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Απολογ ισμός   χρον ιάς   2018
Η Πρόεδρος, τα Μέλη και το προσωπικό του 

Κοινοτικού Συμβουλίου Συνοικισμού Ανθούπολης
 σας εύχονται«Καλά Χριστούγεννα  και Ευτυχισμένο το νέο έτος 2019»

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



Αγαπητοί φίλοι,

Το Kοινοτικό Συμβούλιο Συνοικισμού Ανθούπολης, για έβδομη συνεχή 
χρονιά ετοίμασε το Δελτίο Επικοινωνίας, παρουσιάζοντας τον απολογι-
σμό της χρονιάς που πέρασε.

Η συνεργασία και η ουσιαστική επαφή με τους κατοίκους είναι μια από 
τις βασικότερες επιδιώξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να 
συνεχιστεί η εξελικτική πρόοδος και ανάπτυξη της Κοινότητας. Συγκεκρι-
μένα, η συμβολή του κόσμου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απο-
τελεσματικότερη λειτουργία, την καλύτερη εξυπηρέτηση και κυρίως την 
τροχοδρόμηση σύγχρονων έργων.

Στόχος του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι η υπεύθυνη και σύγχρονη διοίκηση 
να οδηγήσει στην έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των κατοίκων 
του και  όραμα του είναι η δημιουργία μιας Κοινότητας σύγχρονης, λειτουργι-
κής και ανθρώπινης. Τα πιο πάνω θα επιτευχθούν μόνο με τη συνεργασία και 
την ουσιαστική επαφή  του Συμβουλίου με τους κατοίκους του.

Το Δελτίο επικοινωνίας δόθηκε σε όλα τα σπίτια στην Κοινότητα μας, 
όπως και πέρσι και θα διατίθεται στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου 
καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Στο τέλος του δελτίου παρουσιάζονται σημαντικές υποδείξεις για την 
ασφάλεια σας, την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Οικισμού καθώς 
και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. 

Μέλη Κοινοτικού Συμβουλίου
1.Στέλιος Στέλιου, Αντιπρόεδρος 

2. Γκλόρια Γαβριήλ

3. Μαρία Κλεισούρη

4. Μιχαλάκης Παπαδόπουλος

5.Σάββας Τιμοθέου 

6. Γιώργος Βιολάρης 

7. Χριστάκης Κούκος 

8. Μάριος Γερολεμίδης 

Φρόσω Αρμοστή
Κοινοτάρχης – Πρόεδρος
Κοινοτικού Συμβουλίου

Συν. Ανθούπολης



ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ

1. Kαφές με Αγάπη

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Συν. Ανθούπο-
λης σε συνεργασία με τον Παγκύπριο 
Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων «ΠΑ-
ΣΥΚΑΦ» και την Εκκλησιαστική Επιτροπή, 
τίμησαν την φετινή Παγκόσμια ημέρα της 
γυναίκας μέσω μίας ξεχωριστής εκδή-
λωσης που περιλάμβανε  διαφώτιση και 
πρόληψη για τον καρκίνο. Η εκδήλωση 
διοργανώθηκε στο πλαίσιο του θεσμού 
«Καφές με Αγάπη», την Τετάρτη 7 Μαρ-
τίου 2018 στην Αίθουσα της Εκκλησίας 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Η κυρία Δώρα Κωνσταντινίδου, υπεύθυνη διαφώτισης του ΠΑΣΥΚΑΦ, εξήρε το έργο 
του ΠΑΣΥΚΑΦ και ανάλυσε τον «Ευρωπαϊκό Κώδικα κατά του Καρκίνου: τα 12 Βήματα 
Πρόληψης και Αντιμετώπισης.»

 Στους παρευρισκόμενους προσφέρθηκε καφές, τσάι και αλμυρά. Σε όλες τις γυναίκες 
θαμώνες της εκδήλωσης προσφέρθηκε δώρο ένα κόκκινο γαρύφαλλο, ως ένδειξη τι-
μής και εκτίμησης για τη μέρα της γυναίκας. 

Οι παρευρισκόμενοι προσέφεραν απλόχερα την εισφορά τους στον Σύνδεσμο και όλα 
τα έσοδα δόθηκαν για τη στήριξη των υπηρεσιών και των προγραμμάτων που προσφέρει 
ο  ΠΑΣΥΚΑΦ στους ασθενείς με καρκίνο και στις οικογένειες τους. 

2. Δενδροφύτευση έξω από τα 
Γραφεία του Κοινοτικού Συμβου-
λίου Συνοικισμού Ανθούπολης

Το Κοινοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία 
με τα σχολεία της Κοινότητας διοργάνω-
σε δενδροφύτευση έξω από τα Γραφεία 
του Κοινοτικού Συμβουλίου. Μαθητές του 
Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυ-
μνασίου Ανθουπόλεως μαζί με εκπροσώ-
πους της Διεύθυνσης των Σχολείων τους, 
ομόρφυναν την είσοδο των Γραφείων του 
Κοινοτικού Συμβουλίου. Οι μαθητές του 



Νηπιαγωγείου έδωσαν μια ξεχωριστή νότα με τα τραγουδάκια τους. Η δενδροφύτευση 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 στέλνοντας το μήνυμα ότι όλοι μαζί 
μπορούμε να συμβάλουμε για την αναβάθμιση και την προστασία του περιβάλλοντος. Το 
Κοινοτικό Συμβούλιο προσέφερε πρόγευμα (αλμυρό και χυμό) στους συμμετέχοντες.

Στη δενδροφύτευση συμμετείχαν η Πρόεδρος, τα Μέλη και το προσωπικό του Κοινοτι-
κού Συμβουλίου, ο Διευθυντής του Γυμνασίου κος Γιώργος Γεωργιάδης, η Διευθύντρια 
του Δημοτικού Σχολείου (Κ.Β.) κα Κούλα Χριστοδούλου, η εκπαιδευτικός του Δημοτικού 
Σχολείου (Κ.Β.) Ειρήνη Ευθυμίου και η Νηπιαγωγός κα Μαρία Καράσαββα.

3. Εκστρατεία Καθαριότητας στην Κοινότητα μας

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Συν. Ανθούπολης, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας 
υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 
την καθιερωμένη Εκστρατεία Καθαριότητας της Κοινότητας μας. 

Στην εκστρατεία έλαβαν μέρος μαθητές των σχολείων της Κοινότητας μας με τη συνο-
δεία των εκπαιδευτικών τους, η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων καθώς και άλλα οργα-
νωμένα σύνολα.

Στην εκστρατεία εντάχθηκε και η παγκύπρια εκδήλωση «Καθαρίζουμε την Κύπρο σε 
μια Μέρα - Let’s Do It Cyprus».

Η Πρόεδρος μιλώντας στα παιδιά τόνισε τη μεγάλη σημασία της καθαριότητας καθώς 
και το γεγονός ότι όλοι, ανεξαρτήτου ηλικίας θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να δια-
τηρούμε τους χώρους όπου κινούμαστε αλλά και της Κοινότητας μας γενικότερα, κα-
θαρούς και συγυρισμένους 
για να ζούμε σε ένα περι-
βάλλον υγιές και καθαρό.

