Εν δήμῳ

Αγλαντζιάς

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

ΜΑΗΣ-ΙΟΥΝΗΣ 2011 ● ΤΕΥΧΟΣ 5

«Πράσινο» σύστημα αποκομιδής σκυβάλων

Η Αγλαντζιά πρωτοπορεί!

Ένα πρωτοποριακό σύστημα αποκομιδής σκυβάλων ετοιμάζεται να
εφαρμόσει πιλοτικά ο Δήμος Αγλαντζιάς, με το διπλό στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος και της δικαιότερης κατανομής του κόστους αποκομιδής σκυβάλων αντίστοιχα.
Το νέο αυτό σύστημα αποκομιδής σκυβάλων, γνωστό ως «Pay As You
Throw», εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε πολλές χώρες της ΕΕ, ενώ
στην Κύπρο υλοποιείται για πρώτη φορά από το Δήμο μας και όπως ο
υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης δήλωσε πρόσφατα για
το θέμα: «Τα αποτελέσματα της Αγλαντζιάς θα κρίνουν την παγκύπρια
εφαρμογή του, αφού το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί τη δικαιότερη επιλογή για τον πολίτη».
Η εφαρμογή του νέου συστήματος αποκομιδής σκυβάλων δίνει στον
πολίτη το δικαίωμα να πληρώνει ανάλογα με τον όγκο σκουπιδιών που
πετάει κι όχι ένα σταθερό ποσό κάθε χρόνο. Επιπρόσθετα, προσφέρει
το κατάλληλο κίνητρο στους δημότες ώστε να πετούν στον κάδο σκουπιδιών μόνον ότι δεν ανακυκλώνεται.
Ήδη ο Δήμος Αγλαντζιάς προχώρησε στην παράδοση πέραν των 160
κάδων, ενώ η ανταπόκριση από τους δημότες είναι θετική και οι αιτήσεις για τους συγκεκριμένους κάδους αυξάνονται συνεχώς...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ:
Μείωση των Ρύπων

Άρθρο Δημάρχου Α. Πέτρου

Γράφει για το «Σύμφωνο των
Νησιών» και το περιβάλλον…

>>Σελ. 4
Υγειονομική Υπηρεσία

Κύπρος Βουδιάς

Για την αποστολή της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγλαντζιάς μας μιλά ο Ανώτερος
Υγειονομικός Επιθεωρητής...

>>Σελ.3

Η Κύπρος στον αρχιτεκτονικό χάρτη του κόσμου
Σ’ ένα πρωτοποριακό από άποψη αρχιτεκτονικού σχεδιασμού κτήριο θα στεγαστεί η γνώση του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τη βιβλιοθήκη που θα δημιουργηθεί να αποτελεί
έργο-στολίδι, τόσο της Κύπρου όσο και της Μεσογείου. Η
ανάθεση της μελέτης για κατασκευή του έργου στο διάσημο αρχιτέκτονα Jean Nouvel έχει ως αποτέλεσμα η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου να ενταχτεί στο διεθνή
χάρτη της αρχιτεκτονικής. Λεπτομέρειες για το έργο δίνουν
στην «Εν δήμω Αγλαντζιάς» ο διευθυντής της Βιβλιοθήκης
του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Φίλιππος Τσιμπόγλου και ο
συντονιστής του έργου στο στάδιο της μελέτης κ. Φίλιππος
Ιωάννου…

>>Σελ. 18-19
Μάθε όλη τη διαδικασία

Αποκομιδή σκυβάλων
Όλες οι πληροφορίες για τις
μέρες και ώρες λειτουργίας της
υπηρεσίας σκυβάλων του Δήμου Αγλαντζιάς…

>>Σελ.10-11

Στην τελική ευθεία εισέρχεται το έργο
Εκσυγχρονισμός Αθλητικού Κέντρου
>>Σελ. 6
Διασφάλιση δημόσιας υγείας-

Περί σκύλων ο λόγος

Κοινωνική υποστήριξη δημοτών!
Ο εκσυγχρονισμός του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγλαντζιάς βρίσκεται στο
τελικό του στάδιο. Οι τελευταίες εργασίες αφορούν τρία γήπεδα φούτσαλ, ένα
γήπεδο μπάσκετ / βόλεϊ και ένα γήπεδο τένις.
Συγκεκριμένα, οι εργασίες αφορούν την τοποθέτηση χορτοτάπητα στα δύο γήπεδα φούτσαλ και πλαστικού τάπητα στα υπόλοιπα τρία, ήτοι ένα γήπεδο φούτσαλ, ένα γήπεδο μπάσκετ/βόλεϊ και ένα γήπεδο τένις.
Η σχετική συμφωνία υπογράφηκε πριν μερικές μέρες μεταξύ του Δημάρχου
Αγλαντζιάς Α. Πέτρου και των επιτυχόντων προσφοροδοτών που είναι η Εταιρεία Excelo Ltd για το ποσό των €37.614 συν ΦΠΑ και η Εταιρεία Forel Ltd για το
ποσό των €52.461 συν ΦΠΑ.

>>Σελ. 4

Ο Δήμος Αγλαντζιάς προχώρησε στη σύσταση του Δημοτικού Συμβουλευτικού Κέντρου με σκοπό να προσφέρει
στους δημότες συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη
για τα προβλήματα που αναφύονται στο οικογενειακό περιβάλλον και τις διαπροσωπικές σχέσεις γενικότερα.
Το Δημοτικό Συμβουλευτικό Κέντρο σκοπό του έχει ν΄ ανταποκριθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Δημότες
σχετικά με θέματα ψυχοκοινωνικού περιεχομένου, όπως
προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, έλλειψη κοινωνικοποίησης, απομόνωση, αλλά και δυσκολίες στο σύστημα
της οικογένειας...

>>Σελ. 16-17

Η κατοχή σκύλου απαιτεί νομική ρύθμιση ώστε να αποφευχθούν προβλήματα και να αποσοβηθούν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.

>>Σελ. 8

Όλα
τα νέα λεπτό προς λεπτό
www.ikypros.com
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ:

mayor@aglantzia.org.cy
● ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ 22462195
● ΜΥΡΑΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
22462195 Miranda.Argyrou@aglantzia.org.cy

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:

● ΧΑΡΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
22462196 harris.tsangarides@aglantzia.org.cy
● ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 22462196
maria.christodoulou@aglantzia.org.cy
● ΑΝΤΡΗ ΕΥΤΥΧΙΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΌΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
andri.eftichiou@aglantzia.org.cy
● ΑΝΤΡΗ ΒΙΤΣΑΪΔΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
andri.vitsaidou@aglantzia.org.cy

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

ΦΑΞ: 22455799
● ΞΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 22462197
Xenia.Demetriou@aglantzia.org.cy
● ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22462194 Michael.Markides@aglantzia.org.cy
● ΔΕΣΠΩ ΠΙΤΡΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ 22462194
despo.pitri@aglantzia.org.cy
● ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
panayiota.demetriou@aglantzia.org.cy
● ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΌΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΥΓΕΙΝΟΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)
constantia.chrysostomou@aglantzia.org.cy
● ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΚΛΗΤΗΡΑΣ 22462251

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΦΑΞ: 22332755 treasurer@aglantzia.org.cy
● ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
22462048 Antigone.hadjigeorgiou@aglantzia.org.cy
● ΠΟΛΑ ΠΑΤΤΙΧΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 22462049
Pola.Pattichi@aglantzia.org.cy
● ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22462056 Christos.Yiangou@aglantzia.org.cy
● ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΥΔΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΌΣ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ 22462056
George.Geroudes@aglantzia.org.cy
● ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΜΙΤΣΗ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΌΣ
22462056 eirini.kirmitsi@aglantzia.org.cy

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΦΑΞ: 22455798
engineer@aglantzia.org.cy
topikosxedio@aglantzia.org.cy
● ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΤΤΙΧΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 22462155
Prokopis.pattichis@aglantzia.org.cy
● ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 22462154
Yiangos.Yiangou@aglantzia.org.cy
● ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
22462156 athena.yiannaka@aglantzia.org.cy
● ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 22462157
● ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ 22462159
costas.perikleous@aglantzia.org.cy
● ΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ 22874865
andia.papadouri@aglantzia.org.cy
● ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ
antonis.panagi@aglantzia.org.cy
● ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΠΑ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
		
22462158 christina.kappa@aglantzia.org.cy

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ:

● ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ - ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 22462057
christos.Mavros@aglantzia.org.cy
● ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΗΣ - ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ
● ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

health@aglantzia.org.cy
● ΚΥΠΡΟΣ ΒΟΥΔΙΑΣ - ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α΄ 22462059 k.voudhias@aglantzia.org.cy
● ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
Michalis.Pantelides@aglantzia.org.cy

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ:

● ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ
	ΠΡΑΣΙΝΟΥ 22462142 christos.prokopiou@aglantzia.org.cy

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΤΟ ΘΕΜΑ

Επίσκεψη μαθητών

στη Δημοτική Βιβλιοθήκη

22462143 library@aglantzia.org.cy
Ειρήνη - Κυριακή Παπανικολάου - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ
eirini.papanicolaou@aglantzia.org.cy

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:

● ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ 22462233

Το νέο αυτό σύστημα αποκομιδής σκυβάλων, γνωστό ως «Pay
As You Throw» εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε πολλές χώρες
της ΕΕ, ενώ στην Κύπρο εφαρμόζεται για πρώτη φορά από το
Δήμο μας και όπως ο υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης δήλωσε πρόσφατα για το θέμα: «Τα αποτελέσματα της
Αγλαντζιάς θα κρίνουν την παγκύπρια εφαρμογή του, αφού το
συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί τη δικαιότερη επιλογή για τον

Το πρώτο τους βάπτισμα με τη Δημοτική Βιβιλιοθήκη Αγλαντζιάς
είχαν στις19/5/2011 τα παιδιά της Α’ Τάξης του Γ’ Δημοτικού
Σχολείου Αγλαντζιάς.
Τα παιδιά καλωσόρισε ο Δήμαρχος Α. Πέτρου, ο οποίος τους
εξήγησε διάφορα ζητήματα που αφορούν τη βιβλιοθήκη καθώς
και άλλα προβλήματα της Αγλαντζιάς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
έδειξαν τα παιδιά στη “Γωνιά του παιδικού βιβλίου” και τους
τρόπους που μπορούν να τα χρησιμοποιούν.
Εν τω μεταξύ στη θέση του βιβλιοθηκονόμου την Δημοτικής Βιβλιοθήκης διορίστηκε η Ειρήνη - Κυριακή Παπανικολάου.

Εκδήλωση προς τιμή της Πολύτεκνης Μάνας
Ο Δήμος Αγλαντζιάς πραγματοποίησε την Τρίτη 10 Μαΐου στο
Πολιτιστικό Κέντρο “το σκαλί” εκδήλωση προς τιμή της Πολύναν πολύτεκνες τον τελευταίο χρόνο.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε χαιρετισμό από το Δήμαρχο
Αγλαντζιάς Α. Πέτρου, τραγούδια από την Παιδική Χορωδία
Αγλαντζιάς υπό τη διεύθυνση της Ελίνας Ζαρβού και χορούς
από το συγκρότημα Εφήβων της Σχολής Χορού «Ρύμβος». Το
τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε δεξίωση.

στής, ο οποίος θα συνδέει τον κάδο με τη διεύθυνση του κατόχου του. Το σκυβαλοφόρο θα περιέχει σύστημα ζύγισης και λογισμικό εγκατεστημένο σε αυτό. Θα ζυγίζει τον κάδο δύο φορές.
Μια φορά μόλις τον σηκώσει (βάρος κάδου μαζί με σκύβαλα)
και μια φορά την ώρα που θα κατεβάσει τον κάδο. Έτσι θα υπολογίζει το καθαρό βάρος του κάδου.
Στο σύστημα θα καταγράφεται το καθαρό βάρος των σκυβάλων,
δηλαδή το βάρος που προκύπτει αφού γίνει η αφαίρεση των
δύο. Μαζί με το βάρος καταγράφεται το άτομο που διαμένει
στο ακίνητο, η μέρα και η ώρα αποκομιδής. Τα στοιχεία που μαζεύονται κάθε φορά, θα στέλνονται με GPRS στα γραφεία του
Δήμου όπου και θα αποθηκεύονται για να γίνουν οι χρεώσεις.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το “Pay As You Throw”
Δικαιότερο σύστημα αποκομιδής σκυβάλων!
Θα αυξηθούν τα λεφτά που πληρώνω για τα σκύβαλα;

Πώς καταναλώνω λιγότερο;

Αγοράζοντας όσα και όταν έχω πραγματικά
ανάγκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ!

Γιατί επιλέγηκε η περιοχή μου;

Όσοι ενδιαφέρονται να καταχωρήσουν διαφημίσεις στην εφημερίδα του Δήμου, μπορούν
να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δημαρχείου στο τηλέφωνο 22 46 21 96 ή 99 69 88 00

Η περιοχή θεωρήθηκε ότι είναι αντιπροσωπευτική του συνόλου των δημοτών της Αγλαντζιάς και ορίζεται εύκολα γεωγραφικά.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 10000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πότε θα επεκταθεί σε άλλες περιοχές;

Διοργανώθηκε αιμοδοσία στην Αγλαντζιά
Διοργανώθηκε με επιτυχία αιμοδοσία στο Υγιαστήριο (Εξωτε-

κά το παρόν τους. Δίνοντας αίμα, δικαιούσθε να το πάρετε, αν

ρικά Ιατρεία) Αγλαντζιάς την Τετάρτη στις 25 Μαίου από τις

χρειαστεί οποιοσδήποτε δικό σας. Συγχρόνως βοηθάτε και τον

18:30 μ.μ έως τις 21:30 μ.μ., με τους δημότες να δίνουν μαζι-

πάσχοντα συνάνθρωπο σας!

Τιμή σε 5 Νοσοκόμους Δημότες Αγλαντζιάς

Εκδήλωση προς τιμή των Νοσηλευτών

Ο Δήμος Αγλαντζιάς τίμησε για 18η συνεχή χρονιά τη Μέρα του Νοσηλευτή / Νοσηλεύτριας και τους ίδιους τους Νοσηλευτές.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑ.ΣΥ.Ν.), τη Δευτέρα
30 Μαίου 2011 στις Πλατείες του Πολιτιστικού Κέντρου “το σκαλί” και το πρόγραμμα περιλάμβανε χαιρετισμό από το Δήμαρχο Αγλαντζιάς Α. Πέτρου και το Γραμματέα του ΠΑ.ΣΥ.Ν., τίμηση με ειδική πλακέτα των 5 Νοσοκόμων Δημοτών Αγλαντζιάς
που αφυπηρέτησαν φέτος. Ακολούθησε
μουσικό πρόγραμμα από το Μουσικό Σχήμα “ΤΖΙΖΒΕΣ” και τραγούδι από τη γνωστή
τραγουδίστρια Δέσπω Πλυτά.
Αυτή η εκδήλωση όπως τόνισαν στο τέλος Νοσηλευτές αποτελεί αναγνώριση του
Νοσηλευτή και του λειτουργήματος που
επiτελεί για την προστασία της υγείας των
ανθρώπων.

Το πρόγραμμα είναι πιλοτικό και το Δημοτικό
Συμβούλιο θα αποφασίσει την επέκταση του
σύμφωνα με τα αποτελέσματά του.

Πώς προστατεύω τον κάδο μου;

Τα σκύβαλα έχουν αξία. Οι δημότες καλούνται να εκθέτουν τα σκύβαλα τους απόγευμα
ή το βράδυ πριν την περισυλλογή και να τα διαφυλάσσουν όπως διαφυλάσσουν την περιουσία τους. Καλούμε τους δημότες να καταγγέλλουν όσους χρησιμοποιούν κάδους που
δεν τους ανήκουν.

Θα αυξηθούν οι παραβάτες;

Εξαρτάται από εμάς να περιορίσουμε το φαινόμενο αυτό και να ευαισθητοποιήσουμε
τους συνδημότες μας.

Τι γίνεται αν κάποια στιγμή έχω
περισσότερα σκύβαλα από τη χωρητικότητα του κάδου;

Να το αναφέρετε στο Δήμο και θα τοποθετούνται τα σκύβαλα δίπλα και θα ζυγίζονται
δύο φορές.

Μπορώ να μη συμμετάσχω;

Η περιοχή έχει καθοριστεί με τα κριτήρια
που αναφέραμε πιο πάνω. Η περιοχή εξυπηρετείται από αυτοκίνητο ειδικό για την
περισυλλογή και δε θα χρησιμοποιείται το
κλασσικό σκυβαλοφόρο. Άρα δεν είναι δυνατή η μη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

σω τα σκύβαλά μου;

Υπάρχει το πράσινο σημείο το οποίο λειτουργεί για την απόρριψη υλικών όπως κλαδεύματα και υποπροϊόντα κήπου, ογκώδη αντικείμενα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές,
χαρτί, ρεύμα PMD, γυαλί κλπ.

Πώς ο Δήμος θα εφαρμόσει την κοινωνική του πολιτική (μειώσεις για
ευπαθείς ομάδες);
Καλούνται όσοι δημότες ήταν δικαιούχοι εκπτώσεων να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο για
να τροποποιηθεί η χρέωση κατάλληλα.

Τι γίνεται αν είναι απαραίτητος δεύτερος κάδος;
Έχει υπολογιστεί ότι ένα μέσο νοικοκυριό
έχει πολύ λιγότερες ανάγκες από τον κάδο
των 120 λίτρων που παραχωρείται. Με σωστή διαχείριση της κατανάλωσης και με χρήση της ανακύκλωσης ο δεύτερος κάδος μπορεί να αποφευχθεί.
Σε αντίθετη περίπτωση, καλείστε να κάνετε
αίτηση στο Δήμο για να λάβετε περισσότερους κάδους.

Πότε πρέπει να πληρώνω τις οφειλές μου;

Τιμολόγια θα εκδίδονται ανά τρίμηνο. Οι χρήστες του συστήματος θα καλούνται να εξοφλήσουν τις οφειλές τους εντός 15 ημερών
στα ταμεία του Δήμου, μέσω της ιστοσελίδας
του Δήμου και με τραπεζική εντολή.

Τι θα αναφέρεται στο τιμολόγιο;

Η ημέρα αποκομιδής, η ώρα και το βάρος των
σκυβάλων.

Πώς μας εγγυάστε την αξιοπιστία
του συστήματος;

Που θα γίνει το
«test drive»…

Το σύστημα είναι πιστοποιημένο και συνάδει με πρότυπο της ΕΕ. Έχει ζυγοσταθμιστεί
από τους εμπειρογνώμονες, τους προμηθευτές και θα ελέγχεται μηνιαία.

Πώς μπορώ να περιορίσω τη χρέωση;
Αγοράζοντας μόνο όσα έχουμε πραγματικά ανάγκη, επιλέγοντας προϊόντα με ανακυκλώσιμες συσκευασίες και επαναχρησιμοποιώντας ότι είναι δυνατό.(Reduce, Reuse,
Recycle)

Τι γίνεται με τα απόβλητα κήπου;

Μπορούν να μεταφερθούν στα Πράσινα Σημεία για να μην υπάρχει χρέωση. Εισηγούμαστε την κομποστοποίηση με ειδικούς κάδους από το εμπόριο.

Τι κίνητρο έχω να αποθαρρύνω τους
γείτονες από την κακή χρήση του
συστήματος;
Αναπόφευκτα το κόστος των σκυβάλων θα
μετακυλιστεί σε όσους ακολουθούν τη διαδικασία αφού με βάση τη νομοθεσία ο Δήμος
είναι υπόχρεος να χρεώνει για τις υπηρεσίες του.

Για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος έχει επιλεγεί μία περιοχή στον
Δήμο εντός της οποίας θα γίνει το «test
drive» του λεγόμενου συστήματος «pay
as you throw». Συγκεκριμένα, η περιοχή που θα καλύψει το πιλοτικό πρόγραμμα είναι αυτή που περικλείεται στα νότια
από τη λεωφόρο Λάρνακας και βορειοδυτικά από τη λεωφόρο Αμμοχώστου. Δηλαδή την περιοχή Καθαρής και το Τριγωνάκι.

Πράσινο σημείο

Ποια είναι η διαδικασία παραλαβής του κάδου;

TAYTOTHTA:
Κατά νόμον υπεύθυνος:

Επιτροπή Εκδόσεων:

Σχεδιασμός - Επιμέλεια:

Χάρης Τσαγγαρίδης -

Ιορδάνης Ιορδάνου -

ΙΔΕΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δημοτικός Γραμματέας

Πρόεδρος

Τηλ. 22780007

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Κώστας Κόρτας

Επεξεργασία Κειμένων:

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟ 8, ΤΚ 2108 ΤΘ 20259

Ανδρέας Πέτρου - Δήμαρχος

Γιώργος Βαφεάδης

“Εμείς” Δημοσιογραφικές

2150 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ

Αδάμος Ανδρέου-

Πανίκος Πέτρου

Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική επικοινωνία:

Αντιδήμαρχος

mail@aglantzia.org.cy info@aglantzia.org.cy

πολίτη».
Η εφαρμογή του νέου συστήματος αποκομιδής σκυβάλων δίνει στον πολίτη το δικαίωμα να πληρώνει ανάλογα με τον όγκο
σκουπιδιών που πετάει κι όχι ένα σταθερό ποσό κάθε χρόνο.
Επιπρόσθετα, προσφέρει το κατάλληλο κίνητρο στους δημότες
ώστε να πετούν στον κάδο σκουπιδιών μόνο ότι δεν ανακυκλώνεται.
Ήδη ο Δήμος Αγλαντζιάς προχώρησε στην παράδοση πέραν των
160 κάδων, ενώ η ανταπόκριση από τους δημότες είναι θετική
και οι αιτήσεις για τους συγκεκριμένους κάδους αυξάνονται συνεχώς.
Σε κάθε κάδο υπάρχει εγκατεστημένος ένας μικροεπεξεργα-

Κατά την κοστολόγηση της υπηρεσίας έχουν
ληφθεί υπ’ όψη ο μέσος όρος κόστους και βάρους για το 2010. Εάν πετούμε τις ίδιες ποσότητες θα πληρώνουμε περίπου το ίδιο. Εάν
ανακυκλώνουμε θα πληρώνουμε λιγότερο. Η
τιμολόγηση εξαρτάται από τα σκουπίδια που
παράγουμε.

