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Αγαπητοί φίλοι,
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Συνοικισμού Ανθούπολης, για έκτη συνεχή χρονιά, 
ετοίμασε το Δελτίο Επικοινωνίας, παρουσιάζοντας τις εκδηλώσεις, δραστη-
ριότητες καθώς και τα κοινωφελή έργα που πραγματοποίησε, στα πλαίσια της 
χρονιάς που πέρασε.
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.
Η συνεργασία και η ουσιαστική επαφή με τους κατοίκους είναι μια από τις βα-
σικότερες επιδιώξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συνεχιστεί η 
εξελικτική πρόοδος και ανάπτυξη της Κοινότητας. Συγκεκριμένα, η συμβολή του 
κόσμου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη λειτουργία, 
την καλύτερη εξυπηρέτηση και κυρίως την τροχοδρόμηση σύγχρονων έργων.
Επιδίωξη μας είναι με σταθερά βήματα, να φθάσουμε σε αξιοζήλευτα επίπεδα 
εξυπηρέτησης και προσφοράς και με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλ-
λον να επιτύχουμε την ανάπτυξη μιας Κοινότητας Σύγχρονης, λειτουργικής και 
ανθρώπινης. 
Στο τέλος του δελτίου παρουσιάζονται σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια 
σας, την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Οικισμού καθώς και άλλες χρήσιμες 
πληροφορίες. 

Φρόσω Αρμοστή  Μέλη Κοινοτικού Συμβουλίου
Κοινοτάρχης – Πρόεδρος 1. Στέλιος Στέλιου, Αντιπρόεδρος
Κοινοτικού Συμβουλίου 2. Γκλόρια Γαβριήλ
Συν. Ανθούπολης 3. Μαρία Κλεισούρη
     4. Μιχαλάκης Παπαδόπουλος
     5. Σάββας Τιμοθέου 
     6. Γιώργος Βιολάρης 
     7. Χριστάκης Κούκος 
     8. Μάριος Γερολεμίδης 
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1. Ακουολογική Εξέταση

Το Κοινοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τα κέντρα ακοής DR GEORGE παρείχαν 
δωρεάν ακουολογικές εξετάσεις την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 στα γραφεία του Κοινο-
τικού Συμβουλίου.  Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης των κατοίκων η ακουολογική 
εξέταση επαναλήφθηκε για δεύτερη φορά στις 21 Μαρτίου 2017. Η εξέταση γινόταν 
κατόπιν ραντεβού.

2. Διάλεξη με θέμα: «Εμμηνόπαυση και Επιπτώσεις στην υγεία της γυ-
ναίκας» και απονομή τιμητικών πλακετών στις μάνεςκαι τις συζύγους 
των Αγνοουμένων και Πεσόντων.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο, διοργάνωσε, τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, στην αίθουσα 
της εκκλησίας της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, διάλεξη με θέμα «Εμμηνόπαυση 
και Επιπτώσεις στην υγεία της γυναίκας». Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Δρ. Κων-
σταντίνος Στυλιανίδης, Μαιευτήρας – Χειρούργος, Γυναικολόγος. 

Μετά το τέλος της διάλεξης, το Κοινοτικό Συμβούλιο, απένειμε τιμητικές πλακέτες 
σε όλες τις μάνες και τις συζύγους των Αγνοουμένων και Πεσόντων της Τούρκικης 
Εισβολής του 1974, της Κοινότητας μας, ως ένδειξη εκτίμησης και αγάπης προς το 
πρόσωπο τους και προσέφερε αλμυρά και ποτά σε όλους στους παρευρισκόμενους. 



3.  Δενδροφύτευση του Δασυλλίου Πεσόντων και Αγνοουμένων. 

Την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση στο Δασυλλίο Πε-
σόντων και Αγνοουμένων. Στη δενδροφύτευση συμμετείχαν μαθητές του Δημοτικού 
Σχολείου (Κ.Α) μαζί με τη Διευθύντρια τους κα Βενετία Αγρότη, μαθητές του (Κ.Β) μαζί 
με τη Διευθύντρια τους κα Μύρια Νικολαϊδη και μαθητές του Γυμνασίου Ανθούπολης 
μαζί με το Διευθυντή τους κο Γιώργο Γεωργιάδη.
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4. Εκστρατεία Καθαριότητας στην Κοινότητα μας  

Το Κοινοτικό Συμβούλιο στοχεύοντας στην λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της 
Κοινότητας διοργάνωσε για έκτη συνεχή χρονιά, εκστρατεία καθαριότητας σε  συνερ-
γασία με την Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ), διάφορα οργανωμένα σύνολα, 
τα Σχολεία της Κοινότητας, τους συνδέσμους Γονέων καθώς και εθελοντές κατοίκους 
του Οικισμού.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 8 Απριλίου 2017 και κάλυψε όλο τον 
Οικισμό. Σ’ αυτήν εντάχθηκε και η εκστρατεία  «ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΕ 
ΜΙΑ ΜΕΡΑ – Let’s do it Cyprus». Στην εκστρατεία έλαβαν μέρος η Πρόεδρος, τα 
Μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου. Συμμετείχαν επίσης, οι μαθητές 
του Γυμνασίου της Κοινότητας μας, μαζί με το  Διευθυντή, Κυρίο Γιώργο Γεωργιάδη, 
μαθητές από το Νηπιαγωγείο καθώς και μαθητές από το Δημοτικό (Κ.Α) και (Κ.Β), μαζί 
με τη δασκάλα τους κυρία Γιάννα Κίκα και με τους Συνδέσμους Γονέων. 