Σε όλους τους συμμετέχο-
ντες δόθηκε φανέλα και 
καπελάκι και προσφέρθηκε 
πρόγευμα. 

«Η καθαριότητα είναι υποχρέωση όλων μας γιατί μέσα 
από αυτή εκφράζεται ο πολιτισμός και η κουλτούρα 

ενός λαού».
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Εκστρατεία Καθαριότητας και ευπρεπισμού της Κοινότητας μας από 
1 Αυγούστου 2018 – 31 Αυγούστου 2018

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε εκστρατεία καθαριότητας και ευ-
πρεπισμού της Κοινότητας μας από  1 Αυγούστου –  31 Αυγούστου 2018.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας καθαριότητας, το Κοινοτικό Συμβούλιο πραγματοποί-
ησε τα ακόλουθα:

➢  Αγορά υπηρεσιών από την εταιρεία The Best για δύο εργάτες οι οποίοι έκοψαν τα 
χόρτα σε όλα τα πάρκα της Κοινότητας.

➢ Απομάκρυνση ακαθαρσιών από τον Οικισμό με ντίγκερ και φορτηγό.

➢ Βάψιμο όλων των τοίχων στους οποίους έχουν αναγραφεί συνθήματα.

➢ Μπογιάτισμα των παιχνιδιών και στα παγκάκια σε όλα τα πάρκα της Κοινότητας.

➢ Καθαριότητα στο δασάκι που εφάπτεται στον κύριο δρόμο Παλαιχωρίου - Λευκωσίας.

➢ Κλάδεμα των δέντρων και περιποίηση όλων των χώρων πρασίνου

➢ Κλάδεμα και περιποίηση της νησίδας στην είσοδο της Κοινότητας

➢ Άσπρισμα των κορμών των δέντρων.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΊ η ρίψη 
άχρηστων αντικειμένων ή κλαδεμάτων στους χώρους πρασίνου και για το σκοπό αυτό 
έχουν τοποθετηθεί προειδοποιητικές πινακίδες στα πάρκα και τους χώρους πρασίνου.

ΟΤΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΧΡΗΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ 
ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ 22370620 ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ.

Όσοι δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του Συμβουλίου θα επωμίζονται 
εξώδικο πρόστιμο.



Η Κοινότητα μας επιλέχθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά από την κριτική επι-
τροπή της Επαρχιακής Διοίκησης μεταξύ των πιο καθαρών χωριών της 
Επαρχίας Λευκωσίας και τιμήθηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
για το σκοπό αυτό την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018.

4.  Δενδροφύτευση σε συνεργασία με τα Δημοτικά Σχολεία Ανθού-
πολης (ΚΑ και ΚΒ)  και το Σύνδεσμο Γονέων του Δημοτικού. 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο στάθηκε αρωγός στην προσπάθεια της Διεύθυνσης και του 
Συνδέσμου Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Ανθούπολης για μετατροπή του σε πράσι-
νο σχολείο. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2018, φυτεύτηκαν 
800 δένδρα περιμετρικά του Δημοτικού Σχολείου Ανθούπολης. Το Κοινοτικό Συμβούλιο 
χορήγησε την αγορά δέντρων, την ανόρυξη του χώρου για το φύτεμα των δέντρων, την 
απομάκρυνση των ακαθαρσιών και πρόσφερε καπέλα σε όλα τα παιδιά.

5. Πασχαλινή Εκδήλωση

Στις 10 Απριλίου 2018, Τρίτη του Πάσχα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία για έκτη 
συνεχόμενη χρονιά η Πασχαλινή εκδήλωση. Ο Πολιτιστικός Όμιλος Προσωπικού της 
ΑΗΚ διασκέδασε τους παρευρισκομένους με μουσική, χορό, τσιατιστά καθώς και αναβί-
ωση των κυπριακών εθίμων. Παράλληλα, διοργανώθηκαν διάφορα πασχαλινά παιχνίδια 

Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΚΑΘΑΡΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
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όπως σχοινί, σακκουλοδρομίες, αυγουλοδρομίες, μαντήλι, ζίζιρος κ.α. με τη βοήθεια 
των Συνδέσμων Γονέων των Σχολείων της Κοινότητας μας. Το Κοινοτικό Συμβούλιο 
προσέφερε σε όλους τους παρευρισκόμενους δωρεάν λουκουμάδες, ξηρούς καρ-
πούς, φλαούνες, αυγά, ζιβανία, χυμούς και νερά. 

Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν την εκδήλωση και διασκέδασαν, αναβιώνοντας τα πα-
σχαλινά έθιμα του τόπου μας. 

6. Παγκόσμια μέρα παιδιού - Πανηγύρι Αγάπης Χαράς 
Παιχνιδιού

Την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε για έκτη συνεχό-
μενη χρονιά το «Πανηγύρι Αγάπης, Χαράς και Παιχνιδιού» ενόψει της 
Παγκόσμιας Μέρας Παιδιού. 

Μικροί και μεγάλοι πέρασαν 
ένα ευχάριστο απόγευμα, 
γεμάτο διασκέδαση και παι-
χνίδια.

Την εκδήλωση στήριξαν 
ο ΠΑΣΥΚΑΦ, η Κοινοτική 
Αστυνόμευση, οι Συνδέσμοι 
Γονέων των Σχολείων της 
Κοινότητας μας, η Υπεραγο-
ρά Ιωαννίδης, η εταιρεία ΝΕΑ 



ΣΕΒΕΓΕΠ ΛΤΔ, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Ανάκυκλος Περιβαλλοντική και η κυ-
ρία Αικατερίνη Ζένιου Κωνσταντινίδου με ομάδα Νηπιαγωγών.

 Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης τα οποία προέκυψαν από την πώληση λαχνών για συμμε-
τοχή στα παιχνίδια και αγορά ποτών(φραπέ, λεμονάδες, πορτοκαλάδες) διατέθηκαν για 
ενίσχυση του έργου του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ).

Σε όλα τα παιδιά προσφέρθηκε δωρεάν παγωτό και φρούτο.

7. Εκδήλωση διαμαρτυρίας για την περιορισμένη λειτουργία του Ια-
τρικού Κέντρου Ανθούπολης

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018 εκδήλωση διαμαρτυρίας από τους 
κατοίκους του Συνοικισμού Αν-
θούπολης για την περιορισμένη 
λειτουργία του Κοινοτικού Ιατρείου 
μετά την εφαρμογή της  Συμπλεγ-
ματοποίησης  των Ιατρικών Κέ-
ντρων.