τεκνης Μάνας, κατά την οποία τιμήθηκαν οι μητέρες που έγι-

ΦΑΞ: 22462240
culture@aglantzia.org.cy
skali@aglantzia.org.cy
● ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΈΜΑΤΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 22462058
Maria.Nicolaou@aglantzia.org.cy

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:

Ένα πρωτοποριακό σύστημα αποκομιδής σκυβάλων ετοιμάζεται να εφαρμόσει πιλοτικά ο Δήμος Αγλαντζιάς, με το διπλό
στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος και της δικαιότερης
κατανομής του κόστους αποκομιδής σκυβάλων αντίστοιχα.
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Εκτύπωση: Printco Ltd

Ο δημότης πρέπει να συμπληρώσει ειδικό
έντυπο, το οποίο αποστάληκε ήδη σε όλα τα
υποστατικά. Συνεργείο του Δήμου θα παραδώσει τους κάδους στην οικία των δημοτών.

Τι γίνεται σε περίπτωση που αλλάξει ο κάτοικος;
Ο κάτοικος που αποχωρεί οφείλει να παραδώσει τον κάδο στο Δήμο και τότε ο Δήμος θα
χρεώσει τον καινούργιο ιδιοκτήτη.

Υπάρχουν άλλοι τρόποι να περιορί-

Παράλληλα με την εφαρμογή του συστήματος χρέωσης σκυβάλων, θα λειτουργήσει και πράσινο σημείο στο οποίο θα μπορούν οι δημότες να μεταφέρουν όσα αντικείμενα δεν θεωρούνται σκύβαλα, όπως
κλαδέματα, έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές. Το πράσινο σημείο θα δημιουργηθεί δίπλα από το Νέο Κοιμητήριο Αγλαντζιάς.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στον αγώνα για μείωση των ρύπων
Η περίοδος 11 και 15 Απριλίου 2011, στις
χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ήταν
αφιερωμένη στην ορθολογική ενεργειακή
διαχείριση, με τίτλο “Εβδομάδα Βιώσιμης
Ενέργειας”.
Μέσα στα πιο πάνω
πλαίσια
πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες εκδηλώσεις σε
όλα τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ενωσης,
οι οποίες έδιναν το
στίγμα της ανησυχίας του κόσμου για τα
ενεργειακά θέματα,
Του Δημάρχου Αγλα- αλλά και διατράνωντζιάς Αντρέα Πέτρου ναν θέσεις για αποφασιστικά μέτρα διάσωσης του πλανήτη.
Σ’ αυτόν τον αγώνα δεν μπορούσε να μην έχει
τη θέση της και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο και στο γενικότερο
πλαίσιο της Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας,
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η πρώτη
συνάντηση της κοινοπραξίας 12 Ευρωπαϊκών
Νησιών (περισσότερα από 50 νησιά) στις 12
Απριλίου 2011, όπου υπογράφτηκε το “Σύμφωνο των Νησιών”, με το χαρακτηριστικό τίτλο “ISLE – PACT”.

Ποια νησιά περιλαμβάνει το Σύμφωνο των
Νησιών:
•Εβρίδες Νήσοι της Σκωτίας
•Gotland της Σουηδίας
•Samso της Δανίας
•Azores και Madeira της Πορτογαλίας
•Κανάριοι και Βαλεαρίδες Νήσοι της Ισπανίας
•Σαρδηνία της Ιταλίας
•Μάλτα
•Ελληνικά Νησιά του Αιγαίου
•Κρήτη και
•Κύπρος
Ποιο σκοπό έχει το Σύμφωνο των Νησιών;
•Να πετύχουν ή να ξεπεράσουν το στόχο της
Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% μέχρι το έτος 2020.
Πως θα επιτευχθεί ο πιο πάνω στόχος;
Μείωση της χρήσης ενέργειας από την καύση
ορυκτών υλών, κυρίως του πετρελαίου, που
προκαλούν παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως την ανατροπή της κλιματικής
ισορροπίας και την όξυνη βροχή.
Πως θα επιτευχθεί ο πιο πάνω στόχος;
Με αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τοποθέτηση χορτοτάπητα και πλαστικού τάπητα των 5 γηπέδων

Εκσυγχρονισμός του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου
Ο εκσυγχρονισμός του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγλαντζιάς βρίσκεται στο τελικό του στάδιο. Οι τελευταίες εργασίες αφορούν τρία γήπεδα φούτσαλ, ένα γήπεδο μπάσκετ / βόλεϊ και ένα γήπεδο τένις.
Συγκεκριμένα, οι εργασίες αφορούν την τοποθέτηση χορτοτάπητα στα δύο γήπεδα
φούτσαλ και πλαστικού τάπητα στα υπόλοιπα τρία, ήτοι ένα γήπεδο φούτσαλ, ένα γήπεδο μπάσκετ/βόλεϊ και ένα γήπεδο τένις.

Η σχετική συμφωνία υπογράφηκε πριν μερικές μέρες μεταξύ του Δημάρχου Αγλαντζιάς
Α. Πέτρου και των επιτυχόντων προσφοροδότων που είναι η Εταιρεία Excelo Ltd για το
ποσό των €37.614 συν ΦΠΑ και η Εταιρεία
Forel Ltd για το ποσό των €52.461 συν ΦΠΑ.
Αμέσως μετά την τοποθέτηση χορτοτάπητα και πλαστικού τάπητα, ολοκληρώνονται
τα έργα του εκσυγχρονισμού του Δημοτικού
Αθλητικού Κέντρου Αγλαντζιάς.

Υπογραφή Συμβολαίου
με την
Εταιρεία
Excelo
Ltd.

Υπογραφή Συμβολαίου με
Εταιρεία
Forel
Ltd.

Ποιές είναι αυτές οι πηγές ενέργειας;
Είναι αυτές που τροφοδοτούνται συνεχώς με
ενέργεια από τον ήλιο, όπως:
■Ο ίδιος ο ήλιος (ηλιακή ενέργεια), ηλιακοί
θερμοσύμφωνες ή ηλιακοί συλλέκτες
■Αιολική ενέργεια από τον άνεμο
■Υδατοπτώσεις (Υδροηλεκτρική ενέργεια)
■Η ενέργεια των κυμμάτων, ρευμάτων, ωκεανών
■Η ενέργεια βιομάζας από το ξύλο, άχυρο και
κάρβουνο και
■Τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των
κτιρίων
Συμμετοχή Τοπικών Αρχών της Κύπρου στο
Πρόγραμμα του Συμφώνου των Νησιών
(ISLE – PACT)
Οπως αναφέρθηκε πιο πάνω, στις 12 Απριλίου 2011 που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες
το Σύμφωνο των Νησιών, όπου παρευρέθηκαν και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και από την Κύπρο. (Δήμοι Στροβόλου, Λάρνακας, Λακατάμιας, Αγλαντζιάς, Λατσιά, Αραδίππου, Παραλίμνι, Γέρι, Ψημολόφου, Εργάτες).
Είναι οι πρώτοι Τοπικοί Φορείς που ενδιαφέρθηκαν, όμως δικαιούνται εγγραφή και άλλοι τόσο από την Κύπρο όσο και από άλλα Ευρωπαϊκά Νησιά.

Αναμφίβολα, όλοι εμείς που υπογράψαμε
τη Συμφωνία των Νησιών (ISLE – PACT) και ο
κάθε ένας κατανοούμε πλήρως το τεράστιο
πρόβλημα της αλλαγής του κλίματος, γι’ αυτό
και νοιώθουμε τη μεγάλη και σοβαρή ευθύνη
που πέφτει στους ώμους μας για την εκπόνιση ενός σχεδίου δράσης που θα περιλαμβάνει και την εξεύρεση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων.
Πρέπει να τονίσω και να κλείσω αυτή την παρέμβαση, ότι εμείς στο Δήμο Αγλαντζιάς αρχίσαμε την εφαρμογή μέτρων που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, όπως:
•Εφαρμογή του αυτοματοποιημένου συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων. Για την εφαρμογή του προγράμματος στο Δήμο μας υπάρχουν 33 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομων.
•Φωταγώγηση 5 πάρκων με φωτοβολταϊκές
κολώνες.
•Φωταγώγηση του ποδηλατόδρομου της
Παιδαγωικής Ακαδημίας Κύπρου (Π.Α.Κ.) με
φωτοβολταϊκές κολώνες.
•Εφαρμοφή του συστήματος Pay as you
throw για την αποκομιδή των σκυβάλων.
Κλείνοντας τονίζω εμφαντικά πως η σωτηρία
του πλανήτη μας είναι υπόθεση όλων μας.

Στην Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη ECAD ο Δήμος Αγλαντζιάς

Πόλεις Ενάντια στα Ναρκωτικά

Αντιπροσωπεία του Δήμου Αγλαντζιάς, αποτελούμενη από το Δήμαρχο Αγλαντζιάς,
κ. Αντρέα Πέτρου και το Δημοτικό Γραμματέα Αγλαντζιάς, κ. Χάρη Τσαγγαρίδη, συμμετείχε στη 18η Συνδιάσκεψη Δημάρχων που
έλαβε μέρος στις 11 έως 14 Μαΐου 2011 στη
Βάρνα της Βουλγαρίας.
Στη Συνδιάσκεψη παρουσιάστηκαν οι παγκόσμιες και πανευρωπαϊκές εξελίξεις στη
μάχη εναντίον των ναρκωτικών, έγινε ανάλυση και παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών
και συζητήθηκαν τρόποι και προσεγγίσεις
για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Στην παρέμβαση του ο Δήμαρχος παρουσίασε τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε ο
Δήμος Αγλαντζιάς για την αντιμετώπιση της
μάστιγας. Ιδιαίτερη μνεία έγινε για τις διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου, το πρόγραμμα «Κοινότητες που Νοιάζονται», το Δημο-

τικό Συμβουλευτικό Κέντρο Αγλαντζιάς και στα
διάφορα έργα υποδομής που ο Δήμος υλοποίησε ή προγραμματίζει.
Το συμπέρασμα της
Συνδιάσκεψης είναι ότι
η Ευρώπη πρέπει να
εντείνει τις προσπάθειες πρόληψης εμπλέκοντας ένα αριθμό φορέων (οικογένεια, σχολεία, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες), έτσι που να
επιτευχθεί ο στόχος για «Μια Ευρώπη χωρίς
Ναρκωτικά». Στη Συνδιάσκεψη πήραν μέρος
150 συμμετέχοντες από 48 πόλεις από 16
χώρες της Ευρώπης.

Σεμινάριο με θέμα “Καρδιοπάθειες και Πρόληψη”

Τα οφέλη στην υγεία από την άθληση

Tο φαινόμενο των Καρδιοπαθειών και η πρόληψη τους ήταν
το θέμα σεμιναρίου που διοργανώθηκε από το σωματείο δρομέων Δρό.Με.Α. Racing και το Δημαρχείο Αγλαντζιάς, με την
υποστήριξη της Becel Pro.Activ στα πλαίσια της κοινωνικής
τους προσφοράς.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις Σπηλιές του πολιτιστικού κέντρου το “σκαλί” στην Αγλανζιά και ήταν ανοικτό για το
κοινό. Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν ο καρδιολόγος – παθολόγος Δρ. Πάμπης Νικολαΐδης, Γραμματέας της Καρδιολογικής Εταιρίας Κύπρου, η Δρ. Ελένη Ανδρέου, κλινική διαιτολόγος, πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου και ο Δρ. Μιχάλης Μιχαηλίδης, Εργοφυσιολόγος,
Επιστημονικός προϊστάμενος του Κέντρου Αθλητικών Ερευνών Κύπρου.
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς κ. Ανδρέας Πέτρου στον χαιρετισμό
που απεύθυνε, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι πρωτοβουλίες
για διοργάνωση σεμιναρίων σχετικών με την υγεία, την διατροφή και την άσκηση είναι πολύ σημαντικές στα πλαίσια της
πρόληψης σοβαρών ασθενειών, όπως είναι και οι καρδιοπάθειες και έκανε αναφορά στη συνεργασία του Δήμου με το
σωματείο Δρό.Με.Α. Racing και την κοινωνική τους προσφορά.
Ο Δρ. Πάμπης Νικολαΐδης στην πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία
του έκανε αναφορά στους μηχανισμούς που μπορούν να οδη-

γήσουν στις καρδιοπάθειες, στους διάφορους προδιαθεσικούς παράγοντες, στις ιατρικές εξετάσεις που μπορούν να γίνουν και κυρίως στα σημαντικά μέτρα πρόληψης που μπορεί
να ληφθούν για μείωση των πιθανοτήτων να αναπτύξει ένα
άτομο καρδιοπάθεια.
Στην συνέχεια η Δρ. Ελένη Ανδρέου αναφέρθηκε στις διατροφικές συνήθειες οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν επιβαρυντικό και προδιαθεσικό παράγοντα για καρδιοπάθειες, στους
αρνητικούς τρόπους που έχει αλλάξει η διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου, καθώς επίσης για το τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η σωστή διατροφή ώστε να προωθείται η υγεία
και η ευεξία.
O Δρ. Μιχάλης Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στα ευεργετικά οφέλη της άθλησης και την αναγκαιότητα ανάπτυξης αθλητικής

κουλτούρας. Ο Δρ. Μιχαηλίδης παρέθεσε στοιχεία που κατέδειξαν το χαμηλό ποσοστό αθλουμένων ανάμεσα στο γενικό
πληθυσμό της Κύπρου σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
και επίσης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα οι αθλούμενοι να
συμβουλεύονται ειδικούς στον τομέα ώστε να γίνεται ο κατάλληλος σχεδιασμός του προγράμματος άθλησης, με στόχο
να επωφελείται το άτομο με τα μέγιστα δυνατά θετικά αποτελέσματα.
Τέλος ευχαριστίες απευθύνονται τόσο στο Δήμο Αγλαντζιάς
και το Δήμαρχο Ανδρέα Πέτρου, στον Μέγα χορηγό της Δρό.
Με.Α. Racing, Becel Pro.Activ και στους εθελοντές της Δρό.
Με.Α. Racing για την συνεργασία και την οργάνωση του σεμιναρίου. Ευχαριστίες απευθύνονται και στην κυρία Αντριάνα
Μαλεκκίδου για την φωτογράφηση της εκδήλωσης.
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Μετακίνηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων ή αντικειμένων

Πότε επεμβαίνει ο Δήμος και ποια η διαδικασία

Είναι σημαντικό οι δημότες να γνωρίζουν ποια
είναι η διαδικασία μετακίνησης και διάθεσης
εγκαταλελειμμένων οχημάτων ή αντικειμένων
σύμφωνα με τον Περί Δήμων Νόμο - άρθρο
92Α – τροποποιητικός, ο οποίος ορίζει ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν στην εκάστοτε περίπτωση.
Αν όχημα παραμένει εγκαταλελειμμένο σε δημόσιο δρόμο ή σε ανοιχτό δημόσιο ή ιδιωτικό
χώρο για περίοδο μεγαλύτερη των 3 βδομάδων τότε το Δημοτικό Συμβούλιο επικολλά αυτοκόλλητη γνωστοποίηση με την οποία το χαρακτηρίζει ως «εγκαταλελειμμένο» και το ακινητοποιεί με τρόπο που να γίνεται σαφές ότι
περιήλθε στην κατοχή του Συμβουλίου.
Επιδίδει ταυτόχρονα ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη του οχήματος σύμφωνα με τις πρόνοιες του
άρθρου 137 ή, όταν το όχημα βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο, και στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη
του χώρου με την οποία τους καλεί να το μετακινήσουν μέσα σε 4 βδομάδες από την ημερομηνία της ειδοποίησης. Αν είναι αδύνατη η
επίδοση της ειδοποίησης στα προαναφερόμενα άτομα ή αν είναι αγνώστου διαμονής τότε
θεωρείται νόμιμη ειδοποίηση η δημοσίευση
της σε 2 τουλάχιστον εφημερίδες παγκύπριας
κυκλοφορίας.
Αν το άτομο στο οποίο επιδόθηκε ειδοποίηση παραλείψει ή αμελήσει να μετακινήσει το
όχημα τότε ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία, αναλόγως του αν το όχημα έχει ή όχι
άδεια κυκλοφορίας και πιστοποιητικό καταλ-

ληλότητας.
Αν δηλαδή το όχημα έχει άδεια κυκλοφορίας
σε ισχύ καθώς και πιστοποιητικό καταλληλότητας, όταν χρειάζεται, το Συμβούλιο έχει την
εξουσία να το πωλήσει σε δημόσιο πλειστηριασμό ή με ζήτηση προσφορών και τυχόν έσοδα από την πώληση του διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων του Δήμου και οποιοδήποτε υπόλοιπο κατατίθεται στο δημοτικό ταμείο.
Αν όμως το όχημα δεν έχει άδεια κυκλοφορίας
σε ισχύ ή έχει τέτοια άδεια και δεν υπάρχει πιστοποιητικό καταλληλότητας, όταν χρειάζεται,

Μάθε τη διαδικασία αποκομιδής σκυβάλων

Μέρες και ώρες αποκομιδής των σκουπιδιών

Η καθαριότητα και η περιβαλλοντική υγιεινή
εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Αγλαντζιάς εξαρτάται και από την επιτυχή λειτουργία του συστήματος αποκομιδής σκυβάλων όπως και την ενημέρωση των δημοτών για το ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας σκυβάλων.
Για σκοπούς οργάνωσης και καλύτερου συντονισμού ο Δήμος χωρίζεται σε οκτώ περιοχές. Οι πρώτες τέσσερις εξυπηρετούνται ξημερώματα Δευτέρας και Πέμπτης και οι άλλες τέσσερις ξημερώματα Τρίτης και Παρασκευής, από τέσσερα σκυβαλοφόρα τα
οποία περισυλλέγουν ταυτόχρονα την κάθε
περιοχή. Ώρα έναρξης της υπηρεσίας σκυβάλων 02:00 π.μ.
Όσον αφορά τα εστιατόρια του Δήμου αυτά
εξυπηρετούνται πέντε φόρες την βδομάδα

Αντικείμενο
Αν αντικείμενο παραμένει εγκαταλελειμμένο σε δημόσιο δρόμο ή σε ανοιχτό δημόσιο ή
ιδιωτικό χώρο για περίοδο μεγαλύτερη των 3
βδομάδων τότε το Δημοτικό Συμβούλιο ανάλο-

Υγιεινή σε υποστατικά παρασκευής και πώλησης τροφίμων

Επιθεωρήσεις για την τήρηση των κανόνων

από τα σκυβαλοφόρα που βρίσκονται στην
περιοχή τους. Δηλαδή, τις τέσσερις εργάσιμες μέρες της υπηρεσίας σκυβάλων, καθώς και ξημερώματα Σαββάτου από ένα εκ
των τεσσάρων σκυβαλοφόρων, που είναι σε
υπηρεσία εκ περιτροπής, την συγκεκριμένη
μέρα.
Τα στρατόπεδα εντός των ορίων του Δήμου,
οι εγκαταστάσεις της Αστυνομίας Κύπρου και
το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου
περισυλλέγονται τρεις φορές εβδομαδιαίως
από το πέμπτο σκυβαλοφόρο του Δήμου, δηλαδή ξημερώματα Δευτέρας, Τετάρτης και
Παρασκευής. Το συγκεκριμένο σκυβαλοφόρο περισυλλέγει κάθε Τρίτη και Πέμπτη χόρτα, γρασίδι κτλ που βρίσκονται σε σακούλια,
σε όλη την επικράτεια του Δήμου. Ώρα έναρξης εργασίας του σκυβαλοφόρου 08:00 π.μ.

Σχολαστικός έλεγχος για την ποιότητα νερού

Δειγματοληψία νερού με κερματοδέκτες

Εντός των Δημοτικών ορίων Αγλαντζιάς είναι τοποθετημένοι 18 κερματοδέκτες πώλησης πόσιμου νερού. Για την τοποθέτηση κερματοδέκτη εντός των Δημοτικών ορίων πρέπει να εξασφαλιστεί Άδεια από το Δήμο, καθώς και πιστοποιητικό καταλληλότητας του
κερματοδέκτη από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
Η ποιότητα του νερού των βυτίων με κερματοδέκτη ελέγχεται 3 φορές το χρόνο, με
δειγματοληψία νερού από κάθε κερματοδέκτη ξεχωριστά, από τους Υγειονομικούς λειτουργούς του Δήμου.
Επίσης, για να εξασφαλιστεί το προαναφερόμενο πιστοποιητικό καταλληλότητας από
το Υπουργείο Υγείας, ελέγχεται σχολαστικά
κάθε παράμετρος που μπορεί να επηρεάσει
την ποιότητα του νερού.
Προσκομίζονται οι απαραίτητες μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις του νερού
προς πώληση εντός του βυτίου, καθώς και
της πηγής προέλευσης του νερού. Ελέγχεται
επίσης η καταλληλότητα του βυτιοφόρου
μεταφοράς του νερού από την πηγή στον
κερματοδέκτη.
Εάν κατά τις δειγματοληψίες των Λειτουργών του Δήμου διαπιστωθεί ότι οποιαδήποτε μικροβιολογική παράμετρος είναι εκτός

από αδειούχο κέντρο τεχνικού ελέγχου μηχανοκίνητων οχημάτων, το όχημα θεωρείται ως
όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του, περιέρχεται στην κατοχή του συμβουλίου και διατίθεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμου.

