ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΝΟΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ
ΔΕΔΟΜΈΝΑ

σελ. 03

σελ.

Η επιτροπή και το
ΣΚΕ Γερμασόγειας
δίπλα στους δημότες

GDPR - Τι είναι
και τι άλλαξε στις
25 Μαΐου 2018;

04

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αυξανόμενη
τάση στις άδειες
οικοδομής

05

σελ.

Η Γερμασόγεια
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ανθεστήρια
Για το 2018 η μεγάλη διήμερη εκδήλωση του Δήμου εμπλουτίστηκε με συναυλίες
γνωστών τραγουδιστών και κορυφώθηκε την Κυριακή με την παρέλαση των
ανθοστολημένων αρμάτων. Η αναβάθμιση συνεχίζεται και στο τρέχον έτος. σελ. 14

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΦΟΡΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στόχοι και
έργα της
επιτροπής

Εκδηλώσεις
του Δήμου

σελ.

σελ.

08

14

BIOWASTE
Νέο σύστημα
συλλογής
οργανικών
αποβλήτων
σελ.

20
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Αγαπητοί δημότες/επισκέπτες,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην
εφημερίδα του Δήμου Γερμασόγειας.
Βασική μας προτεραιότητα είναι η συνεχής
επικοινωνία με τους δημότες καθώς και η
παροχή έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης
για τα θέματα που αφορούν τον Δήμο μας.
Παράλληλα, η φωνή των δημοτών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη βελτίωση
των υπηρεσιών μας. Συνεπώς, στοχεύουμε
στη δυνατότητα υποβολής εισηγήσεων
από όλους για μια καλύτερη καθολική
εξυπηρέτηση.
Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για
τον Δήμο μας, τις δραστηριότητες του
Δημοτικού Συμβουλίου, τις υπηρεσίες του
Δήμου και άλλες βοηθητικές και χρήσιμες
πληροφορίες που ενδιαφέρουν τον δημότη,
αλλά και κάθε επισκέπτη ντόπιο και ξένο.
Επιπρόσθετα, δίνεται η ευκαιρία για ενημέρωση όλων των δράσεων που έχουν
αναληφθεί αλλά και αυτών που βρίσκονται
σε ισχύ ή δύναται να υλοποιηθούν προσεχώς. Μια από τις επιδιώξεις μας είναι η
αναβάθμιση των υπηρεσιών και ο σχεδιασμός εφαρμογής που θα προσφέρει 24ωρη

άμεση εξυπηρέτηση στο κοινό, χωρίς να
χρειάζεται η προσωπική του παρουσία στον
Δήμο.
Στο πλαίσιο του οράματος για τη δημιουργία ενός σύγχρονου Δήμου, έχει ήδη
ετοιμαστεί μελέτη και επιχειρησιακό σχέδιο συνένωσης του Δήμου Γερμασόγειας
με τις Κοινότητες Μουτταγιάκας, Φοινικαριών και Ακρούντας της Επαρχίας Λεμεσού.
Επιπλέον, γίνονται διαδικασίες μεταφοράς
των υπηρεσιών μας σε νέες σύγχρονες
εγκαταστάσεις, οι οποίες αναμένεται να
ολοκληρωθούν μέσα στο 2019.
Ιδιαίτερα δε η διαδικτυακή μας παρουσία,
σκοπό έχει να προβάλει διεθνώς την τουριστική βιομηχανία της πόλης μας και το
τουριστικό της προϊόν, δίνοντας την ευκαιρία στον κάθε επισκέπτη να εξασφαλίσει
όλη την αναγκαία πληροφόρηση που θα
τον βοηθήσει να επιλέξει το χώρο των διακοπών του.

προσπάθεια για περαιτέρω ανάπτυξη της
Γερμασόγειας. Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης και όμορφης πόλης
με ανθρώπινο πρόσωπο, οργανωμένης
και λειτουργικής για μας και τα παιδιά μας.

Από μέρους μου και από μέρους των Μελών
του Δημοτικού Συμβουλίου σας χαιρετώ και
σας συγχαίρω όλους μαζί και τον καθένα
ξεχωριστά για τη συμμετοχή σας στην

Με εκτίμηση,
Κυριάκος Ξυδιάς
Δήμαρχος

Δημοτικό Συμβούλιο
Δήμαρχος

Κυριάκος Ξυδιάς
T. 25879810 / 99333928
F. 25873434
E. yermasoyia.municipality@cytanet.com.cy

Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Ηλιάδης
T. 25322180 / 99360654
E. eliadeskyr@gmail.com