Στην εκδήλωση, η Πρόεδρος του 
Κοινοτικού Συμβουλίου Κα Φρό-
σω Αρμοστή εξέφρασε για ακόμα 
μια φορά τον προβληματισμό, τη 
δυσαρέσκεια καθώς και την έντο-
νη ανησυχία του προσφυγικού 
κόσμου της Κοινότητας, αναφέρο-
ντας ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 
των κατοίκων του  Συνοικισμού 
αποτελείται από ηλικιωμένα άτομα, τα περισσότερα με έντονα προβλήματα υγείας και 
πολλά από αυτά σε τροχοκαθίσματα.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Συν. Ανθούπολης διεκδικεί:

•  τη συνέχιση της λειτουργίας του Κοινοτικού Ιατρείου Ανθούπολης ως είχε εδώ και 
τριάντα και πλέον χρόνια, δηλαδή με δύο Γιατρούς, φαρμακοποιό, οδοντίατρο, νοση-
λεύτριες, επισκέπτρια υγείας και γραφέα μέχρι την εφαρμογή του ΓΕΣΥ

• τη διατήρηση του Κοινοτικού Ιατρείου ως Κέντρο και όχι ως περιοδεία 

Τη διαμαρτυρία στήριξαν με την παρουσία τους ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Κερύνειας Κος 
Μάριος Μαυρίδης, το Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Κος Νίκος Κουζου-
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πής, ο Πρόεδρος του 
Κινήματος Οικολόγων 
- Συνεργασία Πολιτών 
Κος Γιώργος Περ-
δίκης και το Μέλος 
του Κινήματος Φρό-
σω Αποστολίδου,  ο 
Γενικός Γραμματέας 
της ΕΚΑ Κος Πανίκος 
Χάμπας, ο  Γενικός 
Γραμματέας της Ένω-
σης Κυπρίων Συντα-
ξιούχων κος  Κώστας 
Σκαρπάρης, ο  Επαρ-
χιακός Γραμματέας 
της ΕΚΥΣΥ Κος Μάρκος Τσιφτές καθώς και πλήθος κόσμου, οι οποίοι εξέφρασαν τα 
παράπονά τους.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας οι οποίοι διαβε-
βαίωσαν τους παρευρισκόμενους ότι θα καταβληθούν προσπάθειες για να λειτουργεί το 
Κοινοτικό Ιατρείο τρεις φορές την εβδομάδα αντί για μία που λειτουργεί από 01/08/2018.

Μετά από αρκετές προσπάθειες που κατέβαλε το Κοινοτικό Συμβούλιο και αλλεπάλλη-
λες συναντήσεις με το Υπουργείο Υγείας, το Κοινοτικό Ιατρείο λειτουργεί κάθε Δευτέρα 
και Τρίτη με Γιατρό, Φαρμακοποιό, Νοσηλευτή και Γραφέα για την εξυπηρέτηση των 
κατοίκων της Κοινότητας μας. Επίσης, συνεχίζονται οι προσπάθειες για να λειτουργεί το 
Κοινοτικό Ιατρείο και κάθε Παρασκευή.

8. Θεατρική Παράσταση «Ο Γιαννής Τζιαι ο Δεσπότης »

Την Παρασκευή 28 Σεπτεμ-
βρίου 2018, πραγματοποιή-
θηκε για έκτη συνεχή χρο-
νιά θεατρική παράσταση, 
στην Αίθουσα πολλαπλής 
χρήσης του Γυμνασίου Αν-
θούπολης.

Το Σατιρικό Θέατρο-Πολιτι-
στικό Κέντρο Βλαδίμηρος 



Καυκαρίδης παρουσίασε το έργο του Μιχάλη Τερλίκκα  «Ο Γιαννής Τζιαι ο Δεσπότης» 
προσφέροντας άφθονο γέλιο και διασκέδαση στο κοινό.

Στη παράσταση έλαβαν μέρος οι έμπειροι και καταξιωμένοι ηθοποιοί: Σπύρος Γεωργίου, 
Λουκία Μουσουλιώτη, Βασίλης Μιχαήλ, Αντρέας Ρόζου, Αντρέας Σιαμάρης, Αντώνης 
Κλεάνθους, Άντρη Σεργίου και Ελένη Ζαντή.

9. Εκδρομή συνταξιούχων

Το Κοινοτικό Συμβούλιο διοργάνωσε και φέτος, για 24η συνεχή χρονιά την καθιερωμέ-
νη εκδρομή-προσκύνημα προς τιμή των συνταξιούχων κατοίκων της Κοινότητας μας.

Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018 και σε αυτήν έλαβαν 
μέρος περίπου 280 άτομα. Στους εκδρομείς προσφέρθηκε δωρεάν πρωινό και μεση-
μεριανό γεύμα.

Η φετινή εκδρομή περιλάμβανε προσκύνημα στον Ιερό Ναό Παναγίας της Αμιρούς στην 
Αψιού και στην Ιερά Μονή Αγίου Μηνά στη Βάβλα.

Οι Φούρνοι Λαδά προσέφεραν τα αλμυρά με έκπτωση και η εταιρεία Νέα ΣΕΒΕΓΕΠ 
τους χυμούς με έκπτωση.

Το μεσημεριανό γεύμα δόθηκε στο Εστιατόριο «Μαρία» στη Βαβατσινιά και η μεταφορά 
των συνταξιούχων έγινε με τα Π.Κ.Γ. Λεωφορεία Κλήρου Λτδ. 

Στην εκδρομή συμμετείχαν η Πρόεδρος, τα Μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμ-
βουλίου.
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10. Κέντρο εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Γρα-
φεία του Κοινοτικού Συμβουλίου

Το Κοινοτικό Συμβούλιο σε 
συνεργασία με το Κέντρο Πα-
ραγωγικότητας Κύπρου και το 
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινω-
νιών πραγματοποίησε στις 29 
και 30 Οκτωβρίου 2018, συνά-
ντηση στα γραφεία του για την 
προώθηση των συστημάτων 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
με κύριο θέμα τη συμπλήρω-
ση της Φορολογικής Δήλωσης 
ηλεκτρονικά, μέσω του συστή-
ματος TAXISnet.

Οι συμμετέχοντες εξυπηρετήθηκαν και σε άλλα θέματα όπως δημιουργία ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email), πληρωμή των εισφορών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις ηλεκτρονικά 
καθώς και άλλες Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με το Δημόσιο. 

11. Ετήσιο Μνημόσυνο Πεσόντων και Δέηση για Ανεύρεση των 
Αγνοουμένων της Τουρκικής Εισβολής του 1974

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018  πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος στην Κοινότητά μας το ετήσιο Μνημόσυνο Πεσόντων και Δέηση για ανεύ-
ρεση των Αγνοουμένων 
της Τουρκικής εισβολής 
του 1974.

Του Μνημοσύνου και 
της Δέησης προΐσταται ο 
Θεοφιλέστατος Χωρεπί-
σκοπος Νεαπόλεως κ.κ. 
Πορφύριος. 

Τον επιμνημόσυνο λόγο 
εκφώνησε η Πρόεδρος 
της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Προσφύγων-

ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΊΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ



Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων κ. Σκεύη Κουκουμά.

Μετά το τέλος της λειτουργίας ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Δα-
σύλλιο «Πεσόντων και Αγνοουμένων».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους Βουλευτές, Εκπρόσωποι Κομμάτων, Δη-
μάρχοι και Κοινοτάρχες (ελεύθερων και κατεχόμενων  περιοχών), συγγενείς Πεσόντων 
και Αγνοουμένων όπως επίσης και πλήθος κόσμου.