γα του όγκου και της αξίας του αντικειμένου:
Α) επικολλά στο αντικείμενο αυτοκόλλητη γνωστοποίηση με την οποία το χαρακτηρίζει ως
«εγκαταλελειμμένο».
Β) όταν το αντικείμενο βρίσκεται σε ιδιωτικό
χώρο επιδίδει ειδοποίηση στον εγγεγραμμένο
ιδιοκτήτη του χώρου με την οποία τον καλεί να
το μετακινήσει εντός 4 βδομάδων από την ημερομηνία της ειδοποίησης. Αν δεν είναι δυνατή η επίδοση της ειδοποίησης στον ιδιοκτήτη
ή αν αυτός είναι αγνώστου διαμονής, τότε θεωρείται νόμιμη ειδοποίηση η δημοσίευσή της
σε 2 τουλάχιστον εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.
Αν το άτομο στο οποίο επιδόθηκε ειδοποίηση παραλείψει ή αμελήσει να μετακινήσει το
αντικείμενο τότε ακολουθείται συγκεκριμένη
διαδικασία αναλόγως του αν το αντικείμενο είναι ή όχι σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση.
Εάν δηλαδή το αντικείμενο είναι σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση το Συμβούλιο έχει την
εξουσία να το πωλήσει σε δημόσιο πλειστηριασμό ή με ζήτηση προσφορών και τυχόν έσοδα από την πώληση του διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων του Δήμου και οποιοδήποτε υπόλοιπο κατατίθεται στο δημοτικό ταμείο.
Εάν όμως το αντικείμενο δεν είναι σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση τότε, ανεξάρτητα από
τις πρόνοιες του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου, θεωρείται ως απόβλητο και διατίθεται από το Συμβούλιο σύμφωνα
με τις πρόνοιες αυτού του Νόμου.

ορίων (μετά από ειδοποίηση από το Κρατικό Χημείο), τότε ενημερώνεται άμεσα προφορικά και γραπτά ο κάτοχος του κερματοδέκτη, ο οποίος καλείται να αναστείλει την
λειτουργία του κερματοδέκτη του και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού. Η επαναλειτουργία του κερματοδέκτη γίνεται επιτρεπτή, μόνο αφού προσκομισθούν στο Δήμο
οι απαραίτητες αναλύσεις που να αποδεικνύουν την καταλληλότητα του νερού.

Ο έλεγχος για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα υποστατικά παρασκευής και πώλησης τροφίμων, είναι υπό την ευθύνη των
Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υγείας.
Ενημερώνουμε ότι κατά την επιθεώρηση
υποστατικού παρασκευής και πώλησης τροφίμων ελέγχονται οι εξής παράμετροι:
• Καθαριότητα εξωτερικών χώρων και αποχετευτικού συστήματος.
• Καταλληλότητα σχεδιασμού, διαρρύθμισης, κατασκευής και διαστάσεων χώρων έτσι
ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή της ορθής
πρακτικής για την υγιεινή των τροφίμων.
• Καταλληλότητα αποθηκευτικών χώρων.
• Καταλληλότητα πατωμάτων, τοίχων, οροφών, πόρτων και παραθύρων που βρίσκονται στους χώρους παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων.
• Έλεγχος για την ύπαρξη επαρκών νεροχυτών και νιπτήρων με παροχή ζεστού νερού
και ύπαρξη μέσων καθαρισμού και στεγνώσεως.
• Έλεγχος για την ύπαρξη ικανοποιητικού
φωτισμού και εξαερισμού στους χώρους παρασκευής τροφίμων.
• Καταλληλότητα εξοπλισμού και επιφανειών.
• Έλεγχος για την ποιότητα του νερού που
χρησιμοποιείται στο υποστατικό.

• Έλεγχος μέτρων που λαμβάνονται για την
προστασία των τροφίμων (καταλληλότητα
και λειτουργία στην ενδεδειγμένη θερμοκρασία ψυγείων – καταψυκτών – θερμοτράπεζων).
• Καταλληλότητα μεταφορικών μέσων μεταφοράς τροφίμων.
• Έλεγχος υγειονομικής κατάστασης αποχωρητηρίων για το κοινό, αποδυτηρίων και
ντους για το προσωπικό.
• Έλεγχος καθαριότητας σκυβαλοδοχείων
και σκυβαλαποθηκών.
• Έλεγχος ύπαρξης προγράμματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών.
• Έλεγχος τρόπου καθαρισμού και απολύμανσης όλων των χώρων.
• Έλεγχος για την υγεία του προσωπικού, την
σωστή ενδυμασία του κατά την διάρκεια της
ενασχόλησης του με τα τρόφιμα, την εκπαίδευση του και την εφαρμογή ορθών κανόνων υγιεινής.
• Εφαρμογή διαδικασιών βάσει των αρχών
Haccp.
• Έλεγχος καπνίσματος.
Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Αγλαντζιάς έχει
αποταθεί στο Υπουργείο Υγείας για την παραχώρηση εξουσιοδότησης στο Δήμο, για τη
διενέργεια υγειονομικών ελέγχων ορισμένων υποστατικών, αλλά δεν έχει λάβει ακόμα την εξουσιοδότηση.
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Φροντίζουμε για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας

Περί σκύλων
ο λόγος…

Η κατοχή και φροντίδα ενός σκύλου αποδείχτηκε ότι μπορεί να εξελιχθεί σε διαφιλονικούμενο
ζήτημα μεταξύ κατόχου και άλλων επηρεαζόμενων, γι’ αυτό και απαιτεί νομική ρύθμιση ώστε
να αποφευχθούν προβλήματα και κυρίως να αποσοβηθούν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και
ασφάλεια.
Εξάλλου, προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι Περί Σκύλων Νόμοι του 2002 και
του 2005 (Ν. 184 (Ι) 2002 και Ν. 137 (Ι) 2005)
και ο Περί Προστασίας και Ευημερίας των
Ζώων Νόμος (Ν. 46(Ι)/1994) που ρυθμίζουν
την κατοχή και φροντίδα του σκύλου. Η προσεκτική ανάγνωση και κατανόηση σημαντικών προνοιών των νόμων αυτών, θα μας βοηθήσει στη προσπάθεια μας να γνωρίσουμε τις ανάγκες των ζώων και τις υποχρεώσεις
μας έναντι των γειτόνων και δημόσιων χώρων
στους οποίους διακινούμε τους σκύλους μας.
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας σας πληροφορούμε για τις υποχρεώσεις αλλά και τις
συνέπειες που μπορεί να έχετε λόγω παράβασης προνοιών των Νόμων που ρυθμίζουν την
κατοχή των σκύλων.
Αρχίζοντας από τις υποχρεώσεις του κάθε ιδι-

Αγαπώ το σκύλο σημαίνει ότι τον
φροντίζω!
οκτήτη όπως αυτές προκύπτουν βάσει των διατάξεων του Περί Σκύλων Νόμου, το πρώτο
πράγμα που πρέπει να μεριμνήσει οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης σκύλου είναι να εξασφαλίσει
άδεια κατοχής του σκύλου.

Άδεια κατοχής
Άδεια κατοχής σκύλου εκδίδεται από το Ταμείο είσπραξης του κάθε Δήμου και έχει ισχύ
ενός χρόνου. Πρέπει δηλαδή να ανανεώνεται μια φορά το χρόνο, 15 ημέρες πριν από τη
λήξη της προηγούμενης άδειας, νοουμένου
ότι ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίζει κάθε
φορά το βιβλιάριο υγείας και θα καταβάλλει
το προβλεπόμενο τέλος.

Δέσιμο σκύλου

Το δέσιμο του σκύλου κατά τρόπο που περιορίζει τις κινήσεις του, δημιουργεί ένταση
και προβλήματα στο σκύλο. Εάν είναι αναγκαίο χρησιμοποιείτε τη συρόμενη αλυσίδα.
Εάν ένα σκυλί είναι υποχρεωμένο να μείνει
έξω από το σπίτι και δεν υπάρχει κατάλληλη
περίφραξη για να το εμποδίσει να περιφέρεται στους δρόμους, τότε η συρόμενη αλυσίδα είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος να το
έχετε ασφαλισμένο.
Να θυμάστε ότι δεν πρέπει να αφήνετε σκύλους σε μπαλκόνια, ταράτσες, δεμένους με

Εξαιρούνται όμως της υποχρέωσης καταβολής τέλους μόνο οι κτηνοτρόφοι, οι βοσκοί
και οι τυφλοί.
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι την άδεια κατοχής μπορείτε να μεταβιβάσετε σε άλλο πρόσωπο στο οποίο έχετε παραχωρήσει ή πουλήσει το σκύλο σας. Αυτό γίνεται μετά από κοινή
αίτηση των ενδιαφερομένων, με οπισθογράφηση της άδειας από το Δήμο της περιοχής
σας χωρίς καμία επιπρόσθετη χρέωση.
Σας γνωρίζουμε ότι η παράλειψη εξασφάλισης άδειας κατοχής σκύλου είναι σοβαρό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση που δεν
υπερβαίνει τους 12 μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι €1708.

Φροντίδα του σκύλου
Ο σκύλος είναι ένας πιστός φίλος και σύντροφος, η κατοχή του οποίου συνεισφέρει στην
ευτυχία, τη σωματική και ψυχική υγεία του
ανθρώπου ή/και της οικογένειας. Η σημαντική αυτή θετική επίδραση στον άνθρωπο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο σκύλος αξίζει την
αγάπη και τη φροντίδα μας. Στη συνέχεια
ακολουθούν μερικές πολύ χρήσιμες συμβουλές για το πώς να φροντίζετε το σκύλο σας και
ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν ώστε να διατηρήσετε ένα καλό επίπεδο καθαριότητας στο
χώρο κατοικίας σας.
Ο κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να παρέχει στο σκύλο του κατάλληλη στέγη για προφύλαξη από
τις καιρικές συνθήκες. Ένας καλός χώρος διαμονής πρέπει να είναι ασφαλής, ευρύχωρος
και να επιτρέπει άνετες κινήσεις για το σκύλο. Να έχει κατάλληλη στέγη για προστασία
από τη βροχή και τον ήλιο, να έχει τη δυτική
και βόρεια πλευρά του προστατευμένες από
ρεύματα αέρος και πάτωμα από σκληρό υλικό για εύκολο καθάρισμα. Είναι καλό και χρήσιμο το πάτωμα να έχει κλίση ώστε τα νερά
από το πλύσιμο και το σφουγγάρισμα να διοχετεύονται σε κατάλληλο απορροφητικό λάκκο.
Ακόμη, το σπίτι του σκύλου πρέπει να έχει
κατάλληλα διαμορφωμένη γωνιά για ύπνο,
όπως ένα μικρό σπιτάκι (ανάλογο του μεγέθους του σκύλου) με πάτωμα υψωμένο τουλάχιστον 10 εκ. πάνω από το έδαφος. Για καλύτερη άνεση του σκύλου χρησιμοποιείτε

κοντές αλυσίδες, σε πολύ μικρά κλουβιά ή
μόνιμα δεμένους.

Βόλτα στο πάρκο

Για ικανοποίηση των εθολογικών (ειδικών)
αναγκών των ζώων, ο κάθε σκύλος χρειάζεται ένα καλό περπάτημα τουλάχιστον δύο
φορές την ημέρα για 30 λεπτά κάθε φορά,
κατά προτίμηση τις πρωινές και απογευματινές ώρες. Πάρτε μαζί σας τα απαιτούμενα
(φτυάρι, σκούπα, και σακούλι). Εάν «λερώσει», μαζέψτε τα περιττώματα και τοποθετή-

Η καθαριότητα είναι ένδειξη
αγάπης για τα ζώα.
καθαρά υφάσματα, τα οποία πρέπει να αλλάζετε συχνά.
Ο σκύλος σας πρέπει να διατηρείται σε χώρο
της κατοικίας σας ή άλλο περιφραγμένο χώρο
που αν είναι άμεσα υπό την επίβλεψη σας και
για την κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίσετε την απαιτούμενη άδεια οικοδομής από τον
Δήμο. Ο καλός ιδιοκτήτης φροντίζει να έχει
καθημερινά άφθονο καθαρό νερό και τροφή
σε κατάλληλα δοχεία τα οποία να καθαρίζονται συχνά. Τα υπολείμματα τροφών προσελκύουν μύγες, ποντικούς κ.λπ. και ως εκ τούτου δημιουργούν κινδύνους σε βάρος της δημόσιας υγείας.
Η καθαριότητα του χώρου διαμονής του σκύλου είναι νομική υποχρέωση για τον κάθε
ιδιοκτήτη. Τα περιττώματα και υπολείμματα τροφής του σκύλου πρέπει να μαζεύονται
συχνά και να τοποθετούνται σε σακούλια και
στη συνέχεια σε κατάλληλα κλειστά σκυβαλοδοχεία. Η παράλειψη σας γι’ αυτό το θέμα
θα δημιουργήσει διάφορα προβλήματα (δυσοσμία, προσέλκυση μυγών, ενόχληση στους
γείτονες κ.λπ.). Περιττώματα σκύλων σημαίνει: υποβάθμιση της υγιεινής του περιβάλλοντος και μετάδοση ασθενειών. Η καθαριότητα είναι ένδειξη αγάπης για τα ζώα. Καθαρίζετε και απολυμαίνετε τακτικά το χώρο διαμονής του σκύλου σας.
Η Αρμόδια Αρχή μπορεί ακόμη να προχωρήσει στην επιθεώρηση του υποστατικού διαμονής του σκύλου για σκοπούς διαπίστωσης
των συνθηκών διαβίωσης του ζώου και διασφάλισης της δημόσιας υγείας και ασφάλειας των ανθρώπων.
Ο σκύλος χρειάζεται ασφαλή περίφραξη για
να μην βρεθείτε αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου. Ασφαλής περίφραξη χρειάζεται
ώστε ο σκύλος σας να μην προκαλέσει κανένα δυστύχημα, να μην έρθει σε συμπλοκή με
άλλα σκυλιά ή να επιτεθεί σε οποιοδήποτε με
απρόβλεπτες συνέπειες.

Μην τον εγκαταλείπετε…
Εάν θα πάτε διακοπές ή θα απουσιάζετε για

στε τα σε κάλαθο αχρήστων.
Για να μην είναι ενοχλητικός και για να υπακούει στους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς, πρέπει να τύχει της αναγκαίας εκπαίδευσης.

Πάτε διακοπές;

Εάν θα πάτε διακοπές ή θα απουσιάζετε για
το Σαββατοκύριακο, θα πρέπει να βρείτε κάποιο υπεύθυνο άτομο για να φροντίζει το
σκύλο σας όσο καιρό θα λείπετε. Τα ξενοδοχεία σκύλων είναι μια σύγχρονη λύση.

Ο καλύτερος
σύντροφος
Οι σκύλοι είναι ζώα ανθρώπινης συντροφιάς, χρειάζονται τη συχνή επαφή, επικοινωνία και περιποίηση, διαφορετικά γίνονται απρόβλεπτοι και ενοχλητικοί. Φροντίστε για τη σωστή εκπαίδευση του για
να μην συμπεριφέρεται επιθετικά και να
γίνεται ενοχλητικός στους γείτονες.
το Σαββατοκύριακο, θα πρέπει να βρείτε κάποιο υπεύθυνο άτομο για να φροντίζει το σκύλο σας όσο καιρό θα λείπετε. Τα ξενοδοχεία
σκύλων είναι μια σύγχρονη λύση.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να
κρατήσετε το σκύλο σας «μην τον εγκαταλείψετε» με σκοπό την απαλλαγή του. Με βάση
τον Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων
Νόμο, απαγορεύεται η ελευθέρωση ή η εγκατάλειψη ζώου του οποίου η επιβίωση εξαρτάται από την ανθρώπινη φροντίδα.
Εάν η απόφαση σας είναι οριστική μπορείτε
να ενεργήσετε με τους εξής τρόπους: Φροντίστε για υιοθεσία του σκύλου σας από άλλο
γνωστό σας πρόσωπο, παραδώστε το σκύλο
σας σε ζωοφιλική οργάνωση, παραδώστε τον
σε εγγεγραμμένο κτηνίατρο για ευθανασία.
Το γάβγισμα του σκύλου είναι σοβαρή ενόχληση (οχληρία) ειδικότερα σε ώρες κοινής
ησυχίας (βράδια και μεσημβρινή αργία). Εάν
ο σκύλος σας γαβγίζει, τότε πρέπει να βρείτε
το λόγο. Πιθανόν, να είναι απρόσκλητοι επισκέπτες στο φαγητό του, γάτοι, ποντίκια και
οποιοιδήποτε άλλοι λόγοι. Γι’ αυτό μην αφήνετε υπολείμματα τροφής στο χώρο διαμονής
ειδικότερα τα βράδια.
Εάν παρά τις προσπάθειες και τη φροντίδα
σας το πρόβλημα συνεχίζεται, συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο σας.

Επίτιμος Πρόεδρος: Πανίκκος Ευθυμιάδης
Γενικός Διευθυντής: Κώστας Ευθυμιάδης
(Διπλωματούχος ΟΥΕΦΑ Α’)
Διπλωματούχοι Προπονητές
Για περισσότερες πληροφορίες:
Λεωφ. Αμμοχώστου 3, Αγλαντζιά, Λευκωσία
Τηλ.: 22 339400 / 22 333638 ή 99 488900
Φαξ: 22 333340
www.efa-cy.com
e-mail: efc.cyprus@cytanet.com.cy

Σκοπός μας
Με την πείρα των προηγούμενων χρόνων και το έμπειρο προσωπικό μας φροντίζουμε οι
νεαροί αθλητές:
● Να μυηθούν και εξειδικευτούν στην τεχνική του ποδοσφαίρου και τη σωστή επιστημονική
σωματική άθληση.
● Να αποκτήσουν σωστή συμπεριφορά μέσα και έξω από τα γήπεδα.
● Να ενσωματώσουν στο καθημερινό πρόγραμμα τους αξίες όπως η φιλία, ο σεβασμός, η
συνέπεια, η πειθαρχία, η ομαδικότητα και η αθλητοπρέπεια.
Η φιλία και ο αλληλοσεβασμός ανάμεσα στους ίδιους τους μαθητές μας αλλά και με
μαθητές άλλων Ακαδημιών, όπως επίσης και η ανάπτυξη του σωστού συναγωνισμού,
αποτελεί για μας βασική επιδίωξη που επιτυγχάνεται με διάφορες διοργανώσεις όπως:
● Εκδρομές και ταξίδια, με διαμονές σε ξενοδοχεία.
● Διαλέξεις κοινωνικού περιεχομένου.
● Διαγωνισμούς
● Βραβεύσεις των αρίστων σε επιδόσεις αλλά και ήθος μαθητών.
● Συμμετοχή σε Διεθνή τουρνουά του εξωτερικού.
Χώρος προπόνησης
Κοινοτικό Στάδιο Αγλαντζιάς (με τελευταίας γενεάς πλαστικό χλοοτάπητα)
Ηλικίες
Γίνονται δεκτά παιδιά από 5 μέχρι 15 ετών
Προπονήσεις
Όλα τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες κατά ηλικία και ικανότητες.
Προπονούνται 2 φορές τη βδομάδα.
Τρεις ομάδες επίλεκτων, όλων των ηλικιών, προπονούνται 3 φορές τη βδομάδα.
Διάρκεια προπονήσεων
Αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος Ιουνίου
Εγγραφές την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη
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Η Κύπρος στον αρχιτεκτονικό χάρτη του κόσμου
Κτήριο-λόφος στεγάζει τη γνώση!