Επιπλέον, οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ανθούπολης (Κ.Β) ετοίμασαν πανό με 
θέμα την εκστρατεία καθαριότητας, αναλαμβάνοντας παράλληλα, την καθαριότητα 
του σχολείου τους και της γύρω περιοχής.      

Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκε φανέλα, καπελάκι, αλμυρά, χυμοί καθώς και 
«πιστοποιητικά συμμετοχής» σε όλους τους μαθητές.

Υποστηρικτές της εκδήλωσης ήταν: οι Φούρνοι Λαδάς, που προσέφεραν αλμυρά με 
έκπτωση και η εταιρεία ΝΕΑ ΣΕΒΕΓΕΠ ΛΤΔ που προσέφερε τους χυμούς με έκπτωση.



Εκστρατεία Καθαριότητας και ευπρεπισμού της Κοινότητας μας από 
15 Ιουνίου 2017 – 15 Ιουλίου 2017

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε εκστρατεία καθαριότητας και 
ευπρεπισμού της Κοινότητας μας από τις 15 Ιουνίου – 15 Ιουλίου 2017.
Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας καθαριότητας, το Κοινοτικό Συμβούλιο πραγματο-
ποίησε τα ακόλουθα:
1.  Καθαριότητα και περιποίηση της νησίδας στην είσοδο της Κοινότητας και στο δασά-

κι που εφάπτεται με τον κύριο δρόμο Παλαιχωρίου.
2.  Κλάδεμα όλων των δένδρων της Κοινότητας και περιποίηση των πάρκων και των 

χώρων πρασίνου.
3. Άσπρισμα των κορμών όλων των δένδρων.
4. Βάψιμο των τοίχων στους οποίους έχουν αναγραφεί συνθήματα.
5. Συντήρηση στα παγκάκια και στα κιόσκια.
6.  Απομάκρυνση των ακαθαρσιών από διάφορα σημεία στον Οικισμό με ντίγκερ και 

φορτηγό.

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

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

Μην ξεχνάτε ότι:

Η Κοινότητα μας επιλέχθηκε από την κριτική επιτροπή της Επαρχιακής Διοίκη-
σης μεταξύ των πιο καθαρών χωριών της Επαρχίας Λευκωσίας και τιμήθηκε σε 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για το σκοπό αυτό την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 
2017.

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.

Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΚΑΘΑΡΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
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5. Πασχαλινή Εκδήλωση

Στις 18 Απριλίου 2017, Τρίτη του Πάσχα πραγματοποιήθηκε για πέ-

μπτη συνεχή χρονιά, με μεγάλη επιτυχία, Πασχαλινή εκδήλωση στο 
χώρο της Λαϊκής Αγοράς. Στην εκδήλωση έλαβε μέρος ο Πολιτιστι-
κός Όμιλος Προσωπικού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, ψυχαγωγώντας το κοινό με 
κυπριακό γλέντι, το οποίο περιλάμβανε τραγούδι, μουσική, χορό και τσιατιστά από την 
κυρία Μάρω Κασπαρή. Παράλληλα, διοργανώθηκαν διάφορα πασχαλινά παιχνίδια 
όπως αυγουλοδρομίες, σακουλοδρομίες, μαντήλι, σχοινί, ζίζιρος, με τη βοήθεια των 
Συνδέσμων Γονέων των Σχολείων της Κοινότητας μας. Σε όλους τους παρευρισκόμε-
νους προσφέρθηκαν δωρεάν λουκουμάδες,  φλαούνες, αυγά, ξηροί καρποί, ζιβανία,  
χυμοί και νερά. Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν την εκδήλωση και διασκέδασαν με τη 
ψυχή τους, αναβιώνοντας τα πασχαλινά έθιμα του τόπου μας.



6. Παγκόσμια μέρα παιδιού-Πανηγύρι Αγάπης Χαράς Παιχνιδιού

Το Κοινοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Κοινοτική Αστυνό-

μευση και τη φιλική συμμετοχή των Συνδέσμων Γονέων των Σχο-
λείων της Κοινότητας μας, διοργάνωσε την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 
2017 πανηγύρι αγάπης, χαράς και παιχνιδιού τιμώντας την Παγκό-
σμια Μέρα Παιδιού. Μικροί και μεγάλοι πέρασαν ένα ευχάριστο 
απόγευμα, γεμάτο διασκέδαση και παιχνίδια. 