Δημοτικοί Σύμβουλοι
Γεώργιος Αψιώτης
T. 99464428
E. apsig19@hotmail.com

Γεώργιος Καζαμίας
T. 99377500
E. gkazamias3@gmail.com

Γεώργιος Λουρουτζιάτης
T. 25326684 / 99603598
E. glouroutziatis@gmail.com

Δώρος Θεοδώρου
T. 25321108 / 99522647

Κούλλης Τσαγγάρης
T. 25314777 / 99636666
E. koullist@cytanet.com.cy

Πέπη Ορφανίδου
T. 25100360 / 99101515
E. orphanidou.pepy@gmail.com

Πολύβιος Παπασολωμού
T. 99882918
E. papasolstl@cytanet.com.cy

Χρίστος Παπαμιχαήλ
T. 25315501 / 99514184

Ιωάννης Κράνος
T. 25430620 / 99315632
E. ykranos@cytanet.com.cy

E. dorostheodorou@cablenet.com.cy

E. papamichael86christos@gmail.com

Σχολική Εφορεία
Πρόεδρος
Εύρος Δρουσιώτης

Δήμος Γερμασόγειας
Αγίας Παρασκευής
Αρ. 39, 4044 Γερμασόγεια

Αντιπρόεδρος
Άδωνις Γιασεμίδης

Γραμματέας
Έλενα Γεωργίου

Ταμίας
Αγγέλα Γιάννου

Μέλη Σχολικής Εφορείας
Δημήτρης Γερμασογείτης, Φίλιππος Φιλίππου, Τζοάννα Ιωάννου

Δημαρχείο: yermasoyia.municipality@cytanet.com.cy
Υγειονομείο: yermasoyia.health@cytanet .com.cy
Πολιτικοί Γάμοι: yermasoyia.weddings@cytanet.com.cy
Τεχνικές Υπηρεσίες: yerm.mun.tech.dep@cytanet.com.cy
Δημοτική Βιβλιοθήκη: 25431271. Ώρες λειτουργίας: 3:00-6:00 μμ

Επιμέλεια Έκδοσης:
Σχεδιασμός:
Συντονισμός:
Φωτογράφος:
Εκτύπωση:

Πέπη Ορφανίδου
Monografik Creative Studio Ltd
Χρυστάλλα Ζαχαρίου
Photo Takis Ltd
Litho Omega Ltd
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Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιώργος Αψιώτης
Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΕΛΗ
Κυριάκος Ηλιάδης
Αντιδήμαρχος
Δώρος Θεοδώρου
Δημοτικός Σύμβουλος
Χρίστος Νικολαΐδης (Kάκης Χρυσηλής)
Όλγα Οράτη
Μιχάλης Παύλου
Πατήρ Νεκτάριος Παντελή
Πόλα Παναγίδου
Κούλλα Φασουλίδου
Νίκος Νεοφύτου
Aντρέας Λ. Κιννής
Ανδρέας Στυλιανού
Πανίκος Παππούς

Με στόχο πάντα τη διασφάλιση καλύτερης
και πιο ποιοτικής ζωής για τους συνδημότες
της, η επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας είχε
πλούσια δράση κατά το 2018.
Στις 28 Απριλίου, 2018 οργάνωσε έρανο
για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου,
στα πλαίσιο της Πορείας Χριστοδούλας έξω
από τις υπεραγορές Καρσεράς, Pop life,
Smart, Χ’’Αντωνάς, Σκλαβενίτης και Παπάς.
Στην φετινή προσπάθεια συμμετείχαν και η
Σχολική Εφορεία, οι Σύνδεσμοι Γονέων και
Κηδεμόνων των σχολείων του Δήμου μας
και το ΣΚΕ Γερμασόγειας.
Παράλληλα, μέσα στο 2018 η επιτροπή
οργάνωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία τις
δυο ετήσιες εθελοντικές αιμοδοσίες στις
6 Μαϊου και στις 9 Νοεμβρίου. Η πρώτη
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την
οικογένεια του Νικόλα Κιννή και ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του καθώς και στη
μνήμη των αποθανόντων συνδημοτών μας
του εκπαιδευτικού Γεώργιου Δρουσιώτη
και των μαθητών Στέφανου Δρουσιώτη και
Εύρου Αβράαμ. Η δεύτερη ήταν αφιερωμένη στη μνήμη των αποθανόντων Μελών
του Συμβουλίου Βελτιώσεως και του Δημοτικού Συμβουλίου Γερμασόγειας και για
πρώτη φορά η αιμοδοσία ήταν αφιερωμένη και στους ήρωες Γερμασόγειας που
έχασαν την ζωή τους το 1974. Η αιμοδοσία
πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενίσχυση
της Τράπεζας Αίματος του Δήμου μας.
Συνολικά μαζευτήκαν πέραν των ογδόντα
μπουκαλών αίμα.
Η καθιερωμένη και αγαπημένη εκδρομή για
τους συνταξιούχους συνδημότες μας διεξάχθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2018 με τελικό
προορισμό την Παναγία της Ασίνου. Μετά