Όλα τα στοιχεία για τη νέα Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου
Σ’ ένα πρωτοποριακό από άποψη αρχιτεκτονικού σχεδιασμού κτήριο θα στεγαστεί η γνώση του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τη βιβλιοθήκη που θα δημιουργηθεί να αποτελεί έργο-στολίδι, τόσο
της Κύπρου όσο και της Μεσογείου. Λεπτομέρειες για το έργο δίνουν στην «Εν
δήμω Αγλαντζιάς» ο διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου
κ. Φίλιππος Τσιμπόγλου και ο συντονιστής του έργου στο στάδιο της μελέτης κ.
Φίλιππος Ιωάννου…
Γίνεται λόγος για πολύχωρο κτήριο, με πολλές υπηρεσίες; Τι ακριβώς σχεδιάζεται να γίνει;
Κατ’ αρχήν, και από το όνομα προκύπτει
ότι είναι Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη “Στέλιος Ιωάννου”. Στο κτήριο θα στεγαστούν η Βιβλιοθήκη, η Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, το Κέντρο Τεχνολογιών Υποστήριξης της Διδασκαλίας και το Κέντρο Γλωσσών. Πρόκειται περί ενός πολυχώρου που θα
συνδυάζει στοιχεία τουλάχιστον από τέσσερις
υπηρεσίες. Πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό
όμως αποτελεί η πολύ-λειτουργία του. Η λειτουργία του θα συνδυάζει την παραδοσιακή
μορφή χρήσης της Βιβλιοθήκης, αλλά και τη
χρήση του υλικού και των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης σε ψηφιακή/ηλεκτρονική μορφή.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια υβριδική βιβλιοθήκη που θα συνδυάζει υλικό σε φυσική και
ψηφιακή μορφή, συμπληρωματικά τοποθετημένο το ένα δίπλα από το άλλο.
Στους χώρους του κτηρίου δεν θα υπάρχουν
μόνο οι παραδοσιακές υπηρεσίες δανεισμού
και ανάγνωσης/μελέτης, αλλά θα προσφέρονται επίσης και χώροι χρήσης πολυμέσων, ειδικοί χώροι για ομαδική μελέτη και συνεργασία μεταξύ φοιτητών και ακαδημαϊκών, δυνατότητα την οποία το Πανεπιστήμιο Κύπρου
στέρησε για τόσα χρόνια στους φοιτητές του,
μη έχοντας τον κατάλληλο χώρο. Η νέα Βιβλιοθήκη αισιοδοξεί να αποτελέσει για τα επόμενα χρόνια χώρο συνδυασμού γνώσεων,
πληροφοριών, εμπειριών και όχι μόνο χώρο
όπου θα στοιβάζεται η πληροφορία από μόνη
της και απλώς να χρησιμοποιείται απομονωμένα. Η πρόθεση μας είναι το κάθε σημείο και
η κάθε υπηρεσία να είναι χρηστική για το κοινό, ο κάθε επισκέπτης να μπορεί να καλύπτει

Ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Φίλιππος Τσιμπόγλου
τις εξατομικευμένες ανάγκες του τη δεδομένη χρονική στιγμή, μέσα από ένα πολύ μεγάλο
πλήθος πληροφοριών. Σε όλα αυτά μπορούμε
να προσθέσουμε και την αλληλεπίδραση που
θα υπάρχει μεταξύ χρηστών και την ανταλλαγή εμπειριών, αφού τα συστήματα και ο χώρος θα το επιτρέπουν και θα το ενθαρρύνουν.
Ποιο θα είναι το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης σε θέματα βιβλίων και άλλου είδους υλικού;
Η συλλογή της Βιβλιοθήκης καταρχήν δεν θα
είναι μόνο βιβλία, ο αριθμός των οποίων φυσικά αναμένεται να ξεπεράσει τις 600.000 και
να αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της συλλογής. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως,
θα περιλαμβάνει επίσης σε ηλεκτρονική μορφή μερικά εκατομμύρια άρθρα περιοδικών,
πάνω από 40.000 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων, πέραν των 10.000 τίτλων οπτικοακουστικού υλικού, κ.ά. Θα είναι ένας χώρος
που προβλέπεται να στεγάσει περίπου 1 εκ.
τόμους σε βιβλία, περιοδικά κτλ. ενώ θεματικά θα καλύπτει όλα τα επιστημονικά αντικείμενα έρευνας, μελέτης και διδασκαλίας εντός
του Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και γενικότερου επιστημονικού ενδιαφέροντος. Η χρήση της συλλογής θα γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, συμπεριλαμβανομένου
και ειδικού χώρου για χρήση σπάνιων και παλαιών βιβλίων.
Υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση στο

υλικό της βιβλιοθήκης; Θα αφορά μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, όπως φοιτητές και επαγγελματίες ερευνητές;
Θα υπάρχουν διαδικασίες, όχι όμως όρια και
περιορισμοί. Από την πρώτη μέρα που άνοιξε η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου
είναι ανοικτή για το κοινό. Μπορεί ο οποιοσδήποτε να έρθει και να επωφεληθεί των υπηρεσιών που προσφέρονται. Υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει ωστόσο να ακολουθηθούν για να μπορέσει κάποιος να χρησιμοποιήσει πλήρως τις συλλογές. Το ίδιο θα ισχύσει
και στη νέα βιβλιοθήκη, η πρόσβαση θα είναι ανοικτή για το κοινό και για χρήση όλων
των ειδών υλικού, ψηφιακό, έντυπο και άλλο.
Επίσης, η βιβλιοθήκη δεν αφορά μονάχα τους
φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπάρχουν συμφωνίες με δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια όπου επιτρέπεται η χρήση και της
βιβλιοθήκης, οι οποίες και θα ενισχυθούν
μελλοντικά, με στόχο τη γνώση και τη μέγιστη αξιοποίηση της πληροφορίας. Ειδικότερα, με την εξασφάλιση καταλληλότερου χώρου αυτό θα διευκολυνθεί ακόμα περισσότερο. Ήδη το υφιστάμενο κτήριο έλκει χρήστες,
(φοιτητές, ερευνητές, ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες, απλούς αναγνώστες), από όλους
τους γνωστικούς χώρους και όχι μόνο από την
περιοχή της Κύπρου. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι μια ανοικτή Βιβλιοθήκη, και θα συνεχίσει να είναι και με το νέο

κτήριο. Απλώς θα προσφέρει πολύ περισσότερες πληροφορίες και υπηρεσίας απ’ ότι μπορεί σήμερα να προσφέρει.
Νομίζετε ότι μια τέτοια βιβλιοθήκη μπορεί
να βάλει φρένο στην έξοδο από τη χώρα επιστημόνων λόγω απουσία υποδομής και ικανοποιητικού αριθμού βιβλίων;
Μα δεν πρέπει οποιαδήποτε βιβλιοθήκη σε
οποιαδήποτε χώρα να βάλει φρένο, αλλά να
βάζει γκάζι για να προσελκύει χρήστες. Δηλαδή, είναι πολύ λογικό και φυσιολογικό να πηγαίνουν άνθρωποι από την Κύπρο σε άλλες
βιβλιοθήκες για εξειδικευμένα θέματα. Αλλά
επίσης θέλουμε να δούμε να έρχονται επιστήμονες και από άλλα μέρη για να δουν τα εξειδικευμένα θέματα που αυτή η βιβλιοθήκη θα
φιλοξενεί στην Κύπρο. Άρα, αντιστρέφω λιγάκι την ερώτηση και λέω ότι θα συνεχίσουν να
φεύγουν, και δεν είναι «διαρροή» επιστημόνων, αλλά επιβάλλεται να πάει κάποιος να δει
τα εκατομμύρια των τόμων που υπάρχουν σε
όλες τις ευρωπαϊκές, αμερικανικές και όχι μόνον βιβλιοθήκες, αλλά θα πρέπει να υπάρχει
σε αυτό το χώρο ένα υλικό, μια συλλογή που
θα προσελκύει χρήστες και ερευνητές από άλλες περιοχές του κόσμου.
Προβλέπετε να υπάρχει συνεργασία με άλλες κυπριακές βιβλιοθήκες ή σχετικές υπηρεσίες;
Πάλι να μου επιτραπεί να συμπληρώσω την
ερώτηση και να πω ότι προβλέπεται να συνεχίσει να υπάρχει… όχι να δημιουργηθεί. Υπάρχει
λοιπόν μια συνεργασία μεταξύ της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και των Βιβλιοθηκών άλλων Πανεπιστημίων, Δήμων και Οργανισμών. Έχουμε δημιουργήσει αρκετές συνεργασίες, είτε αγοράζοντας από κοινού υλικό
και προσβάσεις είτε δημιουργώντας με ευνοϊκούς όρους ψηφιακό και ηλεκτρονικό υλικό.
Έχει δημιουργηθεί ένας συλλογικός κατάλογος με 38 κυπριακές βιβλιοθήκες όπου το υλικό τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμους αλλά και από το
ευρύτερο κοινό. Μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος σήμερα να δει τι υπάρχει σε αυτές τις 38
βιβλιοθήκες και να δανειστεί από αυτές, στέλλοντας αιτήματα από τη μια βιβλιοθήκη στην
άλλη μέσω της υπηρεσίας Διαδανεισμού.
Απαντώντας πολύ θετικά, ναι υπάρχει αυτή η
συνεργασία και το νέο κτήριο της Βιβλιοθήκης
θα βοηθήσει ώστε αυτή η συνεργασία να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον.

Σχεδιασμένο από το διάσημο αρχιτέκτονα Jean Nouvel
Για το πρωτοποριακό αυτό έργο της
κατασκευής νέου κτηρίου για τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου μιλήσαμε με τον αρχιτέκτονα των Τεχνικών
Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, συντονιστή του έργου στο στάδιο της μελέτης
κ. Φίλιππο Ιωάννου.
Σε ερώτηση μας για το τι καθιστά το έργο της
κατασκευής της Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου» τόσο σημαντικό, ο κ. Ιωάννου απάντησε
ότι «Το έργο καθιστούν σημαντικό
κυρίως δύο πράγματα. Το ένα είναι
η λειτουργία της
βιβλιοθήκης για
το πανεπιστήμιο
και το δεύτερο,
το ίδιο το κτίριο
επειδή έχει ανατεθεί η μελέτη κατασκευής του έργου στο διάσημο
Ο Συντονιστής του έργου αρχιτέκτονα Jean
στο στάδιο της μελέτης Nouvel. Αυτός είκ. Φίλιππος Ιωάννου
ναι ένας λόγος
ιδιαίτερα σημαντικός, που θα εντάξει τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου στο διεθνή χάρτη της αρχιτεκτονικής. Επίσης, το έργο
θα αποτελεί σημείο αναφορά για την Κύπρο
και την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου».
Για το συνολικό κόστος και τα μέσα χρηματοδότησης του έργου ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι
«Ο προϋπολογισμός του έργου είχε εκτιμηθεί
41 εκατ. ευρώ περί το τέλος του 2010. Σήμερα έχουμε παραλάβει τις προσφορές για την
ανέγερση του έργου, βρισκόμαστε στο στάδιο
αξιολόγησης των προσφορών και αυτό που
μπορώ να πω είναι ότι, οι τιμές που έχουμε
πάρει είναι χαμηλότερες από τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου. Ένα πολύ σημαντικό

στοιχείο είναι ότι το έργο αυτό συνδέεται με
τη δωρεά της κ. Έλλης Ιωάννου εις μνήμη του
συζύγου της Στέλιου Ιωάννου, η οποία ανέρχεται συνολικά σε 8 εκ. ευρώ. Επιπρόσθετα,
η οικογένεια Ιωάννου έχει αναλάβει την αμοιβή του αρχιτέκτονα του έργου, του γνωστού
Jean Nouvel».
Ρωτήσαμε επίσης σε ποιο στάδιο βρίσκονται
τα κατασκευαστικά έργα και πότε υπολογίζεται ότι το έργο θα ολοκληρωθεί. Ο κ. Ιωάννου
απάντησε ότι: «Στην παρούσα φάση έχουν
παραλειφθεί οι προσφορές από τους διάφορους οικονομικούς φορείς – εργολάβους και
αξιολογούνται. Αναμένεται ότι εντός Ιουλίου
θα υπογραφεί η σύμβαση για την κατασκευή
του έργου, ενώ τα κατασκευαστικά έργα εκτιμώ ότι θα αρχίσουν από τον Σεπτέμβριο και
θα διαρκέσουν τρία χρόνια. Δηλαδή, περί το
τέλος του 2014 το έργο θα είναι κατασκευαστικά ολοκληρωμένο. Αν υπολογίσουμε μια
περίοδο τριών μηνών περίπου για την εγκατάσταση του κινητού ή άλλου εξοπλισμού του
κτηρίου και οργάνωση της λειτουργίας του
κτηρίου τότε αρχές του 2015 το κτήριο θα είναι πλήρως έτοιμο προς χρήση».

ΝΕΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
• ΠΩΛΗΣΕΙΣ
• ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
• ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ
• ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Η Αγλαντζιά υπάρχει στο κτήριο της βιβλιοθήκης
Το γεγονός ότι το νέο κτήριο της Βιβλιοθήκης είναι χωροθετημένο στην Αγλαντζιά της
προσδίδει κάποια ιδιαίτερη σημασία;
Όπως εξήγησε ο κ. Ιωάννου, το κτήριο καθ’
αυτό είναι υλοποίηση μιας βασικής ιδέας
του αρχιτέκτονα Jean Nouvel. Ένα κτήριο σε
μορφή τεχνητού λόφου, σε αναγνωρίσιμο
χαρακτηριστικό σχήμα ποιανού; Του περιβάλλοντος χώρου. Δηλαδή προσιδιάζει συ-

νειδητά με τον παρακείμενο λόφο του Άρωνα, με ένα θόλο στην κορυφή, και στη στέγη οροπέδιο. Είναι ταυτόχρονα και στέγη
και οροπέδιο, γεγονός που το διαφοροποιεί
από το τεχνικό και φυσικό τοπίο και καθιστά
το ίδιο το κτίριο αυτόνομα αναγνωρίσιμο.
Το δένει με ένα χαρακτηριστικό της Αγλαντζιάς, τον ίδιο τον Άρωνα. Από αυτή την
άποψη η Αγλαντζιά μέσω του Άρωνα υπάρ-

χει στο κτίριο της βιβλιοθήκης. Ο ίδιος ο αρχιτέκτονας είχε πει από τις πρώτες ημέρες
ότι το κτίριο αυτό έχει θέση μόνο εκεί, στην
Αγλαντζιά. Δηλαδή είναι χωροθετημένο δίπλα στο φυσικό όγκο του Άρωνα που λειτουργεί ως αρχέτυπο στο μυαλό του αρχιτέκτονα. Ο χώρος έχει εμπνεύσει τον αρχιτέκτονα και αυτό έχει δηλώσει ο ίδιος ο Jean
Nouvel, το 2003, όταν είχε πρωτοέρθει στη

Κύπρο. Ήθελε να δημιουργήσει ένα έργο
που δεν θα είχε θέση πουθενά αλλού παρά
μόνο εκεί. Ένα κτίριο που δεν θα μπορούσε
να το δει κανείς ούτε στο Παρίσι, ούτε στο
Λονδίνο. Ούτε σαν φόρμα ούτε σαν λειτουργία. Αυτό εξασφαλίζει μια αρμονική ένταξη του τεχνικού κτηρίου στον περιβάλλοντα
φυσικό χώρο της Αγλαντζιάς, μέσω του Άρωνα.
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Γ. ΦΩΤΙΟΥ & ΣΙΑ ΛΤΔ
ΓΩΝΙΑ ΛΕΩΦ. ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ & ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 3,
ΤΗΛ: 22 76 44 70 - 22 44 44 02

Πρωτοποριακή αρχιτεκτονική

Για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κτηρίου ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι: «Το έργο αυτό
παρουσιάζει ιδιόμορφα στοιχεία στη σύνθεση του. Ο αρχιτέκτονας, εμπνευσμένος από
την τοπογραφία του χώρου, συγκεκριμένα από
τους λόφους που περιβάλλουν την πανεπιστημιούπολη όπως τον Άρωνα, προτείνει ένα νέο
τεχνητό λόφο μέσα στον οποίο θα ανεγείρει τη
βιβλιοθήκη. Ο λόφος αυτός σε μορφή καθρεφτίζει τον Άρωνα, ωστόσο ο αρχιτέκτονας δεν
θέλει να μιμηθεί το λόφο. Γι’ αυτό και τον επεξεργάζεται εξωτερικά με διάφορα υλικά και
στοιχεία με τα οποία επιθυμεί να δείξει ότι είναι ένας τεχνητός λόφος. Δεν θέλει δηλαδή να
αποκρύψει το γεγονός ότι είναι ένας τεχνητός
λόφος.
Ο ίδιος ο σχεδιασμός του κτιρίου παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία
είναι περίπου τα ακόλουθα:
Κατά πρώτον, το κτίριο που εξωτερικά μοιάζει με ένα λόφο, περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες της βιβλιοθήκης οι οποίες αναπτύσσονται σε πέντε επίπεδα, το υπόγειο, το ισόγειο και τρεις ορόφους. Συνολικά το εμβαδόν

των κλειστών χώρων είναι περίπου 15.000 τμ.
Κατά δεύτερον, όλα τα επίπεδα του κτηρίου,
πλην από το τελευταίο, θα καλύπτονται στη
νοτιοδυτική και στη βορειοανατολική πλευρά
τους από τεχνητό λόφο.
Κατά τρίτον, στο οροπέδιο του λόφου ξεχωρίζει ο διαφώτιστος θόλος, ως το επιστέγασμα του λόφου. Ο διαφώτιστος θόλος, διαμέτρου 40 μέτρων, καλύπτει όλον τον 3ο όροφο,
ο οποίος ουσιαστικά περιλαμβάνει χώρο ανάγνωσης.
Κατά τέταρτον, στην κορυφή του ο θόλος έχει
ένα άνοιγμα όπου τοποθετείται ένας ηλιοστάτης, ο οποίος θα είναι περιστρεφόμενος και θα
κατευθύνει με τη βοήθεια λούβρων το φυσικό
φώς κατακόρυφα μέσα στο κτήριο και διαμέσου ενός κεντρικού αίθριου που διαπερνά όλα
τα επίπεδα. Στο αίθριο που ξεκινά από το υπόγειο υπάρχει κεντρικά ένας κώνος με ανακλαστική επιφάνεια, ώστε το φως που κατευθύνεται κατακόρυφα από τον ηλιοστάτη να αντανακλάται σε όλα τα επίπεδα του κτηρίου, δίνοντας έτσι μια άνεση στους χρήστες της βιβλιοθήκης.
Κατά πέμπτον, ο τεχνητός λόφος επικαλύπτεται εξωτερικά από μια μεμβράνη έγχρωμης υφής, από μια επικάλυψη ενός συνθετικού υφάσματος σε χρωματικές γαλαζοπράσινες αποχρώσεις για να δίνει την αίσθηση του
τεχνητού λόφου».

Αρχή της
προσβασιμότητας
Το νέο κτήριο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου θα παρέχει όλες
τις διευκολύνσεις για άτομα με ειδικές
ανάγκες, όχι μόνον για να κυκλοφορούν
απρόσκοπτα στο χώρο αλλά και για να
μπορούν να δανειστούν βιβλία.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Τιμήθηκαν Μουσικοί δημότες της Αγλαντζιάς
Στεκόμαστε σταθερά δίπλα στους ανθρώπους

Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη εκδήλωση τίμησης Μουσικών της Αγλαντζιάς. Η προηγούμενη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο του 2010 και τιμήθηκαν
13 μουσικοί εκπαιδευτικοί.
Στη δεύτερη εκδήλωση τιμήθηκαν άλλοι 13
μουσικοί, που καλύπτουν τις εξής κατηγορίες:
1. Οργανοπαίκτες
2
2. Συνθέτες – ενορχηστρωτές μουσικοί
4
3. Εκτελεστές
4
4. Ψάλτες / τραγουδιστές

Παγκόσμια
Ημέρα Παιδιού
Εκδήλωση για τους
μικρούς μας φίλους
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος
Αγλαντζιάς διοργάνωσε εκδήλωση προς
τιμή της 1ης Ιουνίου, Μέρα του Παιδιού
και για τα παιδιά της Αγλαντζιάς.Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 1η
Ιουνίου 2011, στις πλατείες του Πολιτιστικού Κέντρου «Το Σκαλί».
Οι πλατείες γέμισαν κυριολεκτικά από τις
εκατοντάδες παιδιά και γονείς, που με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησαν το ευχάριστο πρόγραμμα.
Χαιρετισμό προς τα παιδιά και τους γονείς
απηύθυνε ο Δήμαρχος Α. Πέτρου, ο οποίος
μεταξύ άλλων αναφέρθηκε για την Ημέρα
και τη σημασία της, αναφέρθηκε με αριθμούς για τα τεράστια προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα εκατομμύρια παιδιά
ανά τον κόσμο καθώς και στα έργα που δημιούργησε ο Δήμος μας για τα παιδιά.
Στόχος και σκοπός μας κατέληξε, είναι να
δίνουμε συνεχώς καλύτερες συνθήκες στα
παιδιά μας, έτσι που να μεγαλώνουν με
χαρά και ευτυχία στη ζωή.
Το ευχάριστο πρόγραμμα για τα παιδιά και
μεγάλους περιελάμβανε:
1. Μίνι θεατρική παράσταση.
2. Κουκλοθέατρο, παλιάτσο/θεατρικά παιχνίδια.
3. Γαϊτανάκι κ.α.
Η παιδική χορωδία του Δήμου έδωσε τη
δική της ξεχωριστή παρουσία. Ήταν πραγματικά μια εκδήλωση που ευχαρίστησε και
ικανοποίησε τα παιδιά μας.

παραδοσιακής Βυζαντινής Μουσικής
4
Οι εν λόγω τιμήσεις βρίσκονται μέσα στα
πλαίσια της πολιτικής του Δημοτικού Συμβουλίου για απονομή τιμών σε άτομα που
υπηρετούν τον πολιτισμό.
Χαιρετισμό τιμής και εκτίμησης απηύθυνε
ο Δήμαρχος Α. Πέτρου, που μεταξύ άλλων,
αναφέρθηκε στη γένεση και εξέλιξη της τέχνης της μουσικής, την πολύτιμη προσφορά
των μουσικών, τονίζοντας εμφαντικά πως
στο Δήμο Αγλαντζιάς εφαρμόζουμε με συνέπεια μια πολιτική που θέλει την Τοπική

Αρχή, Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο, να
στεκόμαστε σταθερά δίπλα στους ανθρώπους και με ειδικές εκδηλώσεις να τους τιμούμε, όπως:
• Η 8η Μαρτίου για τη Γυναίκα
• Η 27η Μαρτίου για το Θέατρο και τους
ηθοποιούς
• Η 20η Απριλίου για την Ολυμπιακή Μέρα
και βράβευση των αθλητών
• Η 2η Κυριακή του Μάη για βράβευση της
Πολύτεκνης Μάνας και

• Η 20η Μαίου για βράβευση των νοσηλευτών μας.
Τώρα, κατέληξε, τιμούνται οι Μουσικοί.
Η τρίτη και τελευταία εκδήλωση προς τιμή
των Μουσικών Συνθετών, θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Νοέμβριο.
Ακολούθησε η απονομή ειδικής τιμητικής
πλακέτας σ’ όλους τους τιμηθέντες.
Η όλη εκδήλωση έκλεισε με ανεπανάληπτη
μουσική και τραγούδι από το μεγάλο Μιχαλάκη Γιασεμίδη, Τζίμη Κωνσταντίνου και
Βάσο Κωνσταντίνου.