Σημαντική ήταν η βοήθεια αλλά και η συνεργασία της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, η 
οποία προσέφερε τα παιχνίδια με στόχο, καλαθόσφαιρα, ψάρεμα, ποδοσφαιράκι και 
άλλα. Επιπλέον, η κυρία Αικατερίνη Ζένιου Κωνσταντινίδου μαζί με φοιτήτριες του Ευ-
ρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στήριξαν το Πανηγύρι Χαράς με διάφορες δραστη-
ριότητες, φωτίζοντας με χαμόγελα όλα τα παιδικά προσωπάκια. Επίσης, στη παρέα μας 
βρισκόταν και ο δάσκαλος πολεμικών τεχνών Μάριος Γερολεμίδης όπου παρουσίασε 
την πολεμική SHAOLIN KUNG FU με την ομάδα του. Υπήρχε επίσης Photo Booth για 
την φωτογράφηση μικρών και μεγάλων. Για τις μικρές μας φίλες υπήρχε περιποίηση 
νυχιών.  Παρούσα  ήταν και η κλόουν Ελένη με παιχνίδια και ζωγραφική προσώπου, 
ενθουσιάζοντας τους μικρούς μας φίλους.
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Την εκδήλωση στήριξε η φρουταρία της Υπεραγοράς Ιωαννίδη, η οποία προσέφερε 
300 μήλα δωρεάν.
Σε όλους τους παρευρισκόμενους προσφέρθηκαν δωρεάν λεμονάδες, πορτοκαλά-
δες και φραπέ ενώ σε όλα τα παιδιά παγωτό, φρούτο και γαριδάκια.

7. Θεατρική Παράσταση « Το Ξύλο βγήκε απ’ τον Παράδεισο»

Την Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε για Πέμπτη συνεχή χρονιά 
στην Αίθουσα Πολλαπλής χρήσης του Γυμνασίου Ανθούπολης,  θεατρική παράσταση.  
Το Σατιρικό Θέατρο παρουσίασε το έργο του  Αλέκου Σακελλαρίου « Το Ξύλο βγήκε 
απ’τον Παράδεισο », προσφέροντας άφθονο γέλιο και διασκέδαση στο κοινό.

Στην παράσταση έλαβαν μέρος οι έμπειροι και καταξιωμένοι ηθοποιοί: Αντρέας Νικο-
λαίδης, Αντρέας Δημητρίου, Σπύρος Γεωργίου, Λουκία Μουσουλιώτη, Μάριος Δημη-
τρίου, Βασίλης Μιχαήλ, Ανδρέας Ρόζου, Μικαέλλα Κασινού, Χριστίνα Χαραλάμπους, 
Ιωάννα Μαραγκού, Παναγιώτα Αναξαγόρου, Κρίστη Χαραλάμπους, Ειρήνη Βύρα και 
Ζήνα Καυκαρίδου.



8. Εκδρομή συνταξιούχων

Το Κοινοτικό Συμβούλιο διοργάνωσε και φέτος, για 23η συνεχή  χρονιά  την  καθιερω-
μένη εκδρομή – προσκύνημα  προς τιμή των συνταξιούχων κάτοικων της Κοινότητας 
μας.

Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017 και σε αυτήν έλαβαν 
μέρος περίπου 250 άτομα. Στους εκδρομείς προσφέρθηκε δωρεάν πρωινό και μεση-
μεριανό γεύμα.

Η φετινή εκδρομή περιλάμβανε προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας και των 
Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στην Ξυλοτύμπου και στη Μονή Αγίας Νάπας.

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

Το μεσημεριανό γεύμα παρατέθηκε στο Κέντρο «Πολυξένια Ισαάκ» στο Πρωταρά.

9. Τουρνουά Sanda Fight Night 1

Το Κοινοτικό Συμβούλιο στηρίζοντας τον αθλητισμό και προωθώντας την ευγενή άμιλ-
λα μεταξύ των νέων, ήταν αρωγός στο τουρνουά Sanda Fight Night 1. 

Το τουρνουά πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 για πρώτη φορά στη 
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Κύπρο και σ’αυτό έλαβαν μέρος κύπριοι αθλητές καθώς και αθλητές από την Ελληνι-
κή ομοσπονδία WUSHU KUNGFU.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο βράβευσε τον πρώτο αθλητή.

10. Εγκαίνια Δασύλλιου - «Πεσόντων και Αγνοουμένων».

Την Κυριακή 19 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος στο Συν. Ανθούπολης Μνημόσυνο Πεσόντων και Δέηση για ανεύρεση των 
Αγνοουμένων της Τουρκικής εισβολής του 1974.

Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο έντιμος Έπαρχος Λευκωσίας κ. Μάριος Πανα-
γίδης.  

Μετά το τέλος της λειτουργίας πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Δασυλλίου από 
τον Έντιμο Έπαρχο Λευκωσίας κύριο Μάριο Παναγίδη και την Κοινοτάρχη κυρία Φρό-
σω Αρμοστή.

Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων.

Με το πέρας της τελετής προσφέρθηκε πρόγευμα στην αίθουσα της εκκλησίας όπου 
υπήρχε έκθεση φωτογραφίας.



11. Πρόγραμμα κατάρτισης για ψηφιακές δεξιότητες και ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Συν. Ανθούπολης σε συνεργασία με το Κέντρο Παραγωγι-
κότητας (ΚΕΠΑ) και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) διοργάνωσαν την 
Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 στην αίθουσα υπολογιστών του Δημοτικού Σχολείου Αν-
θούπολης (Κ.Β) παρουσίαση με τίτλο 

«Καν’ το Ηλεκτρονικά Εύκολα και Απλά».

