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Χαιρετισμός Δημάρχου Δρα Λάζαρου Σ Σαββίδη

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες γεια σας.

Σας καλωσορίζω στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Στροβόλου και στο
σημερινό Σεμινάριο που διοργανώνεται από το Υγειονομικό Φόρουμ, που
αποτελεί την Οργάνωση των Υγειονομικών Επιθεωρητών των Αρχών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και χαίρομαι ιδιαίτερα που σας έχουμε μαζί μας.
Η βελτίωση των γνώσεων, η αλληλοενημέρωση καθώς
ανταλλαγή απόψεων στους τομείς της ασφάλειας και υγιεινής
και των κολυμβητικών δεξαμενών,
αποτελούν τους
Σεμιναρίου αυτού και η παρουσία σας εδώ, δηλώνει το
ενδιαφέρον που έχετε στα θέματα αυτά.

επίσης και η
των τροφίμων
σκοπούς του
επαγγελματικό

Εγώ προσωπικά και ο Δήμος μου, αναγνωρίζουμε ότι το περιβάλλον στο
οποίο δραστηριοποιούνται οι Υγειονομικές Υπηρεσίες τόσο των Δήμων, όσο
ασφαλώς και του Κράτους, είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και ότι το περιβάλλον
αυτό μεταβάλλεται συνεχώς λόγω της ευαισθητοποίησης των πολιτών, της
νέας τεχνολογίας, της παρουσίας νέων πρώτων υλών αλλά και λόγω της
αυστηρής και απαντητικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας την οποία εφαρμόζουμε
ως Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ευελπιστούμε ότι τα θέματα που θα παρουσιαστούν στο σημερινό Σεμινάριο
και η συζήτηση που θα ακολουθήσει, θα συντείνουν στη βελτίωση και
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αναβάθμιση των γνώσεων σας και θα ενισχύσουν τις προσπάθειες που
κάνετε ως αρμόδιοι Λειτουργοί, για συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση.
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας αναφέρω ότι ο Δήμος Στροβόλου και
εγώ προσωπικά είμαστε πάντοτε στη διάθεση σας για κάθε υποστήριξη στα
θέματα της αρμοδιότητας σας, μέσα στα πλαίσια της καλής και
εποικοδομητικής συνεργασίας που έχει ο Δήμος με όλες τις συναρμόδιες
Υπηρεσίες τόσο των Δήμων όσο και του Υπουργείου Υγείας.
Τελειώνοντας θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσους συνέβαλαν στη
διοργάνωση του Σεμιναρίου αυτού καθώς επίσης και τους επιστημονικούς
συνεργάτες μας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα θέματα και να ευχηθώ καλή
επιτυχία στις εργασίες του Σεμιναρίου.

Αντίγραφο στο φακ. αρ. 08.01.001
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