Πασχαλινές ευχές του Δήμου Αγλαντζιάς

Κοντά στα στρατευμένα παιδιά μας

Ο Δήμος Αγλαντζιάς πάντοτε κοντά στους εθνοφρουρούς και ελδυκάριους. Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από το Δήμαρχο Αντρέα Πέτρου
και τους Δημοτικούς Συμβούλους Γιώργο Λουκαϊδη, Ελενα Λάντα,
Μίκη Πίτσιακκο και Πανίκο Πέτρου, επισκέφθηκαν εθνοφορουρούς
και ελδυκάριους της περιοχής. Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Αγλαντζιάς
πάντοτε βρίσκεται δίπλα στα στρατευμένα παιδιά μας, αλλά ιδιαίτερα τις μέρες των γιορτών των Χριστουγέννων και της Λαμπρής.
Ο Δήμαρχος στο χαιρετισμό του προς στους εθνοφρουρούς και ελ-

δυκάριους, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Δήμου και στρατεύματος, στην υποχρέωση που πρέπει
να νιώθει η κάθε Τοπική Αρχή προς το στράτευμα και στην στήριξη
που πρέπει να δίνεται απλόχερα.
Τέλος ευχήθηκε όπως μετά την Ανάσταση του Κυρίου Υμών Ιησού Χριστού, ακολουθήσει η Ανάσταση του Κυπριακού Λαού. Η
αντιπροσωπεία πρόσφερε στον κάθε εθνοφρουρό και ελδυκάριο
την παραδοσιακή φλαούνα και γλυκά και ευχήθηκαν το ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΕΣΤΗ.

Εορτασμός Δευτέρας της Λαμπρής στην Αγλαντζιά

Ζήσαμε παραδοσιακές στιγμές!
Για πολλαστή χρονιά, ο Δήμος Αγλαντζιάς και
η Πολιτιστική Κίνηση “Η Παλιά Αγλαντζιά”
πρόσφεραν αξέχαστες παραδοσιακές στιγμές
στους δημότες Αγλαντζιάς.
Η εκδήλωση της Δευτέρας της Λαμπρής, η
οποία δένει με το όμορφο περιβάλλον που
προσφέρουν οι πλατείες της Παλιάς Αγλανζιάς,
οργανώνεται εδώ και 17 χρόνια και δίνει ακόμη μια παραδοσιακή νότα στους εκατοντάδες
δημότες που την παρακολουθούν.
Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Α.
Πέτρου, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις πολύχρονες προσπάθειες Δημάρχου και Δημοτικών Συμβουλίων για να εμπεδώσουν στους δημότες τη σημασία, αξία και ομορφιά της πολιτιστικής μας παράδοσης, κάτι που από τη μεγάλη παρουσία του κόσμου στις εκδηλώσεις έχει
πετύχει.
Ευχαρίστησε όλα τα σχήματα που έλαβαν μέρος, όπως το Μουσικό Σχήμα “Ανατολική Μεσόγειος” του Μιχάλη Χατζημιχαήλ, το Χορευτικό Συγκρότημα εφήβων της Σχολής Χορού
“Ρύμβος”, το Χορευτικό Συγκρότημα της Πολιτιστικής Κίνησης “Η Παλιά Αγλαντζιά”. Ιδιαίτερη μνεία έκαμε στο Χορευτικό Συγκρότημα
της ΕΛΔΥΚ, που καθεχρονικά μας τιμά με την
παρουσία του. Τέλος ευχήθηκε το “ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΕΣΤΗ” και το “ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ” και ευώδωση του αγώνα του Λαού μας για μια ορθή λύση
του πολιτικού μας προβλήματος.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν Δημοτικοί Σύμ-

βουλοι, Βουλευτές, υποψήφιοι βουλευτές και
πλήθος κόσμου, στον οποίο προσφέρθηκαν
παραδοσιακά πασχαλινά εδέσματα και σίγουρα τα κόκκινα αυγά και το τσούγκρισμα τους.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς σε ευαγή ιδρύματα
Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής του Δήμου
για τιμή και εκτίμηση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, Δήμαρχος και Δημοτικοί Σύμβουλοι επισκέφθηκαν το Αγιο Σάββατο τα ευαγή
ιδρύματα της κοινότητας μας.

Συγκεκριμένα επισκέφθηκαν τη Στέγη Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς, το Ιδρυμα Αγιος Ιωάννης
Λαμπαδιστής, το Ιδρυμα Αγιος Νεκτάριος και
το Γηροκομείο Γαλήνη.
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς εκ μέρους της αντι-

προσωπείας και του Δημοτικού Συμβουλίου
ευχήθηκε “ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ” και πρόσφερε
σε όλους τους ηλικιωμένους την παραδοσιακή φλαούνα.
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Συνάντηση για Αναγνώριση των Πτυχίων ΑΤΕΙ

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η προγραμματισμένη συνάντηση στο γραφείο της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Ανώτερης και
Ανώτατης Εκπαίδευσης με θέμα την αναγνώριση των πτυχίων ΑΤΕΙ (Ηλεκτρονικής).
Στην συνάντηση παρευρέθηκαν ο Διευθυντής του Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ο πρόεδρος
και διευθυντής του Ε.Τ.Ε.Κ. καθώς επίσης και
αποφοίτων του τμήματος Ηλεκτρονικής ΑΤΕΙ
Αθηνών.
Στη συνάντηση που κράτησε δύο ώρες, επικράτησε φιλικό κλίμα και όλα τα μέλη είχαν την ευχέρεια να εκφράσουν την άποψη τους. Όπως μας ανέφερε ο εκπρόσωπος
των φοιτητών Ηλεκτρονική ΑΤΕΙ Αθηνών Θεόδουλος Χριστοφή, από μεριάς του Ε.Τ.Ε.Κ.
ο πρόεδρος του ανέφερε ότι για να γίνει
εφικτή η εγγραφή των απόφοιτων ΑΤΕΙ στα
μέλη του οργανισμού θα πρέπει να συμπλη-

Στατιστική
Υπηρεσία
Χαμηλές οι
δαπάνες για την
έρευνα

Από την τελευταία θέση που είχαμε το
2008 αναφορικά με το ύψος των δαπανών
για ερευνητικές δραστηριότητες, το 2009
βελτιωθήκαμε αισθητά αλλά ακόμη παραμένουμε στα χαμηλά επίπεδα της ευρωπαϊκής έρευνας.
Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις
της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές
δαπάνες για ερευνητικές δραστηριότητες
στην Κύπρο κατά το 2009 υπολογίζονται σε
€83,3 εκατ. που αντιστοιχούν σε 0,49% του
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ), σε
σύγκριση με €73,4 εκατ. ή 0,42% του ΑΕΠ
το 2008 και €70,1 εκατ. ή 0,44% το 2007.
Η Κύπρος παρά την αύξηση από 0,42% το
2008 σε 0,49% το 2009 που παρατηρήθηκε στο μερίδιο του ΑΕΠ που αναλογεί στην
έρευνα η οποία αύξηση αποδίδεται εν μέρει στην πτώση που παρουσίασε το ΑΕΠ το
2009, εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με το μέσο όρο στις
χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
φτάνει το 2,01%.
Τις τελευταίες θέσεις κατέχουν η Λετονία
με 0,46%, η Ρουμανία με 0,47% και η Σλοβακίας με 0,48%. Από την άλλη τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Σουηδία
με 3,62% και τη Φινλανδία με 3,96%.
Από τις συνολικές δαπάνες για έρευνα κατά
τομέα δραστηριότητας, η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσίασε δαπάνες ύψους
€38,3 εκατ. ή 46,0% του συνόλου, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις €17,2 εκατ. ή 20,6%, το
δημόσιο €16,9 εκατ. ή 20,3% και τα ιδιωτικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
€10,9 εκατ. ή 13,1%. Αναφορικά με τα άτομα τα οποία απασχολήθηκαν σε ερευνητικές δραστηριότητες, ο αριθμός των κατά το
2009 υπολογίζεται σε 1.206 άτομα, εκ των
οποίων τα 835 σε θέση ερευνητή.

ρώσουν ακόμη δύο χρόνια φοίτησης για
απόκτηση πτυχίου και εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα μελετηθεί το θέμα αν μπορεί να
γίνει εφικτό και με την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου. Ενώ την ίδια στιγμή που η Ελληνική Δημοκρατία έχει αλλάξει την νομοθεσία της με προεδρικό διάταγμα και καθίστα τα ΑΤΕΙ ισότιμα πανεπιστημίου δηλαδή

τα αναγνωρίζει ως Πτυχία Ανώτατης σχολής
και όχι ως δίπλωμα, το Ε.Τ.Ε.Κ. αρνείται κατηγορηματικά να εγγράψει στα μητρώα του
τους αποφοίτους ΑΤΕΙ λέγοντας ότι τα ΑΤΕΙ
πρέπει παράλληλα με την ισοτιμία να έχουν
και αντιστοιχία πανεπιστημίου.
Ο εκπρόσωπος του ΚΥΣΑΤΣ ανέφερε ότι η
θέση του ΕΤΕΚ τον βρίσκει εν μέρει σύμφωνο γιατί είναι άδικο να μην αναγνωρίζονται
τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΑΤΕΙ και από μεριάς του ο εκπρόσωπος
της ΕΕΥ ανέφερε ότι οι απόφοιτοι των ΑΤΕΙ
μπορούν να εγγραφούν στους καταλόγους
διοριστέων.
Σε μια άλλη εξέλιξη η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ερωτηθείς από τους φοιτητές αν η Συμβουλευτική Υπηρεσία του εν λόγω Υπουργείου προσφέρει την κατάλληλη πληροφόρηση για τα

ΑΤΕΙ προς του αποφοίτους μαθητές, απάντησε εν μέσω πλην σαφώς ότι θα πρέπει να
παρέχετε πιο σωστή πληροφόρηση. Για τον
λόγο αυτό αποφασίστηκε να γίνει ακόμη μία
συνάντηση με τα εμπλεκόμενα μέρη για να
ενημερωθεί και η Συμβουλευτική Υπηρεσία
για το εν λόγω θέμα.
Από μεριά τους οι φοιτητές επιμένουν στην
αλλαγή της παρούσας νομοθεσίας που να
διασφαλίζει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Αναφορικά με την εισήγηση του εκπροσώπου του ΕΤΕΚ, δεν τους βρίσκει σύμφωνους γιατί όπως μας έχουν αναφέρει τέσσερα χρόνια είναι υπέρ αρκετά αλλά και οικονομικά ένα μεταπτυχιακό θα είναι δυσβάστακτο. Τέλος αποφασίστηκε να τεθεί θέμα
στην Κυπριακή Βουλή για αλλαγή του νόμου
και των σχεδίων υπηρεσίας για κατοχύρωση
των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων ΑΤΕΙ.

Χαμηλά τα αποτελέσματα των επιδόσεων των μαθητών

Υψηλό το κόστος της Παιδείας στην Κύπρο

Στην Κύπρο το κόστος ανά μαθητή είναι ιδιαίτερα υψηλό, ωστόσο, οι μαθητές των σχολείων μας δεν έχουν τις ανάλογες επιδόσεις αφού
κατατάσσονται στις χαμηλές θέσεις διαφόρων
διεθνών ερευνών.
Αυτό προκύπτει από την απαντητική επιστολή
που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας σε σχετικό ερώτημα του βουλευτή Τάσου Μητσόπουλου, το περιεχόμενο της οποίας δημοσιεύει η
εφημερίδα ο Φιλελεύθερος. Σύμφωνα λοιπόν
με την απαντητική επιστολή, το κόστος ανά μαθητή Δημοτικής Εκπαίδευσης ανέρχεται στις
€6.762, ενώ το αντίστοιχο για τους μαθητές της
Μέσης Εκπαίδευσης φτάνει μέχρι τις €9.953.
Το Υπουργείο εξηγεί ότι η αποδοτικότητααποτελεσματικότητα των δαπανών στην εκπαίδευση υπολογίζεται, από τους διεθνείς οργανισμούς, μέσω των συγκριτικών αποτελεσμάτων
των παιδιών σε διεθνείς έρευνες. Οι έρευνες

στην εκπαίδευση μετρούν συνήθως γνωστικές
ή άλλες δεξιότητες των μαθητών σε διάφορες
φάσεις της σχολικής τους ζωής.
Το Υπουργείο ανέφερε ότι μέχρι σήμερα η Κύπρος συμμετείχε σε ελάχιστες διεθνείς έρευνες όπως ΤΙΜSS για τα μαθηματικά και τις φυ-

σικές επιστήμες και ΡΙRLS για τη γλώσσα και σε
αυτές φάνηκε ότι οι μαθητές μας υστερούν σημαντικά έναντι των συνομηλίκων τους στις επιδόσεις. Επίσης το Υπουργείο ανέφερε ότι τη
λύση σε αυτή την ανισότητα θα φέρει η υπό
εξέλιξη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση η οποία
θα βελτιώσει ποιοτικά το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα και θα πετύχει την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των δαπανών στην εκπαίδευση, οι οποίες είναι από τις υψηλότερες
στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο.
Σε μια άλλη εξέλιξη το Υπουργείο στοχεύει
στην συμμετοχή σε μεγάλες διεθνείς έρευνες
όπως η ΡΙSΑ (αξιολόγηση μαθητών 15 χρονών)
και η ΡΑΑC (αξιολόγηση δεξιοτήτων ενηλίκων),
με απώτερο σκοπό να έχουμε στο άμεσο μέλλον πιο έγκυρα, αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία από τις διεθνείς έρευνες για την αποδοτικότητα των δαπανών στην εκπαίδευση.

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τα πανεπιστήμια της Κίνας

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε το Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου με το China Education
Association for International Exchange
Μια γόνιμη συνεργασία με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κίνας ξεκινά το Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου, με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψε με το China Education
Association for International Exchange (CEAIE),
στις 27 Μαΐου 2011, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης αντιπροσωπείας του CEAIE στην Κύπρο.
Με το συγκεκριμένο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψε ο Πρόεδρος του CEAIE, Mr.
Qian Yicheng, και ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, Καθηγ. Ανδρέας Αναγιωτός, το
Ανοικτό Πανεπιστήμιο στοχεύει στην προώθηση ερευνητικής συνεργασίας και ανταλλαγής

ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και
φοιτητών με πανεπιστήμια και ινστιτούτα της
Κίνας. Ανοίγει παράλληλα, ο δρόμος της αμοιβαίας ακαδημαϊκής αναγνώρισης των τίτλων
σπουδών που απονέμονται από τα πανεπιστήμια των δύο χωρών, με τη συνεργασία αυτή να
προωθεί ουσιαστικά την επιθυμία της Πολιτείας για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση των σχέσεων Κύπρου - Κίνας στον τομέα της
ανώτατης εκπαίδευσης.
Η τριετούς διάρκειας συνεργασία, η οποία
συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της διεθνούς δικτύωσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου, θα ξεκινήσει άμεσα με επιμέρους επαφές
των προγραμμάτων σπουδών με ομόλογα προγράμματα που προσφέρονται από πανεπιστήμια της Κίνας, μέλη του CEAIE.

Μειώνονται οι θέσεις για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας
Μπορεί σε μερικές εβδομάδες οι τελειόφοιτοι μαθητές μας να πρέπει να συμπληρώσουν
το μηχανογραφικό δελτίο για να διεκδικήσουν μια θέση στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, εντούτοις οι διαδικασίες εισδοχής αλλά και ο ακριβείς αριθμός των θέσεων δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.
Το υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας ανήρτησε
στην ιστοσελίδα του τους αριθμούς των εισακτέων για το 2011 – 2012, σύμφωνα με τους
οποίους μειώνεται το ποσοστό που αντιστοιχεί στην κατηγορία, στην οποία συμμετέχουν
και οι Κύπριοι υποψήφιοι από 8% που ίσχυε
τις προηγούμενες χρονιές, σε 7%. Φυσικά ακόμη δεν έχουν δοθεί στο Υπουργείο Παιδείας

της χώρας μας διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.
Ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Δημητρίου
ανέφερε σε δηλώσεις του ότι επικοινώνησε
με τον Ελλαδίτη υφυπουργό Παιδείας, ο οποίος τον ενημέρωσε πως ακόμη δεν έχει αποφα-

σιστεί τίποτα όσον αφορά τις διαδικασίες. Οι
εν λόγω διαδικασίες έχουν να κάνουν με τα
χρονοδιαγράμματα της υποβολής των αιτήσεων των Κυπρίων υποψηφίων που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέσεις στα Ελληνικά
ΑΑΕΙ. Όπως έχει προαναφερθεί, το ποσοστό
που αντιστοιχεί στην κατηγορία που συμμετέχουν και οι Κύπριοι υποψήφιοι, δηλαδή αυτή
των αλλοδαπών, θα είναι για την φετινή χρονιά στο 7% με αποτέλεσμα ο φετινός αριθμός
των θέσεων να ανέρχεται στις 4.725, εκ των
οποίων οι 2.729 σε ΑΕΙ, Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και ΑΣΠΑΙΤΕ και οι υπόλοιπες 1.996 σε
ΤΕΙ και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κώστας Κόρτας:

«Ορθολογιστική Ανάπτυξη και θωράκιση της κοινωνίας»
Κύριε Κόρτα ποιο είναι το όραμα σας αναφορικά με την τοπική κοινωνία και το Δήμο Αγλαντζιάς;
Ως Δημοτικός Σύμβουλος Αγλαντζιάς θα ήθελα την πόλη μου
να αναπτύσσεται ορθολογιστικά μέσα από ένα μακροχρόνιο
σχεδιασμό που θα στοχεύει στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Επίσης η ανάπτυξη της Αγλαντζιάς θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη και λειτουργία της Πανεπιστημιούπολης, την ανάγκη διαβίωσης των φοιτητών, μεγάλου αριθμού ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού. Ενός αριθμού
πληθυσμού σε πλήρη ανάπτυξη 12000 επιπλέον των σημερινών κατοίκων. Σύγχρονου οδικού δικτύου τοπικού χαρακτήρα
και σύγχρονες συγκοινωνίες που θα εξυπηρετούν όλο αυτό
τον πληθυσμό και θα αποτρέπουν την μαζική χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου, το οποίο συνεργεί σε πολλές αρνητικές
παρενέργειες για τους ίδιους τους πολίτες και το περιβάλλον.
Η θωράκιση της κοινωνίας και η ανάπτυξη του αισθήματος
ασφάλειας μέσα στους πολίτες είναι ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει εφ’ όσον οι σημερινές
συνθήκες και οι εξωγενείς επιδράσεις έχουν προκαλέσει ρήγματα στην κοινωνίας μας. Γι’ αυτό με την συνεργασία όλων
των τοπικών φορέων και με συγκεκριμένες δράσεις θα πρέπει να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Με στοχοποιημένη κοινωνική πολιτική, τον πολιτισμό, την δια βίου μάθηση, τον αθλητισμό και πολλά άλλα προγράμματα μπορούμε,
συλλογικά, να συμβάλουμε προς επίτευξη του στόχου.
Ο πολίτης θα πρέπει να αισθανθεί ότι ο Δήμος πραγματικά
λειτουργεί με τρόπο ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ισονομία και ισοπολιτεία. Είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να
κερδηθεί για να κτιστεί η πρέπουσα σχέση Δήμου και πολίτη. Ένας Δήμος, ως Τοπική Αρχή πρέπει να είναι καθοδηγητής και συνεργάτης του δημότη. Μια Τοπική Αρχή η οποία να
λειτουργεί και να εργάζεται μέσα στο πνεύμα και τις αρχές

που πρέπει να διέπουν έναν Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με επίκεντρο τον άνθρωπο.
Ποιες είναι οι επαγγελματικές σας ενασχολήσεις και με ποιο
τρόπο αυτές επενεργούν στις δράσεις σας στα κοινά και τα
τοπικά θέματα της Αγλαντζιάς;
Είμαι υπεύθυνος για τα θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο
Δημοκρατικό Κόμμα, πράγμα που με βοηθά να αναπτύσσω
διάφορες δραστηριότητες όσον αφορά τις θέσεις του Κόμματος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εμπειρίες οι οποίες συμβάλλουν εποικοδομητικά και στις δραστηριότητες μου στην
τοπική κοινωνία της Αγλαντζιάς. Επίσης οι σχέσεις και ο διάλογος που αναπτύσσω, ένεκα της θέσης, με στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης άλλων πολιτικών δυνάμεων βοηθά ώστε
να αντιμετωπίζω πιο αποτελεσματικά τα διάφορα ζητήματα
και να καθορίζουμε πολιτικές που να συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών ευρύτερα και ειδικότερα της Τοπικής κοινωνίας.
Με τι άλλο ασχολείστε πέραν της δουλειάς σας και των υποχρεώσεων που έχετε ως δημοτικός σύμβουλος;
Ως Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Αγλαντζιάς ασχολούμαι πάρα πολλές ώρες για θέματα που έχουν να κάνουν με
την βελτίωση των σχολικών κτιριακών υποδομών της εκπαιδευτικής περιφέρειας Αγλαντζιάς, την ομαλή λειτουργία των
σχολείων μας σε συνθήκες υγείας και ασφάλειας. Πάντοτε σε
συνεργασία με τους συνεργάτες μου στην Σχολική Εφορεία,
τους Διευθυντές και τους Συνδέσμους Γονέων των σχολείων
μας. Δραστηριοποιούμαι επίσης στα Τοπικά Σωματεία, Κινήσεις Πολιτιστικών δραστηριοτήτων και τον Ναυτικό Όμιλο
Αγλαντζιάς.
Στον ελάχιστο χρόνο που μου απομένει από τις καθημερινές
υποχρεώσεις μου ασχολούμαι με την ποδηλασία, το κολύμπι,
αλλά και ως γνήσιος Κύπριος και Αγλαντζιώτης με την “άθληση” της μαγειρικής.