από ένα σύντομο σταθμό στο χωριό Γαλατα
(πλατεία) για καφέ, ο οποίος προσφέρθηκε
από την εκκλησιαστική επιτροπή της Αγίας
Παρασκευής, οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν το χωριό Μένικο και την εκκλησία του
Αγίου Κυπριανού για προσκύνημα ενώ στην
συνέχεια επισκέφτηκαν την εκκλησία της
Παναγίας της Ασίνου. Στους συνταξιούχους
συνδημότες μας προσφέρθηκε μεσημεριανό φαγητό σε εστιατόριο της περιοχής,
με δαπάνη του Δήμου.
Πέραν των πιο πάνω η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας διαδραμάτισε σημαντικό
ρόλο στη στήριξη των δυσπραγούντων
συνδημοτών μας, με εισήγηση της προς το
Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε ο Δήμος να
στηρίξει με κάθε τρόπο (οικονομικό, ψυχολογικό) τις άπορες οικογένειες του Δήμου
μας τις μέρες των εορτών του Πάσχα και
των Χριστουγέννων. Στο σημείο αυτό επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της
προς την υπεραγορά Παπάς και την υπεραγορά Καρσεράς για την εισφορά τους σε
δωροεπιταγές.
Σημαντική βοήθεια για την υλοποίηση των
στόχων της επιτροπής παρέχεται και από το
ΣΚΕ Γερμασόγειας που την στηρίζει με κάθε
τρόπο όποτε τους ζητηθεί.
Ο πρόεδρος της επιτροπής εκφράζει τις
ευχαριστίες του σε όλα τα μέλη της επιτροπής για την άψογη συνεργασία που έχουν.
Αψιώτης Γιώργος
Δημοτικός Σύμβουλος
Πρόεδρος Επιτροπής
Κοινωνικής Πρόνοιας
ΑΙΜΟΔΟΣΊΑ Μάϊος 2018

ΑΙΜΟΔΟΣΊΑ Νοέμβριος 2018
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Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πέπη Ορφανίδου,
Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΕΛΗ
Πολύβιος Παπασολωμού
Δημοτικός Σύμβουλος
Ιωάννης Κράνος
Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Δεδομένα – (GDPR)

Tι άλλαξε στις 25 Μαΐου 2018;

Από τις 25 Μαΐου 2018 τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αλλιώς προσωπικά μας
στοιχεία προστατεύονται βάσει ευρωπαϊκής
νομοθεσίας.
Τα προσωπικά δεδομένα είναι
δεδομένα;
Όχι φυσικά και για κανέναν. Προσωπικά
δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εμάς και μας περιγράφει όπως
το ονοματεπώνυμο, η ηλικία μας, διεύθυνση
μας, το επάγγελμα μας, η οικογενειακή μας
κατάσταση αλλά και χαρακτηριστικά μας
όπως το ύψος μας, η εκπαίδευση, θέματα
εργασίας όπως προϋπηρεσία, εργασιακή
συμπεριφορά όπως συνεπής ή αμελής κλπ,
η οικονομική μας κατάσταση, τα έσοδα μας,
τα περιουσιακά μας στοιχεία, η διαχείριση
των οικονομικών μας, τα ενδιαφέροντα
μας, οι δραστηριότητες και συνήθειες μας.
Δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως δεδομένα για χρήση από φυσικό ή νομικό
πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα
χωρίς την συναίνεση μας. Εξαιρούνται για
παράδειγμα τα δεδομένα μας που περιλαμβάνονται στην επαγγελματική μας κάρτα
την οποία δίδουμε στον επαγγελματικό μας
κύκλο και για να επικοινωνήσει τρίτο μέρος
για επαγγελματικούς σκοπούς ή τα στοιχεία
μας (όπως ηλεκτρονική μας διεύθυνση και
κινητό μας) που δίδουμε σε φίλους.

Μας αποκαλούν υποκείμενα;
Όχι ακριβώς. Μπορεί η λέξη υποκείμενο να
ακούγεται προσβλητική, με την εφαρμογή
της νομοθεσίας όμως θα πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι όλοι είμαστε πλέον τα
υποκείμενα των δεδομένων. Ο κανονισμός
αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα και ζώντες.
Ευαισθησίες και στα δεδομένα;
Περαιτέρω γίνεται διαβάθμιση των δεδομένων σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
Ευαίσθητα χαρακτηρίζονται τα προσωπικά μας δεδομένα που αναφέρονται στη
φυλετική ή εθνική μας προέλευση, στις
πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές μας
πεποιθήσεις, κατά πόσο συνδικαλιζόμαστε,
σε θέματα υγείας μας, σε θέματα κοινωνικής μας πρόνοιας, στην ερωτική μας ζωή,
τυχόν ποινικές διώξεις και καταδίκες μας. Ο
νόμος προστατεύει τα ευαίσθητα δεδομένα
με αυστηρότερες ρυθμίσεις από ότι τα απλά
προσωπικά δεδομένα.
Τι σημαίνει τα προσωπικά μας
δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας;
Εργασίες όπως η συλλογή, καταχώριση,
οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση,
διάδοση, συσχέτιση ή συνδυασμός, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή, καταστροφή
των προσωπικών μας δεδομένων θεωρούνται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Ποιος ο υπεύθυνος επεξεργασίας και
ποιος ο εκτελών την επεξεργασία;
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που τηρεί και
επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ονομάζεται υπεύθυνος επεξεργασίας. Π.χ. ο
ιατρός μας που κρατά τα στοιχεία μας,
πολλές φορές ευαίσθητα στοιχεία που μας
αφορούν (καθότι ιατρικά δεδομένα μας)
είναι υπεύθυνος επεξεργασίας.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που επεξεργάζεται
δεδομένα για λογαριασμό κάποιου υπεύθυνου επεξεργασίας (δείτε πιο πάνω)
ονομάζεται εκτελών την επεξεργασία. Για
παράδειγμα η γραμματέας στο ιατρικό
κέντρο που επισκεπτόμαστε εκτελεί την
επεξεργασία των δεδομένων μας εκ μέρους
του ιατρού ή του κέντρου.
Η επεξεργασία των προσωπικών μας δεδομένων επιτρέπεται μόνο όταν έχουμε δώσει
τη συγκατάθεσή μας (εκτός και αν συντρέχουν λόγοι για την υγεία μας, ασφάλεια
μας κλπ που αναφέρονται ρητά στη νομοθεσία). Το ίδιο ισχύει και για τα ευαίσθητα