Με το πέρας της τελετής προσφέρθηκε πρόγευμα στην αίθουσα της εκκλησίας

12. Τουρνουά Sanda Fight Night 2

Το Κοινοτικό Συμβούλιο 
στηρίζοντας τον αθλητι-
σμό και προωθώντας την 
ευγενή άμιλλα μεταξύ 
των νέων, ήταν αρωγός 
στο τουρνουά Sanda 
Fight Night 2. 

Το τουρνουά πραγμα-
τοποιήθηκε το Σάββατο 
8 Δεκεμβρίου 2018 για 
δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά στη Κύπρο και 
σ’αυτό έλαβαν μέρος 
κύπριοι αθλητές καθώς και αθλητές από την Ελληνική ομοσπονδία WUSHU KUNGFU.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο βράβευσε τον πρώτο αθλητή.

13. Χριστουγεννιάτικη           
Εκδήλωση

Το Κοινοτικό Συμβούλιο πραγματο-
ποίησε για πέμπτη συνεχόμενη χρο-
νιά στην Κοινότητα μας, χριστουγεν-
νιάτικη εκδήλωση, την Κυριακή 9 
Δεκεμβρίου 2018.

Η παιδική σκηνή του Δώρου Κυρια-
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κίδη, διασκέδασε μικρούς και μεγάλους με τη θεατρική παράσταση « Χριστούγεννα με 
τους Πιτζαμοήρωες»

Το «The Party Shop Piniata» απασχόλησε τα παιδιά με μπαλονοκατασκευές και ζωγρα-
φική προσώπου ενώ o Mίκυ και η Μίνι διασκέδασαν τους μικρούς μας φίλους και φωτο-
γραφήθηκαν μαζί τους.

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Άγιος Βασίλης φωτογραφήθηκε με τα παιδιά και τους μοί-
ρασε δώρα. 

14. Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα στα Γραφεία του Κοινοτικού  Συμ-
βουλίου

Μαθητές του Δημοτικού Σχολείου (Κ.Β) της Κοινότητας μας επισκέφθηκαν τα Γραφεία 
του Κοινοτικού Συμβουλίου και τραγούδησαν τα κάλαντα, στην Κοινοτάρχη και το προ-
σωπικό του Συμβουλίου, δίνοντας παράλληλα τις πιο θερμές τους ευχές. 

Η Κοινοτάρχης υποσχέθηκε στα παιδιά ότι τόσο η ίδια όσο και το προσωπικό του Κοινοτι-
κού Συμβουλίου θα συνεχίσουν να στηρίζουν τους νέους της Κοινότητας μας μέσα από 
διάφορα προγράμματα και δράσεις. Παράλληλα, ευχήθηκε σε όλους όπως η γέννηση 
του Κυρίου φωτίσει τις καρδιές των ανθρώπων με αγάπη και ευτυχία.



1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ Κ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Αύξηση στα Τέλη Αποκομιδής Σκυβάλων

Το Κοινοτικό Συμβούλιο ενημέρωσε τους κατοίκους του με σχετική ανακοίνωση ότι η 
αύξηση στο λογαριασμό των φορολογιών για το 2018 οφείλεται στην εφαρμογή της 
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για εκτροπή των οικιακών αποβλήτων της 
Επαρχίας Λευκωσίας από το σκυβαλότοπο Κοτσιάτη στη μονάδα Διαχείρισης Αποβλή-
των στην Κόσιη. 

Συγκεκριμένα, το κόστος που θα επιβάλλεται από τον Εργολάβο Διαχείρισης των Οι-
κιακών αποβλήτων από €8 τον τόνο που επιβαλλόταν στο σκυβαλότοπο Κοτσιάτη θα 
ανέλθει σε €36 τον τόνο στο ΧΥΤΥ Κόσιης. 

Με βάση την πιο πάνω απόφαση, οι κατηγορίες για το έτος 2018 έχουν διαμορφωθεί 
ως εξής:

• Κανονικές οικογένειες (εργάζεται τουλάχιστον ένας) €100,00

• Εργαζόμενοι συνταξιούχοι (ανεξαρτήτως ποσού σύνταξης) €100,00

• Συνταξιούχοι με παιδί που διαμένει μαζί τους και εργάζεται €100,00

• Χωρισμένες & χήρες που εργάζονται με εξαρτώμενα €85,00

• Πολύτεκνοι (μόνο όσοι έχουν εξαρτώμενα παιδιά) -25%  

• Πενταμελής οικογένειες (δηλ. οικογένειες με τρία εξαρτώμενα παιδιά) -15% 

• Άτομα με αναπηρία 70% και άνω €65,00

•  Άνεργοι (εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση των Κ.Α. ) €65,00

•  Λήπτες του ΕΕΕ (εφόσον προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση) €65,00

     - Εξαρτώμενα παιδιά θεωρούνται οι μαθητές,  φοιτητές και στρατιώτες

• Συνταξιούχοι μη εργαζόμενοι με μόνο εισόδημα τη σύνταξη 

(στο ποσό της σύνταξης συνυπολογίζεται το ποσό και των δύο συνταξιούχων):

➢ Κάτω από €400 Δεν φορολογούνται

➢ €401 – €650  €75,00

➢ €651 – €950  €85,00

➢ €951 - €1200 €95,00

➢ €1201 και άνω €100,00

• Όσοι συμπληρώσουν το  75ο έτος της ηλικίας τους και η φορολογία είναι στο όνομα 
τους, θα  έχουν μείωση 25% από τη φορολογία Κ. Υπηρεσιών για το έτος 2018, προ-
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σκομίζοντας αντίγραφο της ταυτότητας. Η μείωση γίνεται ΜΟΝΟ κατά τη συμπλήρωση 
του 75ου έτους και αφορά όλα τα χρόνια που ακολουθούν.

• Όσοι έχουν μεταβιβάσει το σπίτι τους στα παιδιά τους, θα φορολογούνται με το ποσό 
των €100,00 εκτός και αν συνεχίζουν να κατοικούν οι ίδιοι μέσα στην οικία τους.

• Όσον αφορά τις ενοικιαζόμενες κατοικίες, θα φορολογούνται οι ιδιοκτήτες εκτός 
και αν οι ιδιοκτήτες προσκομίσουν ενοικιαστήριο έγγραφο. Σε αυτή την περίπτωση θα 
φορολογούνται οι ενοικιαστές με βάση τις πιο πάνω κατηγορίες

• Όσα σπίτια ή διαμερίσματα βρίσκονται στην Κοινότητα και είναι κενά (δηλαδή δεν 
διαμένει κανένας για όλη τη χρονιά) θα φορολογούνται με το ποσό των €65,00 για Κ. 
Υπηρεσίες, εφόσον προσκομίσουν αντίγραφο λογαριασμών Κοινής Ωφέλειας, δηλα-
δή ΑΗΚ, ΣΥΛ, με μηδαμινή ένδειξη.