Νέα δημοτική σύμβουλος η Ευγενία Αλετρά
Ανακοινώνουμε ότι τη θέση του δημοτικού σύμβουλου του ΑΚΕΛ, μετά την εκλογή του κ. Γιώργου Λουκαΐδη στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αναλαμβάνει ως πρώτη επιλαχούσα του κόμματος των δημοτικών εκλογών η κ. Ευγενία Αλετρά. Ως εκ τούτου, ευχόμαστε στον κ. Λουκαΐδη καλή σταδιοδρομία και καλωσορίζουμε την κ. Αλετρά στο δημοτικό συμβούλιο της Αγλαντζιάς.

Φεστιβάλ Jazz 2011 στην Αγλαντζιά

Δημιουργούνται 2 τάξεις προδημοτικής εκπαίδευσης

Το ιστορικό
σχολείο της
Αγλαντζιάς
αναβαθμίζεται
Το κτιριολογικό πρόγραμμα της εκπαιδευτικής
περιφέρειας Αγλαντζιάς προχωρεί με τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του Α΄ και Β΄ Δημοτικού Σχολείου .
Σε πρόσφατη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία της Σχολικής Εφορείας υπό τον Πρόεδρο Κώστα Κόρτα, την Έφορο Πόπη Ιωαννίδου,
την επιμελήτρια Τούλα Λοΐζου και τις Διευθύντριες κ.κ. Χριστίνα Σωτηρίου και Φωτεινή Χριστοπούλου, με τον Προϊστάμενο των Τεχνικών
Υπηρεσιών του Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ανδρέα Παττίχη και τους συνεργάτες του, οριστικοποιήθηκαν οι υποδομές που
θα περιλαμβάνει το σχολείο ώστε να δοθούν
οι οδηγίες στους μελετητές που έχουν αναλάβει το έργο.
Πέραν της αναβάθμισης των υφιστάμενων κτιρίων, την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων,

σημαντικό στοιχείο του έργου είναι η δημιουργία δύο τάξεων προδημοτικής εκπαίδευσης και
αίθουσας πολλαπλής χρήσης.
Η δημιουργία αίθουσας πολλαπλής χρήσης θα
ενισχύσει τις υποδομές του πρώτου σχολείου
της Αγλαντζιάς, ώστε να μην υστερεί από άλλα
εκπαιδευτήρια και θα δώσει στην τοπική κοινωνία ακόμη ένα έργο πολλαπλών δραστηριοτήτων για τη νεολαία και όχι μόνο.
Μεγάλη προσφορά στην κοινωνία και στους
κατοίκους της περιοχής είναι η δημιουργία
προδημοτικής εκπαίδευσης με δυο τάξεις η
οποία θα αναβαθμίσει και βελτιώσει την ποι-

Λύνονται τα προβλήματα
υπερπληθυσμού

Νέο Δημοτικό ΣχολείΟ

Επιτυχία για 5η συνεχή χρονιά!

Διοργανώθηκε στις 16 και 17 Ιουνίου, από
το Δήμο Αγλαντζιάς, το 5ο Φεστιβάλ Jazz
Μουσικής. Γκρουπ, τρίο και κουαρτέτα από
Κύπρο, Ελλάδα, Τσεχία, Ισραήλ και Αμερική
παρουσιάστηκαν στη γραφική πλατεία της
Παλιάς Αγλαντζιάς. Η εκδήλωση στέφθηκε
με μεγάλη επιτυχία, δικαιώνοντας τις επιλογές των διοργανωτών να προσφέρουν
ψηλής ποιότητας μουσική, ικανοποιώντας
το κοινό που τίμησε τη διοργάνωση με τη
μαζική του προσέλευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω Φεστιβάλ είναι το μοναδικό στο είδους του που διοργανώνεται στη
Λευκωσία.
Η πρώτη απόπειρα, το Σεπτέμβριο του
2007, στέφθηκε με επιτυχία και σηματοδότησε την καθιέρωση της συνάντησης σημαντικών εκπροσώπων της τζαζ μια φορά το
χρόνο.

Το Φεστιβάλ Τζαζ 2011 παρουσίασε τις πιο
κάτω μπάντες:
Alexi David’s PATRIOT ACT (ΗΠΑ, Κύπρος)
Dan Bárta and the Robert Balzar Trio (Τσεχία)
Residents Of The Future (Ισραήλ)
Quintessence Modern Jazz Quintet (Κύπρος,
Ελλάδα, Ισπανία)
Χρήστος Ραφαηλίδης, Εύη Σιαμαντά και Φίλοι (ΗΠΑ, Ελλάδα, Κύπρος)
Η είσοδος για το κοινό ήταν ελεύθερη. Ο Δήμος Αγλαντζιάς εκφράζει θερμές ευχαριστίες στους χoρηγούς, συνεργάτες και υποστηρικτές του Φεστιβάλ: Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,
ΜΤΝ, Πρεσβείες της Τσεχίας και του Ισραήλ, Ξενοδοχείο Centrum, Café la mode, Κανάλι 6, ΚΕΟ, Κυπριακές Αερογραμμές, Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και Love Radio.

Η εκπαιδευτική περιφέρεια Αγλαντζιάς από
το 2013 θα αποκτήσει ακόμη ένα Δημοτικό Σχολείο, το 7ο, το οποίο θα ανεγερθεί σε
προκαθορισμένο χώρο στην περιοχή Πλατύ
Αγλαντζιάς απέναντι από την εκκλησία του
Αποστόλου Ανδρέα.
Η απόφαση οριστικοποιήθηκε σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υ.Π.Π. με τη
διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, τη διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου και τη Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς.
Με την οριστικοποίηση της απόφασης για
την κατασκευή του νέου Δημοτικού Σχολείου προχωρούν οι διαδικασίες για την επιλογή του οίκου που θα αναλάβει τη μελέτη, ώστε το εκπαιδευτήριο να λειτουργήσει

το 2013.
Στο οικόπεδο έκτασης 17.000 τ.μ. ,πέρα από
τις εγκαταστάσεις του σχολείου θα ανεγερθούν και τα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Αγλαντζιάς η οποία σήμερα χρησιμοποιεί
χώρους του Στ΄ Δημοτικού Σχολείου.
Η ανέγερση του 7ου Δημοτικού Σχολείου
θα δώσει τη δυνατότητα να επιλυθούν τα
προβλήματα του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου με
το μεγάλο αριθμό μαθητών, ο οποίος είναι
υπερδιπλάσιος από το μέσο όρο άλλων σχολείων, καθώς επίσης θα βοηθήσει ώστε να
προχωρήσουν τα έργα εκσυγχρονισμού και
αναβάθμισης του Δ΄ Δημοτικού σχολείου,
που ήταν προγραμματισμένα για το 2010
έχουν αναβληθεί.

ότητα της εκπαίδευσης.
Ήταν ένα κενό που δυσκόλευε τους γονείς και
τους ωθούσε να αναζητούν άλλα σχολεία για
εξυπηρέτηση των παιδιών τους, με αποτέλεσμα να φθίνει το Δημοτικό και να προκαλούνται προβλήματα υπερπληθυσμού σε άλλα
σχολεία.
Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν
τεθεί, τα έργα θα αρχίσουν εντός του 2012,
ώστε από το 2013 το ιστορικό σχολείο της
Αγλαντζιάς να λειτουργεί με νέες εγκαταστάσεις και εκπαιδευτική επάρκεια, διατηρώντας
το χαρακτήρα του στο παραδοσιακό κέντρο.
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Τέσσερις
Διευθύντριες
αποχωρούν...
Η Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς από τη νέα
σχολική χρονιά θα έχει τέσσερις νέους διευθυντές, αφού αποχωρούν φέτος λόγω
αφυπηρέτησης, οι Διευθύντριες του ΚΑ &
ΚΒ του Δ΄ Δημοτικού κ. Γαλάτεια Κυπριανού και κ. Νίκη Κωνσταντίνου, και η Διευθύντρια του Γυμνασίου Αρχ. Μακαρίου Γ΄
κ. Ειρήνη Αντωνίου, καθώς και η κ. Παναγιώτα Ρούσου του Στ΄ Δημοτικού Σχολείου, η οποία προήχθηκε σε επιθεωρήτρια.
Πέρα από την τίμηση στις ειδικές εκδηλώσεις στα σχολεία, η Σχολική Εφορεία
Αγλαντζιάς θα ήθελε να εκφράσει και δημόσια τις ευχαριστίες της για την εποικοδομητική συνεργασία που είχε μαζί
τους όλα αυτά τα χρόνια και τον ιδιαίτερο ζήλο που είχαν επιδείξει για βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας, ασφάλειας και υγείας στις σχολικές μονάδες.
Ήταν μια παραγωγική περίοδος παρά τις
δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και ευχόμαστε κάθε καλό στη νέα τους πορεία με
υγεία και προσωπική ευτυχία.
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ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ

Δημοτικό Συμβουλευτικό Κέντρο Αγλαντζιάς

Κοινωνική υποστήριξη των δημοτών!
Ο Δήμος Αγλαντζιάς προχώρησε στη σύσταση του Δημοτικού Συμβουλευτικού Κέντρου με
σκοπό να προσφέρει στους δημότες συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τα προβλήματα που αναφύονται στο οικογενειακό περιβάλλον και τις διαπροσωπικές σχέσεις γενικότερα.
Το Δημοτικό Συμβουλευτικό Κέντρο σκοπό του
έχει ν΄ ανταποκριθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Δημότες σχετικά με θέματα ψυχοκοινωνικού περιεχομένου, όπως προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, έλλειψη κοινωνικοποίησης, απομόνωση, αλλά και δυσκολίες
στο σύστημα της οικογένειας. Τέτοιες δυσκολίες μπορεί να είναι, συγκρούσεις συζύγων, γονέων/εφήβων, δυσκολίες γονιών σε θέματα χειρισμού των παιδιών, προβλήματα που προέρχονται από τη διαδικασία και τις επιπτώσεις του
διαζυγίου κτλ.
Στόχος του Κέντρου, είναι να παρέμβει σε πρωτογενές επίπεδο, τόσο στον τομέα της πρόληψης, όσο και της έγκαιρης αντιμετώπισης. Δηλαδή, η αντιμετώπιση των δυσκολιών σε αρχικό
στάδιο θα διευκολύνει την καθημερινότητα των
ατόμων, προτού βρεθούν σε αδιέξοδο λόγω
της συσσωρευμένης πίεσης και του στρες, που
προέρχονται κυρίως από την έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος.
Η επίτευξη του σκοπού θα επιτυγχάνεται μέσα
από την συμβουλευτική, που στοχεύει στην ενδυνάμωση του ατόμου. Το βοηθά ν΄ ανακαλύψει τις δυνάμεις που κρύβει μέσα του και να
τις αξιοποιήσει, ώστε να αναλάβει δράση για
επίλυση των δυσκολιών. Επίσης, κύριο εργαλείο της παρέμβασης, είναι η διασύνδεση του
ατόμου με τις πηγές της κοινότητας, είτε τους
φορείς του κρατικού τομέα. Επομένως, η ενημέρωση του για τις παροχές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του, είναι μια από τις Υπηρεσίες που θα παρέχει το Κέντρο. Η παρέμβαση,
θα γίνεται σε ατομικό επίπεδο, αλλά και ομαδικό. Ομαδικό, μέσα από τη δημιουργία μικρών
ομάδων π.χ. γονιών, εφήβων. Η συγκέντρωση
ατόμων που προέρχονται από την ίδια κατηγορία πληθυσμού και αντιμετωπίζουν τις ίδιες
δυσκολίες, μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά προς τα ίδια τα άτομα και να αποτελέσει
ένα πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων και τρόπου
χειρισμού των δυσκολιών.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο απευθύνεται σε
όλους τους Δημότες ανεξαρτήτου ηλικίας, χωρίς να αποκλείει και άτομα που δεν είναι κάτοικοι του Δήμου. Επίσης, δεν γίνονται διακρίσεις και αντιμετωπίζονται όλα τα άτομα ισότιμα ανεξαρτήτου καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ή αναπηρίας. Η ομάδα στόχος
που θα λαμβάνει άμεση εξυπηρέτηση, αναμένεται να είναι γονείς, νέοι, έφηβοι, ηλικιωμένοι
και γενικά άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε διάφορους τομείς της ζωής τους, είτε προβλήματα διαβίωσης, διαπροσωπικών σχέσεων
ή οικογενειακών συγκρούσεων, που χρειάζονται παρέμβαση σε πρωτογενές επίπεδο. Για
να γίνω πιο σαφής να σημειώσω ότι σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται πιο εξειδικευμένη παρέμβαση, θα γίνονται παραπομπές στις αρμόδιες υπηρεσίες. Τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται
να είναι περιστατικά που σχετίζονται με εξαρτησιογόνες ουσίες, οικογενειακής θεραπείας,
βίας στην οικογένεια κ.ο.κ.
Παράλληλα όμως, οι υπηρεσίες απευθύνονται
και στις ενδιάμεσες ομάδες του πληθυσμού.
Αυτές θα μπορούσαν να είναι οι εκπαιδευτικοί,
οι σύνδεσμοι γονέων και κηδεμόνων, οι οργανώσεις νεολαίας, ο αστυνομικός της γειτονιάς,
οι κληρικοί κ.α. Το σκεπτικό είναι ότι οι παραπάνω ομάδες, έρχονται καθημερινά σε επαφή
με άτομα που αντιμετωπίζουν διαφόρων ειδών
δυσκολίες, επομένως, θα μπορούσαν να παραπέμψουν τα άτομα στο Κέντρο για στήριξη. Η
συνεργασία μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα, δηλαδή, ο Λειτουργός του Κέντρου να
έρθει σε επαφή με τις ενδιάμεσες ομάδες και
από κοινού να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό για πιο άμεσα αποτελέσματα.
Προγράμματα για νέους
Προγραμματίζεται, επίσης, η εφαρμογή προ-

Απόρρητο
προσωπικών
δεδομένων

γραμμάτων ειδικά για τους νέους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες
ηλικίες στην σύγχρονη εποχή.
Όπως έχει παρατηρηθεί και μέσα από τις έρευνες που έγιναν για το Δήμο Αγλαντζιάς, οι νέοι
αποτελούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα, καθώς η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται
από μια μεταβλητότητα. Οι αξίες στην οικογένεια είναι πολλές φορές συγκεχυμένες και οι
παραδοσιακοί θεσμοί έρχονται συχνά σε αντίθεση με τους πιο σύγχρονους. Ως αποτέλεσμα,
είναι να βλέπουμε το οικογενειακό περιβάλλον
να διαταράζεται, έτσι οι νέοι και οι έφηβοι περισσότερο, να έχουν την τάση να απομακρύνονται από αυτό. Το Συμβουλευτικό Κέντρο προβλέπεται να εφαρμόσει προγράμματα που στοχεύουν στην ενδυνάμωση και στήριξη των νέων
ώστε να αποφευχθούν βλαπτικές και παραβατικές συμπεριφορές. Μέσα από τη συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη (θα υπάρχει
συνεργασία και με Ψυχολόγο), οι νέοι θα βρίσκουν στήριξη για τα θέματα που τους απασχολούν. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, αναμένεται να διεκπεραιωθούν ομάδες νέων και με
τη βοήθεια ειδικών από οργανώσεις που ειδικεύονται σε θέματα νεολαίας.
Επιπλέον, συζητείται και το ενδεχόμενο παροχής συμβουλευτικής στήριξης και μέσω διαδι-

Το Δημοτικό Συμβουλευτικό
Κέντρο Αγλαντζιάς παίρνει σάρκα
και οστά.
κτύου, ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία
των νέων με τους ειδικούς, μέσα από την ασφάλεια της ανωνυμίας και της εύκολης πρόσβασης που προσφέρει το διαδίκτυο. Σε ένα άλλο
επίπεδο, θετικά θα μπορούσε να λειτουργήσει και η συμβουλευτική στους γονείς, με στόχο να κατανοήσουν καλύτερα τους έφηβους και
να τους υποστηρίξουν κατάλληλα, αντί να τους
απομακρύνουν άθελα τους με τη στάση τους.
Μέθοδοι
Όσον αφορά τις μεθόδους που θα εφαρμόζονται, κάθε περίπτωση θα αξιολογείται από την
Κοινωνική Λειτουργό και θα αντιμετωπίζεται με
τις μεθόδους της Κοινωνικής Εργασίας. Αρχικά
στις πρώτες συναντήσεις ειδικότερα, θα επιδιώκεται η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης
και συνεργασίας με το εξυπηρετούμενο άτομο. Αφού καταγραφούν οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει,
θα υπάρχει μια συνεργασία από κοινού με τον
Κοινωνικό Λειτουργό και τον εξυπηρετούμενο,
ώστε να τεθούν στόχοι και ενέργειες προς αντιμετώπιση των δυσκολιών.
Συγκεκριμένα, μέσω της ατομικής Συμβουλευτικής θα επιδιώκεται η ενεργοποίηση του ατόμου για αξιοποίηση των δυνατοτήτων του και
διερεύνησης των επιλογών του. Εκτός από την
Συμβουλευτική θα παρέχεται και ψυχολογική Στήριξη σε περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο, από Ψυχολόγο που θα συνεργάζεται με
το Κέντρο,
Επιπλέον θα χρησιμοποιούνται, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, μέθοδοι κοινωνικής εργασίας με ομάδες, με την δημιουργία βιωματικών

εργαστηρίων που θα αποτελούν πλαίσιο συγκέντρωσης γονέων ή και νέων. Μέσα από την
ομάδα το άτομο αποκτά εμπειρικές γνώσεις
μέσα από τα βιώματα των άλλων, θετικές αλληλεπιδράσεις και φυσικά στήριξη.
Μια άλλη μέθοδος παρέμβασης, είναι και η διοργάνωση διαλέξεων για θέματα που αφορούν
τα μέλη της οικογένειας και ειδικότερα τους νέους. Θέματα που ίσως να αποτελούν ταμπού
και αποφεύγεται η συζήτηση τους στο σπίτι.
Προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύει και η συμβουλευτική μέσω διαδικτύου.
Για την προσέγγιση των νέων και άλλων ατόμων θα γίνει μια προσπάθεια διοργάνωσης φιλανθρωπικών και κοινωνικών εκδηλώσεων με
την βοήθεια και συμμετοχή εθελοντών που θα
επιδιώξει να συγκεντρώσει το Κέντρο.
Πολλές από τις μεθόδους θα πραγματοποιούνται και με την βοήθεια άλλων μη Κυβερνητικών Εκδηλώσεων και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σε ορισμένες
περιπτώσεις αυτό που ίσως να χρειάζεται ένα
μέλος της οικογένειας ή ένα άτομο είναι απλά
η παροχή πληροφόρησης για το θέμα που τον
απασχολεί, ή στοιχεία για την αρμόδια υπηρεσία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.
Με ανάλογο τρόπο θα παραπέμπονται και άτομα σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες, όταν κριθεί από την Κοινωνική Λειτουργό ότι το αίτημα
του εξυπηρετούμενου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από το Κέντρο.
Συνεργασία με το Κράτος
Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας που παρέχει το Κράτος μέσω των Τμημάτων του Γραφείου Ευημερίας, είναι ο κύριος φορέας παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών. Οι υπόλοιπες δομές των μη κυβερνητικών οργανώσεων και της
τοπικής αυτοδιοίκησης, λειτουργούν συμπληρωματικά των κρατικών Υπηρεσιών. Επομένως,
ενώ παρέχουν και υπηρεσίες με κοινή κατεύθυνση, όπως είναι η συμβουλευτική και οι μέθοδοι κοινωνικής εργασίας, σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τον κρατικό φορέα. Στοχεύουν όμως στην αποφόρτιση του, και στην
αποκέντρωση των Υπηρεσιών για πιο άμεση παρέμβαση και ευκολότερη πρόσβαση των
ατόμων. Επομένως, η πραγματοποίηση της συνεργασίας με τα Τμήματα του Γραφείου Ευημερίας θα επιδιώκεται σε μεγάλο βαθμό. Κάποιες
από τις κύριες Υπηρεσίες που παρέχονται μόνο
από το Κράτος είναι η παροχή βοηθημάτων, η
διευθέτηση ζητημάτων βίας στην οικογένεια
όπως η απομάκρυνση ανηλίκων και προσώπων
που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή άλλων μελών της
οικογένειας κ.α.
Παρόλα αυτά το Κέντρο μπορεί να δεχτεί σε
πρώτη φάση άτομα που να ζητούν ενημέρωση
για τα ωφελήματα τους που παρέχονται από
τον Κρατικό Τομέα, και κατόπιν θα παραπέμπονται στα αρμόδια Τμήματα. Σημαντική είναι και η Λειτουργία του Κέντρου Οικογενειακής Καθοδήγησης (ΚΟΚ), που ανήκει στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Κράτους, και
παρέχει μια πολυθεματική βοήθεια σε οικογενειακό επίπεδο και σε περιστατικά οξείας φάσης που χρειάζονται πιο εξειδικευμένη παρέμβαση. Αναμένεται να είναι μια από τις Υπηρεσίες που το Κέντρο θα έρχεται σε συχνή επικοινωνία.