Η παρουσίαση αφορούσε κυρίως τα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έμ-
φαση στη Διαδικτυακή Πύλη Αριάδνη, το TaxisNet και το Διαδικτυακό Σύστημα Πλη-
ρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
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12. Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση
Το Κοινοτικό Συμβούλιο πραγματοποίη-
σε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην 
Κοινότητα μας, χριστουγεννιάτικη εκδή-

λωση, την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017. Μικροί 
και μεγάλοι διασκέδασαν με τη θεατρική παράστα-
ση «Ο Νικολάκης στο SURVIVOR» από την παιδική 
σκηνή του Δώρου Κυριακίδη.                                                                          

Το «The Party Shop Pinata» απασχόλησε τα παιδιά 
με μπαλονοκατασκευές και ζωγραφική προσώπου 
ενώ o Mίκυ και η Μίνι διασκέδασαν του μικρούς μας 
φίλους και φωτογραφήθηκαν μαζί τους.

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Άγιος Βασίλης φωτογραφήθηκε με τα παιδιά και τους 
μοίρασε δώρα. 



1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ Κ. ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

• Κανονικές οικογένειες (εργάζεται τουλάχιστον ένας)  €90,00
• Χωρισμένες & χήρες που εργάζονται με εξαρτώμενα  €75,00
•  Πολύτεκνοι -25% (μόνο όσοι έχουν εξαρτώμενα παιδιά, π.χ. μαθητές, φοιτητές, 

στρατιώτες)
•  Πενταμελής οικογένειες -15% (δηλ. οικογένειες με τρία εξαρτώμενα παιδιά, π.χ. 

μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες)
• Εργαζόμενοι συνταξιούχοι (ανεξαρτήτως ποσού σύνταξης)  €90,00
• Συνταξιούχοι με παιδί που διαμένει μαζί τους και εργάζεται  €90,00
• Άτομα με αναπηρία 70% και άνω     €55,00
• Άνεργοι (εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση των Κ.Α.)            €55,00
• Λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος      €55,00
• Συνταξιούχοι μη εργαζόμενοι με μόνο εισόδημα τη σύνταξη:
 €401 – €650  €65,00
 €651 – €950  €75,00
 €951 - €1200  €85,00
 €1201 και άνω  €90,00
•  Όσοι συμπληρώνουν 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 2017, προ-
σκομίζοντας αντίγραφο της ταυτότητας.

•  Όσοι έχουν μεταβιβάσει το σπίτι τους θα φορολογούνται με το ποσό των €90,00, 
εκτός αν συνεχίζουν να κατοικούν οι ίδιοι μέσα στην οικία, μέχρι τη μέρα του θανά-
του τους.

•  Όσοι ενοικιάζουν το σπίτι τους, θα φορολογείται ο ενοικιαστής ανάλογα με τις πιο 
πάνω κατηγορίες. Η φορολογία θα εκδίδεται στο όνομα του ενοικιαστή, εφόσον 
προσκομιστεί ενοικιαστήριο έγγραφο.

•  Όσα σπίτια ή διαμερίσματα βρίσκονται στην Κοινότητα και είναι κενά (δηλαδή δεν 
διαμένει κανένας για όλη τη χρονιά) θα φορολογούνται με το ποσό των €55,00 για 
Κ. Υπηρεσίες, εφόσον προσκομίσουν αντίγραφο λογαριασμών Κοινής Ωφέλειας, 
δηλαδή ΑΗΚ, ΣΥΛ, με μηδαμινή ένδειξη. 

Όσοι το επιθυμούν μπορούν να εξοφλήσουν το λογαριασμό τους σε δόσεις.
Η διευθέτηση των λογαριασμών σας μπορεί να γίνει μέχρι την τελευταία ημερομηνία 
πληρωμής που αναγράφεται στο σχετικό έντυπο που σας αποστέλλεται, δηλαδή μέχρι 
τις 31/12/17. Το ταμείο του Κοινοτικού Συμβουλίου, θα εισπράτει τις φορολογίες μέ-
χρι την Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017, η ώρα 11:00 π.μ.

Πληρωμές γίνονται:
- στο Ταμείο του Κοινοτικού Συμβουλίου
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-  στα ταμεία της ΣΠΕ Λακατάμιας – Δευτεράς  ΛΤΔ καθώς και σε 
όλα τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα

- στα ταμεία της Τράπεζας Κύπρου
- μέσω της διαδικτυακής πύλης JCC Smart (μέχρι και τις 
31/12/2017)

Μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής κάθε έτους 
(31/12), οι λογαριασμοί εξοφλούνται μόνο στα Γραφεία 
του Συμβουλίου και με πρόσθετη επιβάρυνση 10%. Επιταγές μπορεί να εκδίδονται 
στο όνομα «Κοινοτικό Συμβούλιο Συν. Ανθούπολης» και να είναι δίγραμμες. 

ΩΡΑΡΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ

8:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.  Δευτέρα – Παρασκευή

ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΣ

Οι κυριότεροι πόροι της Κοινότητας είναι τα τέλη που καταβάλλουν οι κάτοικοι της, 
ως ανταποδοτικά προσφερόμενων υπηρεσιών. Η έγκαιρη εξόφληση των φορολογιών 
απαλλάσσει το προσωπικό του Συμβουλίου από αχρείαστο όγκο εργασίας και καθυ-
στέρηση στην υλοποίηση των στόχων του. Παράλληλα, απαλλάσσει και εσάς από πε-
ριττή ταλαιπωρία και πρόσθετες επιβαρύνσεις.

2. ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΟΙΚΙΑΚΏΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΏΝ
Υποχρεώσεις Κοινοτικού Συμβουλίου:
n  Περισυλλογή οικιακών απορριμμάτων από κάθε υποστατικό 2 φορές την εβδομάδα 

(Δευτέρα και Πέμπτη). Σε περιπτώσεις Δημόσιων Αργιών, η περισυλλογή γίνεται την 
επόμενη μέρα.

n    Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση σπασμένων σκυβαλοδοχείων.
n     Μεταφορά συλλεγόντων απορριμμάτων στον εγκεκριμένο σκυβαλότοπο Koτσιάτη 

για εναπόθεση και ενταφιασμό.
n    Περισυλλογή κλαδεμάτων, αφού ενημερωθεί προηγουμένως το Συμβούλιο σχετικά 

με τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί.
n    Πλύσιμο και απομάκρυνση των πράσινων κάδων σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Υποχρεώσεις Κατοίκων Οικισμού:
n    Όσοι διαμένουν σε μονοκατοικίες να συγκεντρώνουν τα σκύβαλα σε ανθεκτικά σα-

κούλια, τα οποία θα τοποθετούν μέσα σε ειδικούς καλάθους απορριμμάτων, λίγες 
ώρες πριν την έναρξη περισυλλογής τους. Οι κάλαθοι πρέπει να είναι καλά κλειστοί. 
Όσοι διαμένουν σε πολυκατοικίες καθώς και οι οικίες όπου η είσοδος τους βρίσκε-
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ται σε πεζόδρομο να τοποθετούν τα σκύβαλα τους MEΣΑ στα ΠΡΑΣΙΝΑ σκυβαλο-
δοχεία που βρίσκονται πλησίον της πολυκατοικία τους/ πεζόδρομου. 

n    Να μην τοποθετούνται αιχμηρά αντικείμενα (βελόνες, γυαλιά, σίδερα, ανθεκτικά 
πλαστικά), υλικά οικοδομής, μπαταρίες μέσα στα σακούλια ή στα σκυβαλοδοχεία.

3. ΑΝΑΚΥΚΛΏΣΗ 
GREEN –DOT CYPRUS
Ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού PMD και γυαλιού.

Κάθε Πέμπτη περνά από όλα τα σπίτια στην Κοινότητα μας,  φορ-

τηγό αυτοκίνητο, το οποίο περισυλλέγει ταυτόχρονα χαρτί και 
πλαστικό / PMD. 
Για την ανακύκλωση χαρτιού υπάρχουν ειδικοί κάδοι πίσω από τα Γραφεία του Συμ-
βουλίου (οδός Αθηνών) και στις οδούς Αγίας Τριάδος, Ηρώων 15, Αντιστάσεως

Για την ανακύκλωση  πλαστικού / PMD υπάρχουν ειδικοί κάδοι πίσω από τα Γρα-
φεία του Συμβουλίου ( οδός Αθηνών), καθώς και στις οδούς Ηρώων, Φιλελλήνων, 
Αφροδίτης, Αντιστάσεως, Τροόδους, Αγίας Τριάδος.

Για την ανακύκλωση του γυαλιού υπάρχει ειδικός κάδος πίσω από τα γραφεία του 
Κοινοτικού Συμβουλίου. Στη Λεωφ. Δημοκρατίας υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώ-
ρος για τοποθέτηση ανακυκλώσιμων υλικών χαρτιού και πλαστικά/PMD και γυαλιου.

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

για τον πλανήτη μας.           

ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
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 
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ανακύκλωσης βρίσκεται στη Λεωφ. Δημοκρατίας. Επίσης, μπορείτε να φέρετε ρούχα 
για ανακύκλωση και στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου, καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της χρονιάς.

4. ΑΔΕΙΕΣ ΣΚΥΛΏΝ
Όλο και αυξάνεται ο αριθμός των κατοίκων του Οικισμού 

που κατέχουν σκύλους και δυστυχώς τα πεζοδρόμια γεμί-
ζουν με τις ακαθαρσίες τους με αποτέλεσμα να δυσκολεύ-
ονται οι συμπολίτες μας να τα χρησιμοποιούν και να δίνουν 
μια τρομερά άσχημη εικόνα για την Κοινότητα μας. 

Ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος αλλά και ο πιστός σύ-
ντροφος του ανθρώπου. Αξίζει επομένως και με το παραπά-
νω, την αγάπη, την στοργή και τη φροντίδα μας. Αν έχετε ή σκέφτεστε να αγοράσετε/ 
υιοθετήσετε ένα σκυλάκι πρέπει πρώτα να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

n    Η διατήρηση σκύλου αποτελεί μεγάλη ευθύνη, γι αυτό προτού αποφασίσετε να προ-
χωρήσετε στην αγορά / υιοθεσία σκύλου θα πρέπει να αναλογιστείτε, αν ο τρόπος 
ζωής σας, επιτρέπει κάτι τέτοιο.

n    Υπολογίστε τα έξοδα ( σήμανση, άδεια κατοχής, τροφή, εξοπλισμός, ιατρική περί-
θαλψη)

n    Εμπλέξτε όλη την οικογένεια στην διαδικασία. Συμφωνήστε από πριν τις ευθύνες 
που θα έχει το κάθε μέλος.

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:
1.  Να μεταφέρετε το σκύλο σας σε κτηνίατρο για να γίνει εμφύτευση/ σήμανση με 

μικροπομπό (microchip) και να εμβολιαστεί. 
2. Να εξασφαλίσετε βιβλιάριο υγείας του σκύλου από τον Κτηνίατρο.
3.  Να εγγραφεί ο σκύλος στο Μητρώο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (τηλ.22805241 / 

22805271) προσκομίζοντας το πιστοποιητικό σήμανσης του σκύλου και το βιβλιάριο 
υγείας.