• Όσοι το επιθυμούν μπορούν να εξοφλήσουν το λογαριασμό τους σε δόσεις. Η εξό-
φληση με ΔΟΣΕΙΣ γίνεται ΜΟΝΟ στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου.

• Η εξόφληση των λογαριασμών του Κοινοτικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει στην 
Τράπεζα Κύπρου, στην Ελληνική Τράπεζα (πρώην ΣΠΕ), στο Ταμείο του Κοινοτικού 
Συμβουλίου και μέσω της JCCSMART στο διαδίκτυο μέχρι την τελευταία ημερομηνία 
πληρωμής που αναγράφεται στο σχετικό έντυπο που σας στάλθηκε, δηλαδή μέχρι τη 
Δευτέρα  31 Δεκεμβρίου 2018.

Το ταμείο του Κοινοτικού Συμβουλίου θα εισπράττει τους λογαριασμούς, μέχρι τη Δευ-
τέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018, η ώρα 11:00 π.μ.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής κάθε έτους (31/12), υπάρχει πρόσθετη επι-
βάρυνση 10% στους λογαριασμούς. Ενστάσεις για το ποσό της φορολογίας μπορείτε 
να υποβάλετε μέσω του Γραφείου του Κοινοτικού Συμβουλίου στην Επαρχιακή Διοί-
κηση.

Επιταγές μπορεί να εκδίδονται στο όνομα «Κοινοτικό Συμβούλιο Συν. Ανθούπολης» 
και να είναι δίγραμμες. 

ΩΡΑΡΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 7:30 π.μ. – 13:00 μ.μ.  Δευτέρα – Παρασκευή

2. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η ανακύκλωση είναι  η μόνη λύση για μείωση του κόστους των 
σκυβάλλων

Το Κοινοτικό Συμβούλιο καλεί τους κατοίκους του να συμμετέ-
χουν στην προσπάθεια μείωσης των σκουπιδιών, μέσω της ανα-
κύκλωσης και κομποστοποίησης.

Η σωστή διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων είναι μονόδρομος.



Κάθε Πέμπτη περνά από όλα τα σπίτια στην Κοινότητα μας,  φορτηγό αυτοκίνητο της 
GREEN DOT KYΠΡΟΥ, το οποίο περισυλλέγει ταυτόχρονα χαρτί και πλαστικό / PMD. Αν 
μένετε σε μονοκατοικία, το σακούλι με το πλαστικό / PMD συλλέγεται από το πεζοδρό-
μιο σας. Αν μένετε σε πολυκατοικία, πρέπει να τοποθετείτε το σακούλι στον πλησιέστερο 
κάδο ανακύκλωσης πλαστικού / PMD (μπλέ χρώματος) και καφέ κάδου για το χαρτί.

Για την ανακύκλωση χαρτιού υπάρχουν ειδικοί κάδοι πίσω από τα Γραφεία του Συμ-
βουλίου (οδός Αθηνών) και στην Λεωφόρο Δημοκρατίας.

Για την ανακύκλωση  πλαστικού / PMD υπάρχουν ειδικοί κάδοι πίσω από τα Γραφεία 
του Συμβουλίου ( οδός Αθηνών), καθώς και στις οδούς Ηρώων, Φιλελλήνων, Ηρο-
δότου, Αντιστάσεως, Τροόδους, Αγίας Τριάδος, Πάφου και Λεωφόρο Δημοκρατίας.

Για την ανακύκλωση του γυαλιού υπάρχει ειδικός κάδος στη Λεωφ. Δημοκρατίας. 

Λάβετε ενεργά μέρος στην ανακύκλωση. Ανακυκλώνοντας συμμετέχετε 
στην προστασία του περιβάλλοντος και εξασφαλίζετε ένα καλύτερο μέλλον 

για τον πλανήτη μας. 

ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ ΠΕΡΊΒΑΛΛΟΝΤΊΚΗ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Ανάκυ-
κλος Περιβαλλοντική διοργανώνει 2 με 3 φορές το χρόνο, εκστρατεία συλλογής ρου-
χισμού. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας  συλλέγονται ρούχα, παπούτσια, σεντόνια, 
κουρτίνες, τσάντες και ζώνες. Μέρος των ρούχων που μπορούν να ξαναφορεθούν, 
προσφέρονται δωρεάν σε άπορα άτομα, στα καταστήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
του Ανάκυκλου στη Λευκωσία και Λεμεσό και μέσω του Γραφείου Ευημερίας και φι-
λανθρωπικών οργανισμών στην υπόλοιπη Κύπρο. Τα ακατάλληλα για επανάχρηση 
ρούχα, ανακυκλώνονται για δημιουργία ρούχων καθαρισμού, στουπιών, μονωτικού 
και άλλου υλικού. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται παράλληλα και ο όγκος των σκουπι-
διών που καταλήγουν στις χωματερές. 

Το Συμβούλιο θα ήθελε να ενημερώσει τους κατοίκους του ότι μωβ μεταλλικός κάδος 
ανακύκλωσης βρίσκεται στη Λεωφ. Δημοκρατίας. Επίσης, μπορείτε να φέρετε ρούχα 
για ανακύκλωση και στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου, καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της χρονιάς.

ΠΕΡΊΣΥΛΛΟΓΗ ΟΊΚΊΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΊΜΑΤΩΝ

Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη γίνεται η περισυλλογή των οικιακών απορριμμάτων από 
κάθε υποστατικό στην Κοινότητα μας. Στις περιπτώσεις Δημοσίων Αργιών, η περισυλ-
λογή γίνεται την επόμενη μέρα. Το Κοινοτικό Συμβούλιο φροντίζει για την επιδιόρθω-
ση ή αντικατάσταση των σπασμένων σκυβαλοδοχείων καθώς και για το πλύσιμο τους 
σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Όσοι κάτοικοι διαμένουν σε μονοκατοικίες να συγκεντρώνουν τα σκύβαλα τους σε αν-
θεκτικά σακούλια, τα οποία θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικούς καλάθους απορ-
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ριμμάτων, λίγες ώρες πριν την έναρξη της περισυλλογής τους. Όσοι διαμένουν σε 
διαμερίσματα να τοποθετούν τα σκύβαλα τους μέσα στα πράσινα σκυβαλοδοχεία που 
βρίσκονται έξω από την πολυκατοικία τους.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΊ αυστηρά η τοποθέτηση των πιο κάτω στα σκυβαλοδοχεία:

-  Αιχμηρά αντικείμενα όπως βελόνες, γυαλιά, σίδερα κ.λπ.

- Υλικά οικοδομής

- Μπαταρίες

- Κλαδέματα

Όσοι έχετε κλαδέματα θα πρέπει να επικοινωνείτε  με το Γραφείο του Κοινοτι-
κού Συμβουλίου για να σας ενημερώνουν για τις μέρες περισυλλογής τους. 

3. ΑΔΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ

Σύμφωνα με τους Περί Σκύλων Νόμους 184 (Ι) του 2008 και 137 (Ι) του 2005 (Νόμος 
που τροποποιεί των Περί σκύλων Νόμο), τα απαραίτητα πιστοποιητικά που χρειάζεστε 
για να εκδώσετε Άδεια Κατοχής Σκύλου (για πρώτη φορά) 
είναι:

- Να μεταφέρετε το σκύλο σας σε κτηνίατρο για να γίνει εμ-
φύτευση / σήμανση με μικροπομπό (microchip) και να εμ-
βολιαστεί.

- Ο κτηνίατρος θα εγγράψει το σκύλο στο Μητρώο των Κτη-
νιατρικών υπηρεσιών και θα σας εκδώσει το πιστοποιητικό 
εγγραφής του σκύλου καθώς και το  βιβλιάριο υγείας του 
σκύλου

-  Η άδεια κατοχής του σκύλου στοιχίζει €20,50 ετησίως, και ισχύει για ένα χρόνο από 
την ημερομηνία έκδοσης της.

Όσοι δεν έχουν εκδώσει Άδεια Κατοχής Σκύλου παρακαλούνται όπως προσέλθουν 
στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου και εξασφαλίσουν τη σχετική Άδεια. Η διατή-
ρηση σκύλου χωρίς άδεια είναι παράνομη και διώκεται ποινικώς.

«Ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος αλλά και 
ο πιο πιστός σύντροφος του ανθρώπου.

Αξίζει επομένως και με το παραπάνω την αγάπη, 
τη στοργή και τη φροντίδα μας» 

Βεβαιωθείτε ότι:

➢ καθαρίζετε καθημερινά το χώρο διαμονής του σκύλου από τα περιττώματα και τα 
υπολείμματα τροφών για να μη δημιουργείται δυσοσμία, προσέλκυση μυγών και ενό-
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χληση στους γείτονες

➢ ο σκύλος δεν προκαλεί οχληρία και ενόχληση στους γείτονες με τα συνεχή γαυγί-
σματα

➢ ο σκύλος δεν κυκλοφορεί ελεύθερος και όταν τον βγάζετε βόλτα να είναι πάντοτε 
δεμένος με λουρί

Πέρα από τις προσπάθειες που καταβάλλονται από το Κοινοτικό Συμβούλιο για τον 
καθαρισμό των δημόσιων χώρων για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα θα πρέπει 
όλοι οι ιδιοκτήτες να συμμορφώνονται με τις πιο πάνω υποδείξεις.

Τοποθέτηση Ειδικών καλάθων για περιττώματα των σκύλων.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει τοποθετήσει περιμετρικά της οδού Ηρώων καθώς και της 
Λεωφ. Δημοκρατίας, ειδικούς καλάθους για τα περιττώματα των σκύλων. Καλούνται 
όλοι οι κάτοχοι σκύλων να τους χρησιμοποιούν και να μην αφήνουν τους σκύλους να 
ουρούν και να κοπρίζουν στα πεζοδρόμια.

Επίσης, από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου μπορείτε να προμηθευτείτε ειδικά 
σακουλάκια, ΔΩΡΕΑΝ.

Η καθαριότητα είναι ένδειξη αγάπης 
για τα ζώα και σεβασμού προς το συνάνθρωπο μας!

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Με βάση το άρθρο 38ΚΒ του  περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και 
Εκτίμηση) Νόμος (ΚΕΦ.224) κάθε κοινόκτητη οικοδομή πρέπει να έχει Διαχειριστική 
Επιτροπή για τη ρύθμιση και διαχείριση των υποθέσεων της. Η ύπαρξη Διαχειριστικής 
Επιτροπής η οποία διαχειρίζεται τις υποθέσεις μιας πολυκατοικίας αποτελεί υποχρέω-
ση την οποία επιβάλλει ο Νόμος. Ως εκ τούτου καλούνται όσοι διαμένουν σε πολυκα-
τοικίες να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες του Νόμου.     

5.ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕ-
ΝΩΝ  (Ε.Ε 679/2016)

Δήλωση Συγκατάθεσης για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Το Κοινοτικό Συμβούλιο, σεβόμενο την ιδιωτικότητα του κάθε πολίτη της Κοινότητας 
μας και στη βάση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδο-
μένων (Ε.Ε) 679/2016, θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά 
σας δεδομένα (όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό ή σταθερό τηλέφωνο) 
ΜΟΝΟ για σκοπούς ενημέρωσης σας σχετικά με τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότη-
τες του. Για να μπορεί να το πράξει χρειάζεται τη συγκατάθεση – αποδοχή σας. Για το 
λόγο αυτό, όσοι δεν το έχετε πράξει, θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο «Δήλωσης 



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Συγκατάθεσης για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» που σας έχει αποσταλεί 
και να το παραδώσετε στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου. Έχετε το δικαίωμα να 
αποσύρετε τη συγκατάθεση σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για 
σκοπούς ενημέρωσης ανά πάσα στιγμή με όποιο τρόπο επικοινωνίας επιθυμείτε.

6. ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο διαθέτει στα Γραφεία του το Έντυπο Εισηγήσεων και Παρα-
πόνων, το οποίο ο κάθε κάτοικος μπορεί να συμπληρώνει, εκφράζοντας οποιοδήποτε 
παράπονο ή εισήγηση.

Παρακαλούμε διατυπώστε τις εισηγήσεις  ή τα παράπονα σας και 
αναφέρετε τυχόν στοιχεία τεκμηρίωσης.
..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ: .....................................................................................

ONOMA: ..........................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ...................................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: .................................... FAX:..................................... 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα ονόματα και τα στοιχεία 
οπουδήποτε ατόμου που δίνονται στις υπηρεσίες του 

   Συμβουλίου είναι πλήρως εμπιστευτικά 
 και δεν επιτρέπεται η χρήση ή διαρροή τους 

σε τρίτα άτομα. 

Χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό 
στον οποίο αναφέρονται



7. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Αποκτήστε το πλεονέκτημα της γρήγορης πρόσβασης σε πληροφορίες, ανακοινώσεις 
και εκδηλώσεις του Συμβουλίου.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με 
το Κοινοτικό Συμβούλιο ( Κοινοτάρχη, Μέλη και προσωπικό), την Κοινότητα (Ιστορία, 
Χάρτη), Έργα, Δραστηριότητες, Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις του Συμβουλίου, προ-
κήρυξη διαγωνισμών, το ωράριο λειτουργίας καθώς και διάφορα χρήσιμα έντυπα, τα 
οποία μπορούν να εκτυπωθούν και να συμπληρωθούν, χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη 
στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου. 

Παράλληλα, μέσω της ιστοσελίδας μας, υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής των λογα-
ριασμών, ηλεκτρονικής υποβολής παραπόνων/ εισηγήσεων και ενημέρωσης για θέ-
ματα γενικού ενδιαφέροντος, όπως η ανακύκλωση, προσφορές κ.α.

8. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει τοποθετήσει ειδικές μεταλλικές πινακίδες για διαφήμιση 
– προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώ-
σουν την αίτηση για «Άδεια έκθεσης διαφήμισης στην πινακίδα του Κοινοτικού Συμ-
βουλίου Συν. Ανθούπολης». Τα τέλη έχουν ως εξής: 

ΔΊΑΣΤΑΣΕΊΣ               ΧΡΟΝΊΚΗ ΠΕΡΊΟΔΟΣ              ΠΟΣΟ

3 m X 1.25 m  ετησίως    €100

   για 6 μήνες   € 60

   για 1 μήνα   € 20

1.5 m X 1. 25 m  ετησίως    € 50

   για 6 μήνες   € 30

   για 1 μήνα   € 10

www.sin-anthoupoli.org



•  Συμμετείχε στην ενημερωτική ημερίδα για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στις Τοπι-
κές Αυτοδιοικήσεις που διοργάνωσε η Επαρχιακή Διοίκηση σε συνεργασία με την 
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου στις 7 Μαρτίου 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων των 
Κοινοτικών Συμβουλίων Δευτεράς.

•  Συμμετείχε στην ενημερωτική ημερίδα με θέματα «Ο Περί Κοινοτήτων Νόμος» και 
«Ο Περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συ-
ναφή Θέματα Νόμος του 2016 (Ν. 73(ι)/2016)» που πραγματοποίησε η Ακαδημία 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2018 στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων των Κοινοτικών Συμβουλίων Δευτεράς.

•  Συμμετείχε στο Συνέδριο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου με θέμα «Παρουσίαση 
της έκθεσης για την Εθνική Στρατηγική Κατάρτιση και την Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων 
για τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο», την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 
στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια.

•  Παρευρέθηκε στην εκδήλωση Ελληνικής και Κυπριακής μουσικής βραδιάς που 
πραγματοποίησε το Κοινοτικό Συμβούλιο Αναγιών την 1η Ιουνίου 2018 ενόψει της 
Παγκόσμιας Μέρας Παιδιού.

•  Παρευρέθηκε στη Γιορτή αποφοίτων του Γυμνασίου Ανθούπολης στις 26 Ιουνίου 
2018 όπου παρέδωσε εκ μέρους του Κοινοτικού Συμβουλίου το Αριστείο/Βραβείο 
στον μαθητή με την καλύτερη επίδοση και στις τρείς τάξεις του Γυμνασίου.  

•  Πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας στην οποία συζητήθηκε η πε-
ριορισμένη λειτουργία του Κοινοτικού Ιατρείου στις 22 Ιουνίου 2018, διεκδικώντας 
παράλληλα την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του.

•  Παρευρέθηκε στην ενημερωτική συνάντηση για το Νέο κανονισμό διαχείρισης προ-
σωπικών δεδομένων 2016/679 όπου έγινε παρουσίαση του Ευρωπαϊκού κανονι-
σμού Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στις 5 Ιουλίου 2018 στην 
αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Πέρα Ορεινής.

•  Παρευρέθηκε στον πανηγυρικό εσπερινό του Προφήτη Ηλία την Πέμπτη 19 Ιουλίου 
2018 που πραγματοποίησε το Κοινοτικό Συμβούλιο Φιλιάς στον Ιερό Ναό Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος και κατέθεσε στεφάνι στο μνημόσυνο πεσόντων Φιλιωτών.

•  Παρευρέθηκε στον εσπερινό που πραγματοποιήθηκε για τη γιορτή της Παναγίας 
των Περβολιών την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 που πραγματοποίησαν τα Κοι-
νοτικά συμβούλια Πάνω και Κάτω Δικώμου και κατέθεσε στεφάνι στο μνημόσυνο 
πεσόντων Δικωμιτών της τούρκικης εισβολής του 1974 και των θανούντων συγχω-
ριανών στην προσφυγιά.

•  Παρευρέθηκε στο ετήσιο εθνικό μνημόσυνο του ήρωα Χρίστου Παπαϊωάννου που 
διοργάνωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών την Κυριακή 22 Ιουλίου 2018 και κα-
τέθεσε στεφάνι.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ



•  Παρευρέθηκε στο ετήσιο μνημόσυνο Πεσόντων και τη Δέηση για ανεύρεση των 
αγνοουμένων στις μάχες της Τυλληρίας και της βάρβαρης τούρκικης εισβολής του 
1974 της Κοινότητας Ψιμολόφου  την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2018 και κατέθεσε 
στεφάνι.

•  Παρευρέθηκε στο Εθνικό Μνημόσυνο Πεσόντων της περιοχής Λακατάμιας την Κυ-
ριακή 25 Νοεμβρίου 2018 και κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους του Κοινοτικού Συμβου-
λίου. 

•  Με την ιδιότητα του Αναπληρωτή Μέλους στο Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφε-
ρειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, έλαβε μέρος 
στην 35η Σύνοδο του Συνεδρίου της Ολομέλειας του Κογκρέσου των Τοπικών και 
Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στο 
Στρασβούργο στη Γαλλία, στις 6-8 Νοεμβρίου 2018, με θέμα «Την Ακεραιότητα και 
την Ηθική Συμπεριφορά των Τοπικών και Περιφερειακών Εκλελεγμένων Αντιπρο-
σώπων».

•  Ως Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Ανθούπολης συνέβαλε στην επιδιόρθωση 
των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολείων της Κοινότητας.

•  Παρευρίσκεται σε όλα τα συνέδρια, συσκέψεις, ημερίδες και συνελεύσεις της Ένω-
σης Κοινοτήτων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας.

•  Είχε επαφές και επανειλημμένες συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών, την 
Επαρχιακή Διοίκηση καθώς και με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, για επιδι-
όρθωση των σπιτιών της Κοινότητας που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα. 

•  Μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά με το Γραφείο της Κοινοτάρχη, στο τηλ 
22371606, Δευτέρα – Παρασκευή 8.30 π.μ. – 10.00 π.μ.

•  Με την ιδιότητα της Προέδρου της Επιτροπής Εκδηλώσεων του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΣΥΛ, παρευρέθηκε: 

 n  Στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας στις 
29 Οκτωβρίου 2018, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συμβουλίου με θέμα «Το 
νερό και οι Κούζες της Κύπρου» και εκφώνησε το χαιρετισμό εκ μέρους του προ-
έδρου του ΣΥΛ κ. Μάριου Παναγίδη.

  n  Ήταν η ομιλήτρια στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Πύλη Αμμοχώστου 
για την Παγκόσμια Μέρα Νερού την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018

 n  Στην εκδήλωση με θέμα: «Αξία και Εκτίμηση Νερού» που πραγματοποιήθηκε στις 
9 Μαΐου 2018, στο Μουσείο Νερού του ΣΥΛ.

 n  Καλωσόρισε και πρόσφερε αναμνηστικά δώρα στην Κρητική Επιτροπή του Δια-
γωνισμού Ζωγραφικής μεταξύ των μαθητών Λυκείων και Ιδιωτικών Σχολείων της 
Λευκωσίας, με θέμα «Δίχως νερό ο μύλος δεν αλέθει».



 n  Παρευρέθηκε στην τελετή αποφοίτησης του εξατάξιου Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου 
την Τετάρτη 27/06/2018 που πραγματοποιήθηκε στο Ριζοκάρπασο.

 n  Συμμετέχει στις συνεδριάσεις που γίνονται στο Υπουργείο Εξωτερικών, στα πλαί-
σια της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης.

 n   Παρευρίσκεται σε όλες τις εκδηλώσεις και γιορτές των σχολείων της Κοινότητας 
(Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο) με την ιδιότητα της Προέδρου της Σχολικής 
Εφορείας και της Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ



•  Δημιουργία Χώρου στάθμευσης έξωθεν του Δημοτικού Σχολείου Ανθούπολης για 
καλύτερη εξυπηρέτηση των γονιών κατά την παραλαβή των παιδιών τους.