προσωπικά μας δεδομένα, η επεξεργασία
των οποίων επιτρέπεται εάν έχουμε δώσει
την συγκατάθεση μας ή προκύπτει από
τις υποχρεώσεις μας με βάση σύμβασης ή
συμβολαίου εργοδότησης, ή προκύπτουν
ύψιστοι λόγοι ασφαλείας, υγείας και προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και
άλλα όπως ορίζονται ρητά στη νομοθεσία.
Ποιες οι υποχρεώσεις του υπευθύνου
επεξεργασίας;
Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να
γνωστοποιεί στην Αρμόδια Αρχή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που
πραγματοποιεί. Η Αρμόδια Αρχή με την
σειρά της καταχωρεί όλες τις γνωστοποιήσεις που λαμβάνει σε ειδικό μητρώο.
Όταν η επεξεργασία αφορά ευαίσθητα
δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να την πραγματοποιήσει μόνο μετά από
άδεια της Αρχής, η οποία χορηγείται με ειδικούς όρους και προϋποθέσεις. Άδεια επίσης
μπορεί να απαιτείται για τη διαβίβαση δεδομένων σε χώρα εκτός της ΕΕ, καθώς και για
τη διασύνδεση αρχείων.
Πώς μας αφορά και πως μας προστατεύει ουσιαστικά η νομοθεσία;
Είναι σημαντικό να μη δίδουμε εύκολα τα
προσωπικά μας δεδομένα αλλά μόνο για
συγκεκριμένο σκοπό και χρήση. Η καλύτερη
μέθοδος προστασίας τους είναι η πρόληψη,
δηλαδή να αποφεύγουμε να δίδουμε ανεξέλεγκτα τα στοιχεία μας ή άδεια για χρήση
τους και όταν δίδουμε στοιχεία μας να είναι
τα απολύτως απαραίτητα.
Σε περίπτωση που έχουμε αμφιβολίες ή
και ενδείξεις αθέμιτης χρήσης των προσωπικών μας δεδομένων θα ήταν καλό ως
πρώτη ενέργεια να ζητήσουμε εξηγήσεις
από το ίδιο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που τα επεξεργάζεται. Περαιτέρω και σε περίπτωση
που δεν ικανοποιηθούμε, ή δεν λάβουμε
απάντηση ή κρίνουμε καταχρηστική την
χρήση ή συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι
μπορούμε να απευθυνθούμε στην αρμόδια
αρχή (www.dataprotection.gov.cy).
Πέπη Ορφανίδου
Δημοτική Σύμβουλος
Πρόεδρος Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων
και Διεθνών Σχέσεων
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εκτελεστική
Επιτροπή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χρίστος Παπάμιχαηλ
Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΕΛΗ
Γιώργος Καζαμίας
Δημοτικός Σύμβουλος
Ιωάννης Κράνος
Δημοτικός Σύμβουλος

Η Εκτελεστική/Τεχνική Επιτροπή του
Δήμου ασχολήθηκε και αυτή την περίοδο με την εξέταση αιτήσεων ανάπτυξης
(άδειες οικοδομής, διαίρεσης οικοδομών,
διαχωρισμού γης σε οικόπεδα, πιστοποιητικών τελικής έγκρισης κ.α) ως επίσης και
με διάφορα άλλα θέματα που άπτονται
των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Ένα
από τα ζητήματα που έχει απασχολήσει
ιδιαίτερα την Επιτροπή είναι η αυξανόμενη
τάση που παρατηρείται για ανέγερση πολυώροφων κτηρίων στο Δήμο μας μέσω της
έκδοσης σχετικών αδειών από το Τμήμα