4.  Να προσέλθετε στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου για έκδοση της σχετικής 
άδειας κατοχής, προσκομίζοντας τα ακόλουθα:

•  Το βιβλιάριο υγείας κατάλληλα ενημερωμένο. 
•  Το πιστοποιητικό Εγγραφής Σκύλου (από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες)
•  Το μπλε έντυπο σήμανσης (από τον Κτηνίατρο)
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•  Η Άδεια κατοχής στοιχίζει €20,50.

Η διαδικασία σήμανσης και εγγραφής του σκύλου στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες γίνεται 
μόνο την πρώτη φορά. Η Άδεια σκύλου από το Κοινοτικό Συμβούλιο ισχύει για ένα 
χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της. Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να ανα-
νεώνει κάθε χρόνο την άδεια κατοχής του σκύλου του, προσκομίζοντας το βιβλιάριο 
υγείας και καταβάλλοντας το ποσό των €20,50.
Όσοι δεν έχουν εκδώσει Άδεια Κατοχής Σκύλου παρακαλούνται όπως προσέλθουν 
στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου και εξασφαλίσουν τη σχετική Άδεια.
Αν έχετε ήδη σκύλο βεβαιωθείτε ότι:
n    Έχετε εξασφαλίσει άδεια κατοχής του σκύλου σας. Η διατήρηση σκύλου χωρίς 

άδεια είναι παράνομη και διώκεται ποινικώς.
n    Οι σκύλοι σας δεν λερώνουν δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Έχετε πάντα μαζί 

σας μικρή σκούπα, φτυαράκι και σακουλάκι για να περισυλλέγετε τα περιττώματα 
τους. Οι ιδιοκτήτες είναι υπόλογοι έναντι του Νόμου για τις ακαθαρσίες των σκύλων 
τους σε ξένη περιουσία ή δημόσιους χώρους. Σε τέτοιες περιπτώσεις το Συμβούλιο 
θα καταγγείλει τους παρανομούντες και θα επωμίζονται το ανάλογο πρόστιμο.

n    Διατηρείτε το σκύλο σας σε συνθήκες καθαριότητας και ευημερίας.
n    Να καθαρίζετε συχνά το χώρο διαμονής του σκύλου από τα περιττώματα και τα 

υπολείμματα τροφών για να μη δημιουργείται δυσοσμία, προσέλκυση μυγών και 
ενόχληση στους γείτονες.

n    Να μεριμνάτε ώστε ο σκύλος να μην προκαλεί ενόχληση στους γείτονες από τα 
συνεχή γαυγίσματα. 

n    Ο σκύλος σας δεν κυκλοφορεί ελεύθερος στους δρόμους και όταν τον βγάζετε 
βόλτα βεβαιωθείτε ότι 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. Καλού-
νται 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 ειδι-
κά σακουλάκια, ΔΩΡΕΑΝ.



ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ

Η καθαριότητα είναι ένδειξη αγάπης για τα ζώα και σεβασμού προς το συνάν-
θρωπο μας!

5. 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 υποχρέ-
ωση την οποία επιβάλλει ο Νόμος. Ως εκ τούτου καλούνται όσοι διαμένουν σε 
πολυκατοικίες να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες του Νόμου.    
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Παρακαλούμε διατυπώστε τις εισηγήσεις  ή τα παράπονα σας και 
αναφέρετε τυχόν στοιχεία τεκμηρίωσης.
..........................................................................................................

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

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

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

Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα ονόματα και τα στοιχεία οπουδή-
ποτε ατόμου δίνονται στις υπηρεσίες του 
   Συμβουλίου είναι πλήρως εμπιστευτικά 

 και δεν επιτρέπεται η χρήση ή διαρροή τους 
σε τρίτα άτομα.

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

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

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

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

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.   
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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 και Δραστηριότητες, Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις του Συμβουλίου, 
προκήρυξη διαγωνισμών, το ωράριο λειτουργίας καθώς και διάφορα χρήσιμα έντυπα, 
τα οποία μπορεί να εκτυπώνει και να συμπληρώνει, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί 
τα γραφεία μας. 

Παράλληλα, μέσω της ιστοσελίδας μας, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβο-
λής παραπόνων/ εισηγήσεων και ενημέρωσης για θέματα 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».

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ   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
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•  Συναντήσεις και συζητήσεις με τους εισηγητές της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, σχετικά με τη σύσταση που 
ενέκρινε το Κογκρέσο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κύπρο που πραγματοποιή-
θηκαν στα Γραφεία της Ένωσης Δήμων.

•  Με την ιδιότητα του Αναπληρωτή Μέλους στο Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφε-
ρειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, έλαβε μέρος στα 
ακόλουθα:

 1.  Συνεδρία της Επιτροπής Επικαιρότητας που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 
2017, στη Βενετία στην Ιταλία με θέμα πρόσφυγες και μετανάστευση.

 2.  Σεμινάριο για τις Εθνικές Ενώσεις Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, σχετικά 
με την εκστρατεία ένας στους πέντε και το σύμφωνο των πόλεων και των περιφε-
ρειών για να σταματήσει η σεξουαλική βία κατά των παιδιών, που πραγματοποιή-
θηκε στο Βελιγράδι στη Τσεχία στις 13 Ιουνίου 2017.