•  Κατασκευή φωτεινής Διάβασης πεζών στη Λεωφόρο Δημοκρατίας κοντά στο πάρκο 
της οδού Λεωνίδου.

•  Ασφαλτόστρωση των δρόμων στις οδούς Ειρήνης, Δημήτρη  Λιπέρτη, Αθηνών και 
Ηρώων οι οποίοι παρουσίαζαν ρωγμές και χρειάζονταν αφαίρεση του υφιστάμενου 
οδοστρώματος και τοποθέτηση καινούριου.

•  Επιδιόρθωση πεζοδρομίων στις οδούς Λαμπούσης, Αντιστάσεως, Ηροδότου, Δημο-
κρατίας και Στασίνου.

• Επέκταση οδικού φωτισμού στις οδούς Σωκράτους και Δημήτρη Λιπέρτη.

•  Κατάθεση στεφάνου στο ετήσιο μνημόσυνο πεσόντων των Κοινοτήτων Πάνω και 
Κάτω Δευτεράς.

•  Κατάθεση στεφάνου στο ετήσιο μνημόσυνο πεσόντων και δέηση για ανεύρεση των 
αγνοουμένων στην Κοινότητα Πολιτικό.

•  Διακλάδωση ανακυκλωμένου νερού για πότισμα του πάρκου που βρίσκεται στη συμ-
βολή των Λεωφόρων Ελευθερίας και Δημοκρατίας καθώς και άλλων χώρων πρα-
σίνου. Το πότισμα των Πάρκων και των χώρων πρασίνου γίνεται με ανακυκλωμένο 
νερό. Επισημαίνεται ότι το νερό ΔΕΝ είναι πόσιμο.

•  Γραμμοσήμανση  των Διαβάσεων Πεζών και όλων των αλτ στην Κοινότητα, καθώς 
και του χώρου, όπου πραγματοποιείται η Λαϊκή Αγορά.

•  Καθαριότητα των δρόμων (λίνιας και πεζοδρομίων) της Κοινότητας με σάρωθρο σε 
τακτά χρονικά διαστήματα στις Λεωφόρους Δημοκρατίας, Ελευθερίας, Ηρώων και 
παρόδους.

•  Εν όψει της εκστρατείας καταπολέμησης της ποντίκας, έχουν τοποθετηθεί παγίδες 
σε όλη την Κοινότητα  καθώς και στο Κοινοτικό Κοιμητήριο οι οποίες σε τακτά χρονι-
κά διαστήματα επανδρώνονται με δολώματα για καταπολέμηση της ποντίκας.

•  Το Κοινοτικό Συμβούλιο συμμετείχε στο Παγκύπριο Σχέδιο Στείρωσης Αδέσποτων 
Γάτων. Αρκετοί κάτοικοι της κοινότητάς μας προμηθεύτηκαν τα απαραίτητα έντυπα 
και επισκέφτηκαν τις κτηνιατρικές κλινικές που συμμετείχαν στο σχέδιο και στείρω-
σαν τις γάτες τους.

•  Δόθηκε και φέτος δόθηκε επιτραπέζιο ημερολόγιο σε όλους τους κατοίκους της 
Κοινότητας μας.

•  Στην Κοινότητα μας συνεχίζετε η εφαρμογή του θεσμού του Αστυνομικού της Γει-
τονιάς. Για οποιαδήποτε παράπονα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Κύριο Άριστο 
Αριστείδου στο τηλέφωνο 99316918 ή με τον Αστυνομικό Σταθμό Λακατάμιας – 
Ορεινής στο τηλ. 22802888.



•  Το Κοινοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με το KES GOLLEGE προσέφερε υποτρο-
φίες σε τελειόφοιτους μαθητές της Κοινότητας μας, δίνοντας έτσι, την ευκαιρία σε 
παιδιά οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα να σπουδάσουν.

•  Συνεχίζεται και φέτος η εφαρμογή του κοινωνικού προγράμματος της Ιεράς Μητρό-
πολης Ταμασού και Ορεινής «Οικογενειακή, Συμβουλευτική – Κοινωνική Λειτουρ-
γός» σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας μας.  Η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και την Υπηρεσία 
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες, ως μέρος του προ-
γράμματος. Οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται με προβλήματα συμπεριφοράς, οριοθέ-
τησης, ενδοοικογενειακές σχέσεις, σχέσεις ζευγαριών, ουσίες εξάρτησης και άλλα 
παρόμοια. 

•  Συνεχίζεται και φέτος στην Κοινότητα μας η εφαρμογή του προγράμματος «Δράση 
στους δρόμους με τους νέους» το οποίο αναφέρεται σε νέους ηλικίας 12 – 17 ετών. 
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο σχέδιο της Νεολαίας «Εν Δράση», το οποίο χρημα-
τοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής επιτροπής. Επίσης, στηρίζεται και 
χρηματοδοτείται εν μέρει από το ΚΕΝΘΕΑ, σαν πρόγραμμα πρόληψης. Στόχος του, 
είναι η μείωση της νεανικής παραβατικότητας.

•  Το Κοινοτικό Συμβούλιο συμμετείχε στην εκστρατεία «Ώρα της Γης», στις 24 Μαρ-
τίου 2018, κατά την οποία όλοι οι πολίτες καλούνται να σβήσουν τα φώτα τους για 
60 λεπτά, συμβάλλοντας έτσι, στη μείωση της χρήσης των πλαστικών και χάρτινων 
ποτηριών (single-use cups).

•  Το Κοινοτικό Συμβούλιο συνεχίζει την προσπάθεια για καταγραφή και απομάκρυνση 
των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται στην Κοινότητα μας. Παρακα-
λούνται όλοι οι κάτοικοι όπως φροντίσουν να απομακρύνουν τα εγκαταλελειμμένα 
οχήματα τους  επειδή το Κοινοτικό Συμβούλιο θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να τα 
μετακινήσει.

•  Το Κοινοτικό Συμβούλιο προώθησε τη δειγματοληψία για εξεύρεση συμβατού δότη 
που πραγματοποίησε η Κοινότητα Φιλιάς σε συνεργασία με το Θ.Ο.Ι. Φιλιάς στις 3 
Ιουλίου 2018. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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