Πολεοδομίας & Οικήσεως. Στα πλαίσια του
γενικότερου προβληματισμού που υπάρχει
για τέτοιου είδους αναπτύξεις, στάλθηκε
επιστολή προς τη Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας ζητώντας διευκρινίσεις
για το κατά πόσο οι πρόνοιες του εν ισχύει
Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού οι οποίες καθορίζουν τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό
ορόφων βρίσκονται σε ισχύ. Επιπρόσθετα,
έχει ετοιμαστεί πρόταση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο σχετικά με πιθανά αντισταθμιστικά μέτρα που θα ζητούνται προς όφελος
του Δήμου στην περίπτωση αδειοδότησης
τέτοιων αναπτύξεων. Με τη λήψη των σχετικών απαντήσεων και αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου, αυτές θα εφαρμόζονται ομοιόμορφα κατά τη διαδικασία
εξέτασης των αιτήσεων.
Χρίστος Παπάμιχαηλ
Δημοτικός Σύμβουλος
Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Έργα
ασφαλτόστρωσης

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε μια προσπάθεια ριζικής βελτίωσης του
υφιστάμενου οδικού δικτύου, αποφάσισε τη συμπερίληψη σχετικού
κονδυλίου στους προϋπολογισμούς
του Δήμου των επόμενων 3 ετών,
με σκοπό την ασφαλτική επίστρωση
διαφόρων οδών. Το κονδύλι που
έχει εγκριθεί για το 2018, διατέθηκε για την επίστρωση των οδών
Παλληνίων-Θέσπιδος, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Ιλαρίωνος, Μεγάλου
Θεοδοσίου-Πατριάρχου Αθηναγόρα-Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου,
Χαλκοκονδύλη-Αγίας Χριστίνης,
Ευάγγελου Γεωργίου, Χαρίλαου Τρικούππη, Ποταμιάς, Ύδρας, Άρσους,
Χριστάκη Κράνου, Διονυσίου Κυκκώτη, Γεώργιου Δροσίνη-Ιέρωνος,
Αμερικάνας, Κέας-Αντρέα Συγγρού,
Κορωνίας, Ακτίνου, Ηφαίστου,
Σάμου.
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή Αθλητισμoύ & Νεολαίας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πολύβιος Π” Σολωμού
Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΕΛΗ
Χρίστος Π” Mιχαήλ
Δημοτικός Σύμβουλος
Ιωάννης Κράνος
Δημοτικός Σύμβουλος
Χριστάκης Κιτρομηλίδης
Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Μάριος Γαβριηλίδης
Χριστιάνα Βασιλείου
Στέλλα Ευριπίδου
Στέλλα Ανδρέου
Πόπη Δρουσιώτου
Μιχαλάκης Αντωνιάδης
Γεώργιος Βίκτωρος
Tζοάννα Ιωάννου
Διονύσης Σταύρου
Σταύρος Σταύρου
Γιώργος Κυλίλης

Η Αθλητική επιτροπή του Δήμου Γερμασόγειας εργάζεται για την ανάπτυξη του
αθλητισμού στο Δήμο μας, ώστε να προσφέρει επιλογές στους δημότες να ασχοληθούν
με διάφορα αθλήματα. Για τον σκοπό αυτό,
διοργανώνει διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις με την ενεργή συμμετοχή των δημοτών.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενθάρρυνση της ενασχόλησης των παιδιών με
τον αθλητισμό κατά τον ελεύθερο τους
χρόνο. Στα πλαίσια αυτά, διοργανώθηκε
η εκδήλωση Kids Athletics, στην οποία τα
παιδιά είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πολλά αγωνίσματα του στίβου.
Παράλληλα ο Δήμος συμμετείχε στην
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, η οποία
διοργανώνεται σε ετήσια βάση από τον ΚΟΑ.
Η διοργάνωση έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο
2018 και έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς
συνδημότες μας να ασκηθούν σε διάφορα
αθλήματα.
Σε μια άλλη κίνηση, ο Δήμος προχώρησε
στην αναβάθμιση των γηπέδων του, ώστε

να μπορούν οι δημότες να αθλούνται κατά
τις ελεύθερες τους ώρες και επί καθημερινής βάσης, καθότι τα γήπεδα παραμένουν
ανοιχτά τόσο τις καθημερινές όσο και τα
Σαββατοκυρίακα.
Επιπρόσθετα, ως Δήμος θεωρούμε καθήκον
μας να τιμούμε τους διακριθέντες αθλητές
μας και για τον σκοπό αυτόν, διοργανώνεται
η ετήσια εκδήλωση κατά την οποία τιμούνται όλοι όσοι διακρίθηκαν σε Ολυμπιακούς
Αγώνες, Παγκόσμιους Αγώνες και τοπικές
διοργανώσεις.
Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά
τα μέλη της Αθλητικής Επιτροπής, τους εθελοντές δημότες μας καθώς και την Δημοτική
Υπηρεσία, για την άψογη συνεργασία που
είχαμε και την πολύτιμη βοήθεια που μας
παρείχαν.
Πολύβιος Παπασολωμού
Δημοτικός Σύμβουλος
Πρόεδρος Επιτροπής Αθλητισμού
και Νεολαίας

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ

Αναδεικνύοντας το έργο της
Σχολικής Εφορείας
Γερμασόγειας
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΆ ΤΟ ΈΡΓΟ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ
ΓΕΡΜΑΣΌΓΕΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΆΤΑΙ
ΩΣ ΕΞΉΣ:
✓✓ Αγορά και τοποθέτηση
5 επιτοίχιων ανεμιστήρων
5 στα Δημοτικά και
5 Νηπιαγωγεία της
5 Σχολικής Εφορείας 5
5 Γερμασόγειας.
✓✓ Εργοδότηση σχολικών
5 τροχονόμων σε
5 συνεργασία με τον 5
5 Δήμο Γερμασόγειας.