Η τήρηση του απορρήτου είναι ένα από τα
μέτρα που περιλαμβάνονται στους Κανόνες Λειτουργίας του Κέντρου. Τα μέλη του
Προσωπικού του Κέντρου, είτε αυτά ανήκουν στο έμμισθο προσωπικό, είτε εργάζονται ως συνεργάτες ή ως εθελοντές, υπογράφουν Σύμβαση Τήρησης Εμπιστευτικότητας Επαγγελματικού Απορρήτου, και
με αυτόν τον τρόπο δεσμεύονται και γραπτώς, ότι θα διασφαλίσουν τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες του εξυπηρετούμενου. Κατά τον ίδιο τρόπο υπογράφει και το εξυπηρετούμενο άτομο με
την έναρξη της συνεργασίας του με το Κέντρο, Φόρμα Εμπιστευτικότητας και Συγκατάθεσης, ώστε να ενημερώνεται ότι τα
στοιχεία που θα μοιραστεί στις συναντήσεις θα παραμείνουν αυστηρά εμπιστευτικά και θα φυλάγονται στον δικό του προσωπικό φάκελο, που θα φυλάγεται σε ειδικό προφυλασσόμενο χώρο. Για το μόνο
λόγο που οι Λειτουργοί του Κέντρου έχουν
το δικαίωμα να μοιραστούν πληροφορίες
με άλλους επαγγελματίες, είναι για επαγγελματικούς σκοπούς και μόνο, ή σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πληροφορία ότι το
άτομο ενδέχεται να θέσει τον εαυτό του ή
κάποιον άλλο σε κίνδυνο. Σε περίπτωση
που θα γίνει παραπομπή σε άλλην οργάνωση, ο εξυπηρετούμενος ενημερώνεται
προηγουμένως και δίνει γραπτώς την συγκατάθεσή του.
Η τήρηση του αρχείου γίνεται με βάση το
Νόμο Περί Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων και τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασίας του Ατόμου) Νόμο του 2001. Επίσης, η τήρηση των προσωπικών δεδομένων του εξυπηρετούμενου από την Κοινωνική Λειτουργό του Κέντρου διασφαλίζεται και από τον Κώδικα Δεοντολογίας του
Επαγγέλματος. Το ίδιο ισχύει και για τον
Δεοντολογικό Κώδικα των Ψυχολόγων και
εφαρμόζεται στην περίπτωση του Ψυχολόγου που θα συνεργάζεται με το Κέντρο.
Είναι απόλυτα κατανοητό ότι ο δημότης
για να απευθυνθεί στο Κέντρο θα πρέπει
να νιώσει ασφάλεια για την διασφάλιση
των προσωπικών του δεδομένων, και γι’
αυτό το λόγο στο κομμάτι της τήρησης του
απορρήτου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και
στους κανονισμούς Λειτουργίας του Κέντρου.
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Καλλιέργεια Υδατικής Συνείδησης σε παιδιά
Της Μαρίας Ματθοπούλου Ποστεκκή*
Η έλλειψη και η υποβάθμιση του νερού αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και σοβαρότερα
περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας.
Τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων βιώνουν καθημερινά, πολλοί άνθρωποι σε πολλές
χώρες ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης
και της δικής μας χώρας. Ως εκ τούτου, η εξοικονόμηση νερού, αναγνωρίζεται ως κεντρική
προτεραιότητα διεθνώς.
Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) είναι η ανάληψη από μέρους του της
Εκστρατείας Διαφώτισης για την καλλιέργεια
υδατικής συνείδησης στο κοινό με σκοπό την
εξοικονόμηση νερού.
Περίοδος 2005 – 2009
Η Εκστρατεία είχε αρχίσει να πραγματοποιείται από Λειτουργούς του ΤΑΥ κατά το έτος
2005, με παρουσιάσεις σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Κατά την περίοδο των τεσσάρων ετών,
πραγματοποιούντο κατά μέσον όρο, 10 διαλέξεις κάθε χρόνο σε Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια / Λύκεια. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών που παρακολουθούσαν κάθε χρόνο τις
διαλέξεις, ανερχόταν σε 1000 - 2000.
Περίοδος 2009 – 2010
Η επιτυχία στην αλλαγή νοοτροπίας έγκειται
στην ορθή ενημέρωση και διαφώτιση των πολιτών από τη νεαρή ηλικία. Για τον λόγο αυτό,
στην αρμόδια Υπηρεσία Πληροφορικής και Δημοσιότητας του ΤΑΥ που έχει την άμεση ευθύνη για την υλοποίηση του έργου, συστάθηκε ειδική Ομάδα Εργασίας για τον προγραμματισμό
και οργάνωση της εν λόγω εργασίας.
Από το σχολικό έτος 2009 - 2010, το Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων έχει εντατικοποιήσει τις
προσπάθειές του για διαφώτιση του μαθητόκοσμου μέσω της υλοποίησης των διαλέξεων.

και διαχείρισης του νερού, τη διερεύνηση της
προσωπικής καταναλωτικής συμπεριφοράς και
στάσης στα θέματα του νερού.

Για μια αποτελεσματική και επιτυχημένη Εκστρατεία, θεωρήθηκε αναγκαίο, όπως η Ομάδα εργασίας αποτελείται από άτομα με διάφορες ειδικότητες και προσόντα. Ως εκ τούτου, το ΤΑΥ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προστέθηκαν πέραν των
Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων και Ιδιωτικά
Δημοτικά Σχολεία, καθώς επίσης Δημόσια και
Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία.
Η εκπροσώπηση του ΤΑΥ στα σχολεία από Εκπαιδευτικούς κρίνεται απαραίτητη, αφού κατά
τη διάρκεια των εν λόγω διαλέξεων ο ομιλητής
καλείται να καλύψει μία ύλη εκπαιδευτικού
περιεχομένου με παραστατικότητα και μεταδοτικότητα, ώστε να επιτυγχάνεται η πρόκληση ενδιαφέροντος των παιδιών και η αφομοίωση των μηνυμάτων με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο. Επιπρόσθετα, κάθε Εκπαιδευτικός
είναι υπεύθυνος για μία Επαρχία, συνεπώς καλύπτονται περισσότερα Σχολεία επί καθημερινής βάσης ανά το Παγκύπριο. Τα αποτελέσματα ευαισθητοποίησης του μαθητικού κοινού

ως προς την εξοικονόμηση νερού έχουν ήδη
αρχίσει να είναι ορατά.
Κατά την σχολική χρονιά 2009-10, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 175 διαλέξεις σε Νηπιαγωγεία και 261 διαλέξεις σε Δημοτικά Σχολεία.
Συνολικά παρακολούθησαν τις διαλέξεις 42500
μαθητές.
Περίοδος 2010 – 2011
Μετά τα πολύ ενθαρρυντικά σχόλια που λαμβάνει το ΤΑΥ, αποφασίστηκε όπως κατά τη φετινή σχολική χρονιά, ενταχθούν στο Πρόγραμμα και τα Ιδρύματα Μέσης Εκπαίδευσης, δηλαδή τα Γυμνάσια και τα Λύκεια.
Κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς
2010-11, το ΤΑΥ παρέλαβε 540 αιτήσεις για
πραγματοποίηση της διάλεξης, από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Συνολικά, παρακολούθησαν
το πρόγραμμα πέραν των 59,000 μαθητών.
Οι παρουσιάσεις γίνονται στους μαθητές, έχοντας ως στόχο την κατανόηση της μείζονος σημασίας του νερού για τον άνθρωπο και τη βιοποικιλότητα, τον προβληματισμό και τον κριτικό στοχασμό σε σύγχρονα ζητήματα χρήσης

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
(ΧΗΜΕΙΟ)
Β.Sc Biochemistry Γαλλίας

Λεωφ Αγλαντζιάς 7Γ, Έναντι ΣΠΕ Αγλαντζιάς
Τηλ: 22340302 , Kινητό:99537580

Διεξάγονται:

• AIMATΟΛΟΓΙΚΕΣ
• ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ
• ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ
• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
• ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Η πολύχρονη εμπειρία μας στον τομέα, καθώς και ο σύγχρονος
αναλυτικός εξοπλισμός του εργαστηρίου εγγυούνται την ακρίβεια
των αποτελεσμάτων μας

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ

Επιπρόσθετα, το ΤΑΥ φιλοξενεί Σχολεία στον
Εκθεσιακό Μουσειακό χώρο “Κούλης Μιχαήλ”,
όπου γίνεται ξενάγηση από Λειτουργό του ΤΑΥ
στους μαθητές.
Σημειώνεται ότι η εκστρατεία αυτή έχει διπλή
σκοπιμότητα, καθώς από τη μια άμεσος στόχος είναι η μεταφορά μηνυμάτων τρόπων εξοικονόμησης νερού στο σπίτι και κατ΄ επέκταση η εφαρμογή τους σε κάθε νοικοκυριό και
από την άλλη μακροπρόθεσμος στόχος είναι
η σταδιακή αλλαγή στη νοοτροπία των αυριανών πολιτών όσον αφορά στη σωστή χρήση
του νερού. Το κεντρικό νόημα που μεταδίδεται
με την υλοποίηση των διαλέξεων αυτών είναι
ότι με απλούς τρόπους, μέσα και υλικά και κυρίως μέσα από υπεύθυνη και κριτική συμπεριφορά, η σπατάλη νερού μπορεί να περιοριστεί
σημαντικά.
Η καλλιέργεια υδατικής συνείδησης θα πρέπει να αποτελεί συνεχές μέλημα των αρμοδίων φορέων, για να δίνονται σημαντικά μηνύματα στα παιδιά, σε οργανωμένα σύνολα και
στον απλό πολίτη σχετικά με την ορθή χρήση
και την εξοικονόμηση νερού. Το ΤΑΥ θα συνεχίσει την εκστρατεία αυτή κατά τα προσεχή έτη,
αφού ο στόχος είναι η σταδιακή αλλαγή στη
νοοτροπία των αυριανών πολιτών, έτσι ώστε
να αποκτήσουν υδατική και κατ’ επέκταση οικολογική συνείδηση.
Αν τα σχέδιά σου είναι για ένα χρόνο σπείρε
σπόρους. Αν είναι για δέκα χρόνια, φύτεψε ένα
δέντρο. Αν είναι για εκατό χρόνια, μόρφωσε το
λαό.
*Εκτελεστικός Μηχανικός
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου Αγλαντζιάς

Αναβάθμιση της δημόσιας υγείας

Για το ρόλο και την αποστολή της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγλαντζιάς μιλά στην
εφημερίδα μας ο Ανώτερος Υγειονομικός Επιθεωρητής Κύπρος Βουδιάς. Εξηγεί ποιες διαδικασίες ακολουθούνται από την Υπηρεσία για
την καθαριότητα του Δήμου και λύνει τις απορίες μας πάνω σε σημαντικά ζητήματα όπως είναι η κατοχή σκύλου, η συλλογή των αστικών
απορριμμάτων και η καταπολέμηση τρωκτικών
ή εντόμων.
Ποιος είναι ο ρόλος και η αποστολή της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγλαντζιάς;
O ρόλος και η αποστολή της Υγειονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Αγλαντζιάς είναι η αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, διαμέσου της καθαριότητας και της περιβαλλοντικής υγιεινής
στο Δήμο μας.
Στόχος της υπηρεσίας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η ανάπτυξη ορθής υγιεινής
και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.
Ποια προληπτικά μέτρα λαμβάνονται για τη
διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και ποια προγράμματα υλοποιούνται για το σκοπό αυτό;
Για σκοπούς διασφάλισης της δημόσιας υγείας λαμβάνονται τα εξής μέτρα:
Δειγματοληψίες πόσιμου νερού από όλα τα
σχολεία του Δήμου, από συγκεκριμένα σημεία
των ζωνών παροχής νερού της υδατοπρομήθειας και από τους κερματοδέκτες πώλησης νερού
εντός των Δημοτικών ορίων, καθώς και δειγματοληψίες για την καταλληλότητα του νερού των
δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών, για τους
λουόμενους, κατά τη θερινή περίοδο.
Διερεύνηση και επίλυση οχληριών αναφορικά με προβλήματα πού μπορεί να επηρεάσουν
την υγεία, την ασφάλεια και τις ανέσεις των δημοτών.
Καθαριότητα δημόσιων και ιδιωτικών χώρων
όσον αφορά σκύβαλα και γενικά άχρηστα αντικείμενα.
Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων και τρωκτικών όπως είναι π.χ. το συνεργείο ψεκασμού
για κουνούπια και κατσαρίδες, η τοποθέτηση
δηλητήριου για ποντικούς κ.α.
Μετακίνηση εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων
και αντικειμένων από δημόσιους και ιδιωτικούς
ανοικτούς χώρους.
Απαγόρευση διατήρησης ζώων και πτηνών για
αποφυγή ενοχλήσεων και προβλημάτων ακαθαρσιών κλπ.
Επιβεβαίωση χρήσης κατάλληλων σκυβαλοδοχείων και ορθή τοποθέτηση των σκυβάλων.
Επιπρόσθετα με όλες τις άλλες δραστηριότητες η Υγειονομική Υπηρεσία ασχολείται με την
εφαρμογή των προνοιών για τις ακόλουθες νομοθεσίες:
• Ο Περί αποφυγής της ρύπανσης Νόμος
1992. (απόρριψη σκυβάλων και αχρήστων αντικειμένων σε δημόσιους δρόμους και άλλους δημόσιους χώρους)
• Περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών
Νόμος του 1996 και Περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμοί του 1996 (έλεγχος

Αν ο σκύλος σας χαθεί…
Σε περίπτωση που χάσω τον σκύλο μου μπορεί ο Δήμος να με βοηθήσει να τον βρω;
Ο Δήμος συλλαμβάνει οποιοδήποτε σκύλο
κυκλοφορεί ελεύθερος, οπότε αν οποιοσδήποτε δημότης χάσει τον σκύλο του και ο
σκύλος εντοπισθεί από συνεργεία του Δήμου, θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του, αρκεί φυσικά ο σκύλος να είναι καταγραμμένος στο μητρώο του Δήμου.
Εάν ο σκύλος δεν έχει καταγραφεί ακόμα
στο μητρώο του Δήμου, επομένως δεν είναι
εφικτό να βρεθεί ο ιδιοκτήτης του με βάση
τα στοιχεία που κατέχει ο Δήμος, τότε ο σκύλος φιλοξενείται σε εγκεκριμένο χώρο για
15 μέρες και δημοσιεύεται ανακοίνωση στις
εφημερίδες, με την οποία καλείται ο ιδιοκτήτης του ή οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να τον παραλάβει. Αν δεν παραλειφθεί
από οποιοδήποτε άτομο ο σκύλος εντός των
15 ημερών, τότε ο σκύλος παραδίδεται στις
κτηνιατρικές υπηρεσίες για ευθανασία.

«εγκαταλελειμμένο».
Β) όταν το αντικείμενο βρίσκεται σε ιδιωτικό
χώρο επιδίδει ειδοποίηση στον εγγεγραμμένο
ιδιοκτήτη του χώρου με την οποία τον καλεί να
το μετακινήσει εντός 4 βδομάδων από την ημερομηνία της ειδοποίησης. Αν δεν είναι δυνατή
η επίδοση της ειδοποίησης στον ιδιοκτήτη ή αν
αυτός είναι αγνώστου διαμονής, τότε θεωρείται
νόμιμη ειδοποίηση η δημοσίευσή της σε 2 τουλάχιστον εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.
Αν το άτομο στο οποίο επιδόθηκε ειδοποίηση παραλείψει ή αμελήσει να μετακινήσει το
αντικείμενο τότε:
ι) Εάν το αντικείμενο είναι σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση το Συμβούλιο έχει την εξουσία να
το πωλήσει σε δημόσιο πλειστηριασμό ή με ζήτηση προσφορών και τυχόν έσοδα από την πώληση του διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων του Δήμου και οποιοδήποτε υπόλοιπο κατατίθεται στο δημοτικό ταμείο.
ιι) Εάν το αντικείμενο δεν είναι σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση τότε, ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου, θεωρείται ως απόβλητο και διατίθεται από το Συμβούλιο σύμφωνα με τις πρόνοιες αυτού του Νόμου.

«Η περισυλλογή κλαδεμάτων και
άχρηστων αντικειμένων γίνεται
μια φορά το μήνα»

κολυμβητηρίων για την καταλληλότητα του νερού και των μέτρων ασφαλείας του κοινού.
• Περί Σκύλων Νόμος του 2002. Έλεγχος για
την άδεια κατοχής, συνθήκες διαβίωσης του
ζώου και προβλήματα ενόχλησης. Σύλληψη
αδέσποτων σκύλων
Πραγματοποιούνται έλεγχοι για την τήρηση
των κανόνων υγιεινής σε εστιατόρια και άλλα
καταστήματα;
Όχι δεν πραγματοποιούνται τέτοιοι ελέγχοι
προς το παρόν. Τον υγειονομικό έλεγχο των εν
λόγω υποστατικών έχουν αποκλειστικά οι Υγειονομικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Ο Δήμος Αγλαντζιάς έχει αποταθεί στο Υπουργείο Υγείας για
την παραχώρηση εξουσιοδότησης στο Δήμο,
για τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων ορισμένων υποστατικών, αλλά δεν έχει λάβει ακόμα την εξουσιοδότηση.
Πόσες φορές την εβδομάδα συλλέγονται τα
απορρίματα από τα υποστατικά του Δήμου;
Δύο φορές εβδομαδιαίως για τις οικίες και τις
πολυκατοικίες, καθημερινώς για τα εστιατόρια
και τρεις φορές εβδομαδιαίως για τα στρατόπεδα και τις εγκαταστάσεις της Αστυνομίας.
Πως θα ξέρω ποια μέρα θα περάσει το συνεργείο του Δήμου από την περιοχή που βρίσκεται η οικία μου για να συλλέξει τα άχρηστα
αντικείμενα και κλαδέματα;
Η περισυλλογή κλαδεμάτων και άχρηστων
αντικειμένων γίνεται μια φορά το μήνα από
κάθε οδό του Δήμου βάσει του ετήσιου προγράμματος περισυλλογής κλαδεμάτων και άλλων αντικειμένων.
Το ετήσιο πρόγραμμα περισυλλογής κλαδεμάτων και άλλων αντικειμένων μπορείτε να βρείτε:
• Στα γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς.
• Στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγλαντζιάς.
• Στην εφημερίδα «Εν Δήμω Αγλαντζιάς».
• Στην τοπική εφημερίδα «Αγλαντζιά», που εκδίδεται μηνιαίως.
Στο εν λόγω πρόγραμμα γίνεται διαχωρισμός
του Δήμου σε 8 περιοχές και αναγράφονται οι
ημερομηνίες περισυλλογής για κάθε περιοχή,
για όλο τον χρόνο. Αν δε γνωρίζετε σε ποια περιοχή ανήκει η οδός σας, αποταθείτε στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου για διευκρινήσεις.

Τι προβλέπει η Νομοθεσία για τον καθαρισμό των οικοπέδων;
Η Νομοθεσία προβλέπει την επιδότηση ειδοποίησης στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων για
την ύπαρξη άγριας βλάστησης εντός των τεμαχίων τους, γεγονός που σύμφωνα με το άρθρο
91 (δ) του Περί Δήμων Νόμου, κρίνεται ως οχληρία επειγούσης φύσεως. Τους δίνεται ένα χρονικό περιθώριο (ένας μήνας για το Δήμο Αγλαντζιάς) για να καθαρίσουν οι ίδιοι τα οικόπεδα
τους. Ακολούθως σύμφωνα με το άρθρο 92 και
εάν μέχρι τότε τα οικόπεδα δεν έχουν καθαριστεί, η οχληρία άρεται από το Δήμο. Δηλαδή καθαρίζονται τα οικόπεδα από το Δήμο και χρεώνεται ο/οι ιδιοκτήτης/ες του εκάστοτε οικοπέδου με τα έξοδα που κατέβαλε ο Δήμος.