•  Συμμετείχε στη διάλεξη «Το Κογκρέσο του Συμβουλίου της Ευρώπης – ο υποστηρι-
κτής της τοπικής δημοκρατίας», που διοργάνωσε η Ένωση Δήμων Κύπρου, η Ένωση 
Κοινοτήτων Κύπρου και η Κυπριακή Αντιπροσωπεία στο Κογκρέσο Τοπικών και Πε-
ριφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στις 8 Φεβρουαρίου 2017, στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου.

•  Συμμετείχε στο Συνέδριο του Προεδρίου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών 
του Κογκρέσου στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2017 που πραγματοποιήθηκε στο Συνε-
δριακό Κέντρο στη Λευκωσία.

•  Στις 24 Φεβρουαρίου 2017, τίμησε τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου που απο-
χώρησαν ή δεν διεκδίκησαν την επανεκλογή τους στις Κοινοτικές εκλογές του Δε-
κεμβρίου 2016.

•  Παρευρέθηκε στα θυρανοίξια του πρώτου Ιερού Ναού ρωσικής τεχνοτροπίας, αφι-
ερωμένο στον Απόστολο Ανδρέα και πάντας τους εν τη Ρώσικη γη διαλάμψαντες 
Αγίους που βρίσκεται στο Επισκοπειό στις 27 Μαρτίου 2017.

•  Έδωσε εισφορά εκ μέρους του Κ.Σ.Σ.Α. στους μοτοσικλετιστές του Παγκύπριου 
Συνδέσμου για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα όνειρο Μια Ευχή» 
κατά τη 17η ετήσια διαδρομή αγάπης που πραγματοποιήθηκε από 16 – 19 Μαρτίου 
2017. 

•  Ήταν μια από τις ομιλήτριες στην εκδήλωση που πραγματοποίησε το Γυναικείο Κίνη-
μα της ΠΟΓΟ με θέμα «Γυναίκα και Τοπική Αυτοδιοίκηση» που πραγματοποιήθηκε 
στις 29 Απριλίου 2017 στη Δημογραφική Εστία στη Λευκωσία.

•  Παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις των κατεχόμενων χωριών Φιλιάς και Δικώμου που 
γίνονται κάθε χρόνο στην εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην Κοι-
νότητα μας. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ

•  Παρευρέθηκε στο ετήσιο μνημόσυνο Πεσόντων και Δέηση για ανεύρεση των αγνο-
ουμένων στις μάχες της Τηλληρίας και της βάρβαρης Τούρκικης Εισβολής του 
1974, της Κοινότητας Ψιμολόφου  την Κυριακή 27 Αυγούστου 2017 και κατάθεσε 
στεφάνι εκ μέρους του Κοινοτικού Συμβουλίου.

•  Παρευρέθηκε στην εκδήλωση που πραγματοποίησε το Γυμνάσιο Ανθούπολης στις 
15 Νοεμβρίου 2017 με θέμα την καταδίκη του ψευδοκράτους.

•  Συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης για Ψηφιακές Δεξιότητες & Ηλεκτρονική Δι-
ακυβέρνηση «Καν’ το Ηλεκτρονικά Εύκολα και Απλά» που πραγματοποιήθηκε στις 
29 Νοεμβρίου 2017.  

•  Συμμετέχει στις συνεδριάσεις που γίνονται στο Υπουργείο Εξωτερικών, στα πλαίσια 
της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

•  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.

•  Ως Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Ανθούπολης συνέβαλε στην τοποθέτηση 
προστατευτικής περίφραξης (κάγκελα) περιμετρικά των σχολείων  (Δημοτικό και Γυ-
μνάσιο) της Κοινότητας.

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

•  Είναι μέλος στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (ΣΥΛ) και λαμβάνει μέρος 
στις συνεδριάσεις και στις εκδηλώσεις.

•  Είχε επαφές και επανειλημμένες συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών, την 
Επαρχιακή Διοίκηση καθώς και με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, για 
επιδιόρθωση των σπιτιών της Κοινότητας που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα. 



1. Θεατρική παράσταση από τους μαθητές του Γυμνασίου Ανθούπολης.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο ήταν αρωγός στην πραγματοποίηση της θεατρικής παράστα-
σης «Γιατρός με το στανιό» από τη Θεατρική ομάδα του Γυμνασίου Ανθούπολης. Η 
παράσταση πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου το 2017 στο Αμφιθέατρο Λακατάμιας 
και τα έσοδα διατέθηκαν στο Ταμείο Προνοίας του σχολείου για ενίσχυση των άπορων 
μαθητών.

2. Χριστουγεννιάτικο Δώρο.

Φέτος δόθηκε επιτραπέζιο ημερολόγιο σε όλους τους κατοίκους της Κοινότητας μας.

3. Αστυνομικός της Γειτονιάς.

Στην Κοινότητα μας εφαρμόζεται ο θεσμός του Αστυνομικού της Γειτονιάς. Για οποια-
δήποτε παράπονα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Κύριο Άριστο Αριστείδου στο 
τηλέφωνο 99316918 ή με τον Αστυνομικό Σταθμό Λακατάμιας – Ορεινής στο τηλ. 
22802888.