Δημοτικό και Νηπιαγωγείο
Γερμασόγειας

Β’ Δημοτικό και Β’ Νηπιαγωγείο
Ποταμού Γερμασόγειας

Α’ Δημοτικό και Α’ Νηπιαγωγείο
Ποταμού Γερμασόγειας

• Αναβάθμιση συστήματος συναγερμού
τόσο στο Δημοτικό σχολείο Γερμασόγειας όσο και στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο
Γερμασόγειας.

• Μετατροπή όλων των παραθύρων σε
ανακλινώμενα.

• Έγινε επέκταση (σε ύψος) περίφραξης
περιμετρικά του σχολείου με έξοδα του
Δημαρχείου Γερμασόγειας μετά από
αίτημα της Σχολικής Εφορείας.

• Επαναχωροθέτηση σκάμματος άλματος
μήκους σε πιο λειτουργικό σημείο.
• Τοποθέτηση κλιματιστικών στους
χώρους που κρίθηκε αναγκαίο.
• Κάλυψη των σχαρών όμβριων υδάτων
στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Γερμασόγειας με προστατευτική
λαμαρίνα.
• Δημιουργία πεζοδρομίου σύνδεσης
λυόμενης αίθουσας με το κεντρικό
κτήριο στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο
Γερμασόγειας.
• Στη διαδικασία προσφορών για
βελτίωση των υφιστάμενων και
τοποθέτηση νέων, όπου χρειάζεται
μεταλλοκατασκευών.
• Τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος στο πεζοδρόμιο μπροστά από το
Δημόσιο Νηπιαγωγείο Γερμασόγειας.
• Συντήρηση του πολυπαιχνιδιού του
Νηπιαγωγείου.

• Αλλαγή δαπέδου στον παιδότοπο του
Β’ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Ποταμού
Γερμασόγειας.
• Ανακαίνιση αποχωρητηρίων και επίλυση
προβλήματος υγρασιών στα γραφεία του
Β’ Δημοτικού Ποταμού Γερμασόγειας.
• Αντικατάσταση δαπέδου κλειστής αίθουσας πολλαπλής χρήσης Β’ Δημοτικού
Σχολείου Ποταμού Γερμασόγειας.
• Κατασκευή και ένωση με αποχετευτικό
σύστημα στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Ποταμού Γερμασόγειας.
• Έχει εγκριθεί και προχωρά η τοποθέτηση
συστήματος συναγερμού στο Β’ Δημοτικό Ποταμού Γερμασόγειας.
• Γενική συντήρηση (βάψιμο όλου του
σχολείου και νηπιαγωγείου και ανακαίνιση αποχωρητηρίων μαθητών)
• Έχει ξεκινήσει από το 2017 και είναι υπό
εξέλιξη η ανύψωση των περιφράξεων
όλων των σχολείων του Δήμου μας με
την συμβολή και του Δημαρχείου. Στο δε
Β´ Δημοτικό το έργο έχει ολοκληρωθεί.

• Το εναπομείναν μέρος της περίφραξης
θα διεκπεραιωθεί μέχρι τα Χριστούγεννα
και θα το καλύψει η Σχολική Εφορεία.
• Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του
2018 τοποθετήθηκε στο σχολείο φρουρός, ο οποίος συνεχίζει την φύλαξη του
σχολείου με αποτέλεσμα την μείωση
των βανδαλισμών, σε σύγκριση με την
προηγούμενη χρονιά.
• Έγινε αντικατάσταση κλιματιστικών
στα γραφεία.
• Έγινε γενική συντήρηση στο σχολείο.
• Έγινε συντήρηση του πολυπαιχνιδιού
στο Α’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο.
• Τοποθετήθηκε αποθήκη εξωτερικού
χώρου.
• Μετά την έγκριση για τοποθέτηση
συστήματος συναγερμού στο Α’ Δημόσιο
Νηπιαγωγέιο η ΣΕΓ θα προχωρήσει
σύντομα στην υλοποίηση.