Ποια απορρίμματα
περισυλλέγει ο Δήμος
Τι είδους άχρηστα αντικείμενα συλλέγονται κατά την εκστρατεία καθαριότητας;
Κατά την εκστρατεία καθαριότητας περισυλλέγονται κλαδέματα, έπιπλα στρώματα, και άλλα βαρετά αντικείμενα. Δεν περισυλλέγονται οικοδομικά υλικά τα οποία είναι ευθύνη των εργολάβων να τα μεταφέρουν στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμάτων (Κοτσιάτη).
Επίσης για απόρριψη μεταλλικών αντικειμένων και ηλεκτρικών συσκευών, παρακαλούνται οι δημότες να επικοινωνούν με
την Υγειονομική Υπηρεσία, για διευθέτηση
περισυλλογής τους από άλλα συνεργεία
του Δήμου και μεταφοράς τους για ανακύκλωση, καθώς απαγορεύεται δια Νόμου η
υγειονομική ταφή τους.
Ποια είναι η διαδικασία όσον αφορά την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων;
Η διαδικασία μετακίνησης και διάθεσης
εγκαταλελειμμένων οχημάτων ή αντικειμένων
είναι η ακόλουθη ( Περί Δήμων Νόμος - άρθρο
92Α – 153/2005 τροποποιητικός):
Αν όχημα παραμένει εγκαταλελειμμένο σε δημόσιο δρόμο ή σε ανοιχτό δημόσιο ή ιδιωτικό
χώρο για περίοδο μεγαλύτερη των 3 βδομάδων
τότε το Δημοτικό Συμβούλιο:

«Οποιοδήποτε άτομο κατέχει σκύλο, οφείλει να εξασφαλίσει τη
σχετική Άδεια κατοχής»
Α) επικολλά αυτοκόλλητη γνωστοποίηση με
την οποία το χαρακτηρίζει ως «εγκαταλελειμμένο» και το ακινητοποιεί με τρόπο που να γίνεται σαφές ότι περιήλθε στην κατοχή του Συμβουλίου.
Β) Επιδίδει ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη του
οχήματος σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 137 ή, όταν το όχημα βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο, και στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του
χώρου με την οποία τους καλεί να το μετακινήσουν μέσα σε 4 βδομάδες από την ημερομηνία
της ειδοποίησης. Αν είναι αδύνατη η επίδοση
της ειδοποίησης στα προαναφερόμενα άτομα
ή αν είναι αγνώστου διαμονής τότε θεωρείται
νόμιμη ειδοποίηση η δημοσίευση της σε 2 τουλάχιστον εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.
Αν το άτομο στο οποίο επιδόθηκε ειδοποίηση παραλείψει ή αμελήσει να μετακινήσει το
όχημα τότε:
ι) αν το όχημα έχει άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ
καθώς και πιστοποιητικό καταλληλότητας, όταν
χρειάζεται, το Συμβούλιο έχει την εξουσία να το
πωλήσει σε δημόσιο πλειστηριασμό ή με ζήτηση προσφορών και τυχόν έσοδα από την πώληση του διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων
του Δήμου και οποιοδήποτε υπόλοιπο κατατίθεται στο δημοτικό ταμείο.
ιι) αν το όχημα δεν έχει άδεια κυκλοφορίας σε
ισχύ ή έχει τέτοια άδεια και δεν υπάρχει πιστοποιητικό καταλληλότητας, όταν χρειάζεται, από
αδειούχο κέντρο τεχνικού ελέγχου μηχανοκίνητων οχημάτων, το όχημα θεωρείται ως όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του, περιέρχεται στην κατοχή του συμβουλίου και διατίθεται
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Οχημάτων
στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμου.
Αν αντικείμενο παραμένει εγκαταλελειμμένο σε δημόσιο δρόμο ή σε ανοιχτό δημόσιο ή
ιδιωτικό χώρο για περίοδο μεγαλύτερη των 3
βδομάδων τότε το Δημοτικό Συμβούλιο ανάλογα του όγκου και της αξίας του αντικειμένου:
Α) επικολλά στο αντικείμενο αυτοκόλλητη
γνωστοποίηση με την οποία το χαρακτηρίζει ως

Πρέπει να εξασφαλίσω οποιαδήποτε Άδεια
για την κατοχή σκύλου;
Ναι. Οποιοδήποτε άτομο κατέχει σκύλο, οφείλει να εξασφαλίσει τη σχετική Άδεια κατοχής,
που εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή (Δημοτικά
ή Κοινοτικά Συμβούλια) βάσει του Περί Σκύλων
Νόμου του 2002 και Τροποιητικού του 2005.
Η διαδικασία εξασφάλισης άδειας κατοχής είναι η ακόλουθη: Η άδεια κατοχής σκύλου εκδίδεται μετά την υπόβολη σχετικής αίτησης στην
αρμόδια αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) προσκομίζοντας:
1. Πιστοποιητικό ή βιβλιάριο υγείας που εκδίδεται από εγγεγραμμένο κτηνίατρο με όλα τα
στοιχεία του ιδιοκτήτη, του σκύλου και ιατρικά
δεδομένα (δεύτερος πίνακας Νόμου).
2. Πιστοποιητικό εγγραφής και μόνιμης σήμανσης από το Διευθυντή (Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσίων ή Κτηνιατρικό Λειτουργό που
εξουσιοδοτήθηκε ειδικά).
3. Απόδειξη πληρωμής από τον κάτοχο, του
προβλεπόμενου τέλους για έκδοση τέτοιας
άδειας (τρίτος πίνακας του Νόμου), το οποίο εισπράττεται από την αρμόδια αρχή.
Ως ιδιοκτήτης σκύλου τι άλλο πρέπει να γνωρίζω για τη Νομοθεσία που διέπει τους σκύλους;
Ο κάθε ιδιοκτήτης σκύλου πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τη Νομοθεσία έχει κάποιες
ευθύνες και ότι ο Δήμος μπορεί να αρνηθεί την
παραχώρηση ή την ανανέωση άδειας κατο-

χής σκύλου ή να ακυρώσει την ήδη υπάρχουσα
Άδεια όταν:
1) Ο σκύλος φαίνεται επικίνδυνος για το κοινό
ή τα ζώα όταν βρίσκεται εκτός του υποστατικού
του ιδιοκτήτη.
2) Διαπιστώνεται από την αρμόδια αρχή ότι
προκαλεί οχληρία, δηλαδή έντονο και συνεχές
γαύγισμα ή ρύπανση δημοσίων και ιδιωτικών
χώρων με τα περιττώματα του (Ο Δήμος Αγλαντζιάς έχει τοποθετήσει σε 12 σημεία του Δήμου, ειδικούς κάδους περισυλλογής περιττωμάτων σκύλων, στους οποίους υπάρχουν ειδικά
σακούλια τα οποία καλούνται να χρησιμοποιούν οι κάτοχοι σκύλων και να μην αφήνουν σε
δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους τα περιττώματα των σκύλων τους.).
3) Ο σκύλος ανήκει σε μία από τις επικίνδυνες
φυλές και αυτό επιβεβαιώνεται από εγγεγραμμένο κτηνίατρο ή Κτηνιατρικό Λειτουργό. Επικίνδυνες φυλές: Dogo Argentine, Fila Brazileiro,
Pitt Bull Terrier ή American Pitt Bull, Japanese
Tossa.
4) Το άτομο το οποίο αποτείνεται για χορήγηση άδειας κατοχής σκύλου είναι κάτω των 16
ετών ή έχει καταδικασθεί για παράβαση του
περί της Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων
Νόμου.
5) Ο αιτητής για άδεια κατοχής σκύλου δε διαθέτει τους χώρους ή τα υποστατικά που εξασφαλίζουν ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης
ανάλογα με την κατηγορία ή τη φυλή του σκύλου.
6) Οι συνθήκες διαβίωσης του σκύλου τον καθιστούν επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και
την υγεία άλλων ζώων.
7) Ο ιδιοκτήτης εγκαταλείπει το σκύλο του ή
από αμέλεια του ιδιοκτήτη, φροντιστή ή φύλακα ο σκύλος διαφεύγει.
8) Ο σκύλος διαβιεί σε χώρους ή υποστατικά

Αποχετευτικό σύστημα λυμάτων στην Αγλαντζιά

Σύνδεση με Κεντρικό Σύστημα Λυμάτων
Με βάση ενημέρωση που έχουμε από
το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας
(Σ.Α.Λ.), οι μόνοι οδοί που απομένουν να
συνδεθούν με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα στο Δήμο μας είναι πιο κάτω:
Οδοί σε Δήμο Αγλαντζιάς στις οποίες είναι
δυνατή η σύνδεση με το Κεντρικό Αποχετευτικό Σύστημα Λυμάτων:
Ανδρέα Παναγίδη, Χαράλαμπου Μούσκου,
Μάρκου Δράκου, Μιχαήλ Παρίδη, Μόδεστου
Παντελή, Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Νίκου Γεωργίου, Αγίου Γεωργίου, Χρίστου Τσιάρτα,
Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου, Μυλωνά Χρυσάνθου, Πολυμνίας, Αγίας Θέκλης, Αγία Σοφία, Αγίας Παρασκευής, Αγίας Ελένης, Αγίας
Φωτεινής, Μελπομένης, Ουρανίας, Λητούς,
Καλλιόπης, Μαβίλη, Στασίνου, Άγγελου Σικελιανού, Διονύσιου Σολωμού, Αγίας Ειρήνης, Κάρολου Κουν, Αγίου Νεκταρίου, Αγίας
Φιλοθέης, Κώστα Βαρνάλη, Ι. Βενέζη, Σαπφούς, Πινδάρου, Πόντου, Αχαρνών, Αμφίσσης, Γρεβενών, Αττικής, Γλυκιώτισσα, Αρκαδίας, Θράκης, Κνωσσού, Μιχαήλ Κουτσόφτα,

Δικώμου, Λαπήθου, Αιγαίου, Πάφου, Μαδαρής, Έξω Μετοχίου, Αμαθούντος, Ασίνου.
Οδοί σε Δήμο Αγλαντζιάς στις οποίες ΔΕΝ
είναι δυνατή η σύνδεση με το Κεντρικό
Αποχετευτικό Σύστημα Λυμάτων:
Λεωφόρος Ακαδημίας, Λεωφόρος Κερύνειας από συμβολή με Λεωφ. Λεμεσού μέχρι
συμβολή με οδό Λεύκωνος, Θηβών, Κεφαλληνίας (από την συμβολή με οδό Κενταύρου
μέχρι τα τεμαχία με αρ. 3139 και 2667), Κενταύρου (από την συμβολή με Λεωφ. Ακαδημίας μέχρι τα τεμαχία με αρ. 3430 και 3456),
Αισώπου, Καψάλη, Κάδμου, Ανδρέα Ζαίμη,
Ρωμανού, Παύλου Μελά, Κατσαντώνη, Κύκλωπος, Μαυρομιχάλη, Μακρυγιάννη, Μαυροκορδάτου, Αλέξανδρου Υψηλάντη, Τρικούπη, Καραισκάκη, Κικέρωνα, Λάμπρου Κατσώνη, Κυριάκου Κολοκάση, Πεντέλης, Κασταλιάς, Μυστρά.
Ολα τα άλλα υποστατικά που βρίσκονται
στην επικράτεια του Δήμου μας, ενώθηκαν ή
μπορούν να ενωθούν με το σύστημα.

που δεν ανήκουν στον ιδιοκτήτη του σκύλου,
εκτός αν έχει γραπτή εξουσιοδότηση να τα χρησιμοποιεί από το νόμιμο ιδιοκτήτη.
9) Ο σκύλος αφήνεται συστηματικά να κυκλοφορεί ελεύθερος στους δρόμους, αφήνει ακαθαρσίες οπουδήποτε και προκαλεί οχληρία
στους περιοίκους και κατόπιν γραπτής προειδοποίησης από την αρμόδια αρχή, ο ιδιοκτήτης παραλείπει να πάρει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.
Ποιες διαδικασίες ακολουθούνται με την
έναρξη του καλοκαιριού στο θέμα της καταπολέμησης των εντόμων;
Πριν την έναρξη και κατά τη θερινή περιόδο
ψεκάζονται όλοι οι ανοικτοί χώροι εντός του
Δήμου όπου υπάρχουν στάσιμα νερά (καλαμιώνες, οχετοί κτλ.) οι οποίοι είναι χώροι εκκόλαψης και απόκρυψης κουνουπιών. Επίσης γίνεται
καθαρισμός της άγριας βλάστησης από τα οικόπεδα του Δήμου, όπου κρύβονται τα κουνούπια
κατά την διάρκεια της ημέρας. Τέλος κατόπιν
τηλεφωνήματος γίνεται ψεκασμός και στις απο-
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χετεύσεις ιδιωτικών οικιών και πολυκατοικιών.
Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που προσβληθεί η οικία μου ή άλλο υποστατικό μου
από ποντικούς;
Μπορείτε να τοποθετήσετε δηλητήριο ή παγίδες για ποντικούς εντός της οικίας σας και
να καθαρίσετε οποιοδήποτε χώρο σας, συνιστά την απόκρυψη ή πολλαπλασιασμό τρωκτικών όπως συσσώρευση αχρήστων αντικειμένων, εκτεθειμένα σκύβαλα, ανοικτές πηγές νερού κτλ.
Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την
Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου και να καταγγείλετε το γεγονός, για να διερευνηθεί η ύπαρξη γειτονικών σπιτιών, ακατοίκητων ή κατοικημένων, ή άλλων ακάθαρτων χώρων που συνιστούν κίνδυνο προσβολής από ποντικούς που
μπορεί να εισέλθουν στην οικία σας.
Τέλος μπορείτε να προσλάβετε ιδιωτική εταιρεία που διενεργεί εξειδικευμένους ψεκασμούς, για ψέκασμα των κλειστών χώρων εντός
της οικίας σας.
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Εντείνεται ο αγώνας για άρση απομόνωσης κοινοτήτων

Πορεία για διάνοιξη οδοφράγματος Πυροΐου
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Μαΐου
2011 και ώρα 10:30 π.μ., εκδήλωση για τη διάνοιξη του οδοφράγματος Αγλαντζιάς – Πυροϊου - Αθηένου. Στην εκδήλωση την οποία διοργάνωσαν ο Δήμος Αγλαντζιάς, ο Δήμος Αθηένου, οι Κοινότητες Γερίου, Πυροΐου και Αβδελλερού, έγιναν χαιρετισμοί από τους Αντρέα
Πέτρου, Δήμαρχο Αγλαντζιάς, Αργύρη Αργυρού, Πρόεδρο της Κοινότητας Γερίου, Ντίνο
Αδάμου, Πρόεδρο του Προσφυγικού Σωματείου Ελεύθερου Πυροϊου, εκ μέρους της Κοινότητας Πυροϊου.
Την εκδήλωση επίσης χαιρέτησαν οι Γιώργος Λουκαϊδης, Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ΑΚΕΛ, Ρίκκος Μαπουρίδης, υποψήφιος
βουλευτής και εκπρόσωπος του Δημοκρατι-

κού Συναγερμού, Ιωάννα Παναγιώτου, Γενική Γραμματέας του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και Πραξούλα Αντωνιάδου,
Πρόεδρος των Ενωμένων Δημοκρατών.
Από όλους τους συμμετέχοντες τονίστηκε η
απόφαση για τη συνέχιση του αγώνα για τη
διάνοιξη του οδοφράγματος, έτσι που να επιτραπεί η ελεύθερη διακίνηση, να συντομευτεί
η διαδρομή Λευκωσίας – Λάρνακας και να αρθεί η απομόνωση των Κοινοτήτων.
Παράλληλη εκδήλωση έγινε και στην άλλη
πλευρά της αποκλεισμένης λεωφόρου, στην
Αθηένου προς Πυρόϊ.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης εγκρίθηκε ψήφισμα και επιδόθη προς τις Αρχές των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο.

Προγράμματα για την πρόληψη της παραβατικότητας

Κοντά στους
νέους της
κοινότητας μας!
Με σκοπό την ενημέρωση των νέων της Κοινότητας μας για το Πρόγραμμα “Αστυνομικός της
Γειτονιάς” και το Πρόγραμμα “Κοινότητες που
Νοιάζονται”, που είναι δύο προγράμματα που
αφορούν την πρόληψη της παραβατικότητας,
ο Δήμος Αγλαντζιάς πραγματοποίησε με τους
συνεργάτες των πιο πάνω προγραμμάτων, συγκέντρωση των νέων στο Οίκημα του Κέντρου
Νεότητος “ΠΛΑΤΥ”.
Στη συγκέντρωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Α. Πέτρου, ο οποίος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σημασία των δύο προγράμματων που σχετίζονται με την πρόληψη της παραβατικότητας, στα έργα υποδομής που δημιούργησε ο Δήμος για υγιή διεξόδους των νέων
μας και κάλεσε τους νέους, μέσα στα παραδο-

σιακά πλαίσια, να ανάψουν λαμπρατζιές, ν’
αποφύγουν όμως κάθε ακρότητα ή τη χρήση
κροτίδων. Τους κάλεσε επίσης να προσέξουν
το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, που είναι η ζωή.
Για το Πρόγραμμα “Αστυνομικός της Γειτονιάς”,
παρευρέθηκε και μίλησε ο Υπεύθυνος του Προγράμματος Υπαστυνόμος, Υπεύθυνος Γραφείου Πρόληψης Εγκλήματος κ. Πέτρος Παττούρας. Για το Πρόγραμμα “Κοινότητες που Νοιάζονται” μίλησε ο Νομικός κ. Νίκος Παυλίδης.
Όλες οι εισηγήσεις των ομιλητών άφησαν άριστες εντυπώσεις στους νέους, τους ώθησαν
στην υποβολή ερωτήσεων και είμαστε σίγουροι πως η διάλεξη συνέβαλε στην αποφυγή
οποιουδήποτε επεισοδίου στο Δήμο μας.

Βράβευση αθλητών και αθλητριών της Αγλαντζιάς

Ειδική τελετή για την Ολυμπιακή Μέρα
Ο Δήμος Αγλαντζιάς διοργάνωσε για 18η
χρονιά, στο Πολιτιστικό Κέντρο «το σκαλί»
ειδική τελετή για την Ολυμπιακή Μέρα για
να βραβεύσει τους αθλητές, δημότες Αγλαντζιάς, που πρώτευσαν τον τελευταίο χρόνο.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος,
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι από ΚΟΑ, ΚΟΕ και Ειδικούς Ολυμπιακούς
Κύπρου, αθλητές και αθλήτριες και αρκετοί
δημότες Αγλαντζιάς.
Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αντρέας Πέτρου, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην εν
λόγω εκδήλωση που ο Δήμος διοργανώνει,
εδώ και αρκετά χρόνια, που έχει σαν σκοπό την τίμηση της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΜΕΡΑΣ και
κατ’ επέκταση την τίμηση των άριστων αθλητών και αθλητριών της Αγλαντζιάς. Ακολούθως έκανε σύντομη αναφορά στην ιστορία
και τη σημασία των ολυμπιακών αγώνων,
στο συμβολισμό της ολυμπιακής σημαίας και
στον ολυμπιακό όρκο. Κλείνοντας, αναφέρθηκε στα έργα που δημιούργησε ο Δήμος για
την άθληση των Δημοτών του και συγχάρηκε
όλους τους αθλητές και αθλήτριες της Αγλαντζιάς των οποίων οι επιδόσεις τους εαυτούς
τους, τις οικογένειες τους, το Δήμο Αγλαντζιάς και τα οράματα της Ολυμπιακής Ιδέας.
Χαιρετισμό απηύθυναν οι κύριοι Ευάγγελος
Χειμώνας, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ, και Ανδρέας Βασιλείου, εκ
μέρους της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, οι οποίοι συνεχάρηκαν τους αθλητές της
Αγλαντζιάς για τις διακρίσεις, εξήραν τη συμ-

βολή του Δήμου Αγλαντζιάς στα πολιτιστικά
και κοινωνικά δρώμενα του τόπου, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση.
Ακολούθησε η βράβευση Σωματείων και
αθλητών. Ο Δήμος βράβευσε 43 Αθλητές και
Αθλήτριες από τα αθλήματα: Στίβος, Κολύμβηση, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Ταεκβοντό, Τζούντο, Καράτε, Πετόσφαιρα, Μπάντμιντον και Τοξοβολία.
Η εκδήλωση έκλεισε με μουσική από το μουσικό σύνολο “Makam”, το οποίο παρουσίασε
τραγούδια και μελωδίες της καθ’ ημάς ανατολής, καθώς και δικές τους συνθέσεις, αποτελούμενο από τους Μιχάλη Κουλουμή (βιολί), Παντελή Ιωνά (φωνή, ούτι, banjo, κιθάρα), Κώστα Χαλλούμα (κοντραμπάσο), Ευριπίδη Δίκαιο (ρεκ, μπεντίρ) και Γιάννη Λέμπο
(clay darbuka, νταούλι).

Τελετή Λήξης Ελεύθερου Πανεπιστημίου
Απονεμήθηκαν διπλώματα στους «αποφοίτους»

Στην τελετή λήξης του 13ου χρόνου του Ελεύθερου Πανεπιστημίου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011 στο Σκαλί Αγλαντζιάς, μίλησε ο Καθηγητής Χρηματο-οικονομικών Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, ο
οποίος ανέπτυξε το θέμα «Η διεθνής οικονομική κρίση και η Κύπρος». Ο εισηγητής εστίασε στους κύριους λόγους της κρίσης (παγκόσμιες ανισορροπίες και αύξηση σε τιμές ακινήτων μέσω του τραπεζικού συστήματος) καθώς
και στο πώς επηρεάστηκε η Κύπρος από αυτά
τα διεθνή γεγονότα.
Μετά το πέρας αυτής της ενδιαφέρουσας διάλεξης, στην οποία συντονιστής ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου Γιώργος Κασίνης, απονεμήθηκαν διπλώματα στους «αποφοίτους» του
Ελεύθερου Πανεπιστημίου που παρακολούθησαν όλες τις διαλέξεις του 13ου κύκλου.
Προηγήθηκαν σύντομες τοποθετήσεις από
τους τρεις συνδιοργανωτές του θεσμού, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου
και Δήμος Αγλαντζιάς. Νοιώθουμε πράγματι
περήφανοι, που εμείς οι συνδιοργανωτές δώσαμε το έναυσμα της εγκαθίδρυσης ενός επωφελή θεσμού, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Αντρέας Πέτρου. Ενός θεσμού που θεωρείται παράθυρο μάθησης και
γνώσης και που συμβάλλει θετικά στην ενίσχυση του προγράμματος της “Δια Βίου Μάθησης”. Και είναι εκατοντάδες οι απλοί άνθρωποι
που από τη θέση του ακροατή, εδώ στις σπηλιές του Πολιτιστικού Κέντρο “το σκαλί” Αγλα-

ντζιάς παρακολούθησαν πάμπολλες από τις
διαλέξεις και έλαβαν ειδικό Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Πέραν τούτων, είναι χιλιάδες
οι ακροατές του ραδιοφώνου του ΡΙΚ που πήραν εφόδια από τις διαλέξεις που παρακολούθησαν από το ραδιόφωνο τους.
Με όλα αυτά, το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο αποκτά τον τίτλο ενός πετυχημένου θεσμού. Και
αυτός ο τίτλος βασίζεται στη στενή συνεργασία των τριών συνδιοργανωτών, στην αφιλοκερδή προσφορά των καθηγητών του Πανεπιστημίου Κύπρου που παραθέτουν τις διαλέξεις
και στη ΣΠΕ Λήδρα που είναι ο οικονομικός αιμοδότης του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, κατέληξε ο κ. Πέτρου.
Το νέο πρόγραμμα διαλέξεων του Ελεύθερου
Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο θα ανακοινωθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, θα περιλαμβάνει νέα θέματα γενικού ενδιαφέροντος και
θα συνεχίσει να απευθύνεται σε όλους τους
πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν
τις γνώσεις τους σε διάφορα θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο.

