφαλής  τον  Χρύση  Δημητριάδη,
πρωτοστάτησε  στη  δημιουργία  κατάλληλων  νομικών
προϋποθέσεων,  φορολογικού  καθεστώτος  και  υποδομής  για
την  προσέλκυση,  ακόμα  πριν  τα  γεγονότα  του  1974,
ναυτιλιακών  εταιρειών  από  χώρες  της  Ευρώπης,  οι  οποίες
μετέφεραν την έδρα τους από το Αμβούργο, για παράδειγμα,
και παρείχαν πλέον υπηρεσίες από την Κύπρο.

΄Εκτοτε η δυναμική που αναπτύχθηκε οδήγησε σε μια άνθιση
του τομέα, προσέλκυσε δεκάδες εταιρείες από όλο τον κόσμο
που  ως  αποτέλεσμα  κατέστησε  την  Λεμεσό  σήμερα  ως  το
μεγαλύτερο κέντρο πλοιοδιαχείρισης στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
και το πέμπτο διεθνώς.

Ο  εντοπισμός  υδρογονανθράκων  στην  Κυπριακή  ΑΟΖ
δημιουργεί  νέες  προοπτικές  για  την  ναυτιλία,  την  λιμενική
βιομηχανία  και  γενικά  ότι  σχετίζεται  με  την  εξόρυξη,
μεταφορά  και  επεξεργασία  των  υδρογονανθράκων  σε
θαλάσσιο περιβάλλον.



Εδώ  ασφαλώς  προκύπτουν  και  τα  μεγάλα  ζητήματα  της
προστασίας και διαφύλαξης των θαλασσών και των ακτών από
την ρύπανση από πιθανά ατυχήματα ή μεγάλες καταστροφές,
όπως πχ η εφιαλτική περίπτωση στον Κόλπο του Μεξικού.

Η Λεμεσός είχε την καλή τύχη να συνδέσει το όνομα της με την
πλέον σημαντική πολιτική πράξη της Ευρωπαϊκής΄ Ενωσης, τη
Διακήρυξη της Λεμεσού για την γαλάζια ανάπτυξη,  η οποία
υιοθετήθηκε  επί  Κυπριακής  Προεδρίας  και  επί  Μανουέλ
Μπαρόσο, προέδρου της Κομισιόν το 2012.

Μια  σημαντική  δήλωση  προθέσεων  που  απαιτεί  ασφαλώς
σκληρή και επίπονη εργασία για να μετατραπεί σε πράξεις και
έργα από τα κράτη μέλη.

Δείγματα υπάρχουν αρκετά και αναδεικνύονται πολύ επιτυχή,
ιδιαίτερα  στην  περιοχή  της  Μεσογείου  με  τα  ξεχωριστά
γνωρίσματα.

Η  δημιουργία  και  λειτουργία  της  Μαρίνας  στο  κέντρο  της
πόλης, η δημιουργία των τεχνητών υφάλων με πιο πρόσφατο
παράδειγμα την πόντιση δύο σιδερένιων σκαφών στην περιοχή
έναντι  του  δασουδιού  και  τα  εξαιρετικά  αποτελέσματα  με
εμπλουτισμό της θαλάσσιας ζωής,  αλλά και  μεγάλη αύξηση
των καταδύσεων.

Ο καθαρισμός του βυθού και της ακτής που προγραμματίζουμε
στην  θαλάσσια  ζώνη  έναντι  παλιάς  βιομηχανικής  περιοχής
μεταξύ Μαρίνας και νέου λιμανιού.

Η  διεξαγωγή  τεχνοοικονομικής  μελέτης  για  τη  δημιουργία
υπηρεσίας θαλάσσιων ταξί, η οποία θα συνδέει τα ξενοδοχεία
της ανατολικής Λεμεσού με το κέντρο της πόλης και άλλα.

Τέλος  ιδιαίτερη  σημασία  πρέπει  να  δοθεί  στην  Γαλάζια
οικονομία που έχει σχέση με τον τουρισμό.  Απόλυτα συναφές



είναι το θέμα της καθαρότητας των περιοχών λουομένων (στην
παραλία και στη θαλάσσια ζώνη) όπου τα μέτρα προστασίας
αλλά και τα μέτρα καθαρισμού είναι ακόμα ελλιπή.

Η  θάλασσα  είναι  ένας  απέραντος  πλούτος.   Χρειάζεται
σώφρων διαχείριση, σοβαρότητα και συνέπεια.
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