10 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

www.yermasoyiamunicipality.org.cy

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή Πρασίνου
Περιβάλλοντος & Yγείας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Κράνος
Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΕΛΗ
Δώρος Θεοδώρου
Δημοτικός Σύμβουλος
Γεώργιος Αψιώτης
Δημοτικός Σύμβουλος
Γεώργιος Λουρουτζιάτης
Δημοτικός Σύμβουλος
Πανίκος Χειμώνας
Αντώνης Χρυσοστόμου
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Παύλος Παυλίδης
Πόπη Εγγλέζου
Κωνσταντίνος Γεωργίου
Αυγή Γαβριήλ
Μυλωνάς Παναγιώτης
Άντρος Αντρονίκου
Χρύσανθος Μιχαηλίδης
Χριστόφορος Μονιάτης
Παναγιώτης Μοριάς X” Παναγή

Ενάμιση χρόνο μετά από την σύσταση της
επιτροπής πρασίνου έχουμε πετύχει αρκετά
και προσπαθούμε για ακόμα περισσότερα.

χώρο της εκδήλωσης λειτούργησαν ενημερωτικά περίπτερα, graffiti με οικολογικά
spray και fashion show Runaway.

Στις 10 Νοεμβρίου 2018, ο Δήμος Γερμασόγειας τέλεσε τα εγκαίνια του νέου πάρκου με
την επωνυμία «Παρκο Φιλίας των Εθνών»
που δημιουργήθηκε στην οδό Μύκυνών στο
Ποταμό Γερμασόγειας

Εξετάσαμε τη μελέτη αναβάθμισης της
κεντρικής νησίδας του παραλιακού δρόμου
και θα προχωρήσουμε άμεσα ακολουθώντας όλες τις νομότυπες διαδικασίες για
έναρξη εργασιών υλοποίησης της εν λόγο
αναβάθμισης.

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Έντιμος Υπουργός Παιδείας & Πολιτισμού κ. Κώστας Χαμπιαούρης.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε αγιασμό από
τον Πρωτοπρεσβύτερο πατήρ Νεκτάριο
Παντελή, χαιρετισμούς από το Δήμαρχο
Γερμασόγειας και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πρασίνου, Περιβάλλοντος & Υγείας και
ομιλία από τον Έντιμο Υπουργό Παιδείας &
Πολιτισμού. Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από παιδιά και μικρή δεξίωση.
Έχουμε συνδιοργανώσει με επιτυχία ίσως τη
μεγαλύτερη δεντροφύτευση που έγινε ποτέ
στην επαρχία Λεμεσού και στο Δήμο μας
φυτεύοντας πέραν των οχτακοσίων (800)
δενδρυλλίων.
Προχωρήσαμε στην κατασκευή πέντε νέων
χώρων πρασίνου με μεγαλύτερο αυτόν στην
οδό Μυκηνών όπου θα τοποθετηθούν για
πρώτη φορά όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου.
Ο Δήμαρχος και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Γερμασόγειας σε συνεργασία με την
PAT - Plant A Tree Plantation, πραγματοποιήσαν εκδήλωση για τη Γιορτή του Δένδρου
το Σάββατο 3 Μαρτίου, 2018. Η εκδήλωση
ξεκίνησε στις 3.00 μ.μ. με δενδροφύτευση
στο χώρο πρασίνου που βρίσκεται στην οδό
Ρόδου στον Ποταμό Γερμασόγειας και ακολούθησε πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα
από γνωστά συγκροτήματα στο χώρο στάθμευσης του Ποταμού Γερμασόγειας. Στο

Είμαστε έτοιμοι για προκήρυξη προσφορών
και ανάθεση σε ιδιώτες της καθαριότητας
και συντήρησης μέρους των υφιστάμενων
χώρων πράσινου αποσυμφορίζοντας την
υπηρεσία και προσδοκώντας σε άμεσα βέλτιστα αποτελέσματα.
Προχωρήσαμε σε αποκατάσταση του μονοπατιού της φύσης.
Έχουμε ήδη προβεί σε ενέργειες προς τις
διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες όσον αφορά
στην κατασκευή πάρκου για ΑμεΑ καθώς και
πάρκο για σκύλους και αναμένουμε σύντομα
θετικά αποτελέσματα για να προχωρήσουμε
στην υλοποίηση αυτών των πάρκων καθώς
και στην τοπιοτέχνηση περισσοτέρων χώρων
πρασίνου.
Εργαζόμαστε συνεχώς για την καλύτερη
δυνατή αναβάθμιση και ανάδειξη του πρασίνου στο δήμο μας προγραμματίζοντας
ακόμη καλύτερες εκδηλώσεις και κυρίως
το σχεδιασμό και θεμελίωση μελλοντικών
αναπτυξιακών έργων όπως π.χ. η κοιλάδα
να γίνει ένα μελλοντικό πάρκο πολλαπλών
δραστηριοτήτων που θα είναι στολίδι για
το Δήμο.
Ιωάννης Κράνος
Δημοτικός Σύμβουλος
Πρόεδρος Επιτροπής Πρασίνου,
Περιβάλλοντος & Υγείας

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Στην Κουζίνα της γιαγιάς...