4. Επέκταση Οδικού Φωτισμού

Πραγματοποιήθηκε επέκταση Οδικού Φωτισμού στις οδούς Αντιστάσεως και πίσω 
από την οδό Ευαγόρου (δρόμος προς Τρίκκη).

5. Ανακυκλωμένο Νερό

Το πότισμα των πάρκων και γενικότερα των χώρων πρασίνου γίνεται με ανακυκλωμέ-
νο νερό. Επισημαίνεται ότι, το νερό ΔΕΝ είναι πόσιμο.

6. Κοινωνικό Πρόγραμμα Παροχής Οικογενειακής Συμβουλευτικής.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Ανθούπολης συμμετέ-
χει και φέτος στο Κοινωνικό Πρόγραμμα της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής 
“ Οικογενειακή, Συμβουλευτική – Κοινωνική Λειτουργός”. Η συμμετοχή στο πρόγραμ-
μα εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και την Υπηρεσία Εκπαιδευ-
τικής Ψυχολογίας και προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες, ως μέρος του προγράμματος. Οι 
υπηρεσίες αυτές σχετίζονται με προβλήματα συμπεριφοράς, οριοθέτησης, ενδοοικο-
γενειακές σχέσεις, σχέσεις ζευγαριών, ουσίες εξάρτησης και άλλα παρόμοια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού επικοινωνώντας με τις υπεύθυνες 
του προγράμματος Νίκη Βότση (99574190) και Άντρη Χριστούδια (99720418) συστη-
ματικές οικογενειακές θεραπεύτριες. Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται από μια κα-
ταρτισμένη ομάδα επαγγελματιών και εκπαιδευομένων συστημικών θεραπευτών κάτω 
από την εποπτεία του Συστημικού Ινστιτούτου Κύπρου. 

7. Υποτροφίες σε τελειόφοιτους μαθητές της Κοινότητας μας

Το Κοινοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με το Intercollege και το Frederic University, 
προσέφερε υποτροφίες σε τελειόφοιτους μαθητές της Κοινότητας μας, δίνοντας έτσι, 



ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

την ευκαιρία σε παιδιά οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα να σπουδάσουν.

8. Πρόγραμμα: «Δράση στους δρόμους με τους νέους»

Στην Κοινότητα μας εφαρμόζεται από τον Ιούνιο 2015 το πρόγραμμα «Δράση στους 
δρόμους με τους νέους». Το πρόγραμμα 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 
προγράμματος είναι η μείωση της νεανικής παραβατικότητας. 

9. «Ώρα της Γης» - Γυρνάμε τα φώτα στη μείωση της πλαστικής σακούλας. 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο συμμετείχε στην εκστρατεία «Ώρα της Γης», στις 25 Μαρτίου 
2017, κατά την οποία όλοι οι πολίτες καλούνται να σβήσουν τα φώτα τους για 60 λεπτά, 
συμβάλλοντας έτσι, στη μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας.

10. Καθαριότητα των δρόμων της Κοινότητα με σάρωθρο.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο προβαίνει σε καθαριότητα της λίνιας των πεζοδρομίων με 
σάρωθρο. Η Καθαριότητα πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα στις Λεω-
φόρους Δημοκρατίας, Ελευθερίας, Ηρώων και παρόδους.

11. Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014 – 2020 καθεστώς 73 «Ευρυζωνική 
Υποδομή» εγκατάσταση σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi) 
στις Κοινότητες. 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο θα λάβει μέρος στο εν λόγω πρόγραμμα και αναμένεται ότι 
εντός του 2018 θα τοποθετηθούν σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο στην 
Κοινότητα μας.  

12. Εγκαταλελειμμένα οχήματα

Το Κοινοτικό Συμβούλιο άρχισε εκστρατεία καταγραφής και απομάκρυνσης των εγκα-
ταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται στην Κοινότητα μας. Παρακαλούνται όλοι οι 
κάτοικοι όπως φροντίσουν να απομακρύνουν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα τους έτσι 
ώστε το Κοινοτικό Συμβούλιο να μην βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να τα μετακινήσει.

13. Εκδήλωση Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας

Συμμετείχε στην ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας στην 
οποία τιμήθηκαν πρώην Κοινοτάρχες οι οποίοι έχουν αποχωρήσει ή δεν έχουν επα-
νεκλεγεί.

14. Εθνικό Μνημόσυνο Ηρώων Τσερίου

Το Κοινοτικό Συμβούλιο παρευρέθηκε στο Εθνικό Μνημόσυνο Ηρώων Τσερίου στις 
15 Οκτωβρίου 2017 και κατάθεσε στεφάνι.



15. Αριστείο / Βραβείο σε μαθητές του Γυμνασίου Ανθούπολης.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο προσέφερε Αριστείο / Βραβείο στον τελειόφοιτο μαθητή με 
την καλύτερη επίδοση στα μαθήματα και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.

16. Διαβάσεις πεζών

Αντικατάσταση των λαμπτήρων όλων των διαβάσεων πεζών της Κοινότητας μας με 
φωτιστικά «Margarita» και λαμπτήρες LED.

17. Εκστρατεία καταπολέμησης της ποντίκας

Έχουν τοποθετηθεί παγίδες σε όλη την Κοινότητα οι οποίες σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα επανδρώνονται με δολώματα για καταπολέμηση της ποντίκας.



ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ
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