Κυπριακών εδεσμάτων παροιμίες

Αρρωστοφαγιά, κατεβασιά της πείνας.
(Για όσους προσποιούνται τον άρρωστο για να
φάνε καλύτερο φαΐ).
Τούτ’η πίττα κ’η κανάτα μας αφήκαν
δίχως βράκαν.
(Ο λαίμαργος, για χάρη της κοιλιάς του, πολλές
φορές στερείται και τα πλέον απαραίτητα).
Ο άρκοντας έφαν κ’έβρασεν, κι ο φτωχός
έφαν κ’ερίασεν (κρύωσε).
(Ο πλούσιος έχει φαγητό και ζεστασιά, ενώ ο
φτωχός για να φάει πρέπει να πουλήσει ακόμη
και τα ρούχα του).
Μπορείτε να σκεφτείτε και άλλες παροιμίες που να
περιλαμβάνουν φαγητά, φρούτα, λαχανικά, σύνεργα και
μαγειρικά σκεύη, σχετικά ρήματα όπως γευματίζω κλπ;
Στείλτε μας τα χειρόγραφα μαζί με τα στοιχεία σας στην διεύθυνση:
«Στην κουζίνα της γιαγιάς»
Δήμος Γερμασόγειας
Αγίας Παρασκευής
Αρ. 39, 4044 Γερμασόγεια

11

12 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

www.yermasoyiamunicipality.org.cy

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή Τουρισμού
ΣΤΌΧΟΣ Η
ΑΝΑΒΑΘΜΗ ΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΝΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιώργος Καζαμίας,
Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΕΛΗ
Κυριάκος Ηλιάδης,
Αντιδήμαρχος
Πέπη Ορφανίδου,
Δημοτική Σύμβουλος

Η Επιτροπή θεωρεί επιβεβλημένη τη
στήριξη και αναβάθμιση των υπηρεσιών
τέλεσης πολιτικών γάμων, καθώς αποφέρουν σημαντικό εισόδημα στα ταμεία του
Δήμου Γερμασόγειας και τον κάνει ευρέως
γνωστό σε Κύπρο και εξωτερικό. Για το
λόγο αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο δεξιώθηκε, μετά από εισήγηση της Επιτροπής,
επαγγελματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό αυτό τομέα όπως
ξενοδόχους, συνεργαζόμενους ιδιώτες
διοργάνωσης και σχεδιασμού γάμων και
άλλες ομάδες σε γνωστό ξενοδοχείο που
βρίσκεται στα δημοτικά όρια του Δήμου.
Στη δεξίωση αντηλλάγησαν απόψεις και
έγιναν εισηγήσεις για βελτίωση και περαιτέρω αναβάθμιση των προσφερομένων
υπηρεσιών του Δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση
της Επιτροπής για συμμετοχή του Δήμου

σε διεθνείς εκθέσεις με αντικείμενο τους
πολιτικούς γάμους, έτσι ώστε να εμπλουτιστούν οι γνώσεις των λειτουργών μας και
να υιοθετηθούν και νέες πρωτοποριακές
ιδέες. Στις 21-23 Σεπτεμβρίου 2018 λειτουργός του Δήμου μας εκπροσώπησε με
δικό μας περίπτερο στο London Wedding
Show αποκομίζοντας χρήσιμες και βοηθητικές εμπειρίες στον εν λόγω τομέα.
Σε ένα γενικότερο πλαίσιο η Επιτροπή
Τουρισμού προσπαθεί να λειτουργήσει
ως υποβοηθητικός παράγοντας προς το
Δημοτικό Συμβούλιο καταθέτοντας εισηγήσεις που θα αναβαθμίσουν το τουριστικό
προϊόν του Δήμου Γερμασόγειας και θα
βοηθήσουν στην ανάπτυξη ντόπιου και
ξένου τουρισμού.
Γιώργος Καζαμίας
Δημοτικός Σύμβουλος
Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ

The National Wedding Show
Λονδίνο 2018

Ο Δήμος Γερμασόγειας θέτοντας ψηλά στις προτεραιότητες του την περαιτέρω προβολή του
στον τομέα τέλεσης Πολιτικών Γάμων, συμμετείχε
στην έκθεση γαμήλιου τουρισμού «The National
Wedding Show» που πραγματοποιήθηκε στις 21,
22 και 23 Σεπτεμβρίου, 2018 στο Λονδίνο. Στην
εν λόγω έκθεση, η οποία αποτελεί μία απο τις
σημαντικότερες εκθέσεις στον τομέα διοργάνωσης
γαμήλιων εκδηλώσεων και γαμήλιου τουρισμού, ο
Δήμος Γερμασόγειας φιλοξενήθηκε στο περίπτερο
του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.
Οι επισκέπτες της έκθεσης επέδειξαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την Κύπρο, καθώς οι μοναδικές
παραλίες και οι ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες
αποτελούν τους βασικούς λόγους για τους οποίους
τα ζευγάρια επιλέγουν τον τόπο μας για την τέλεση
του γάμου τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Γερμασόγειας
προβλήθηκε στο μέγιστο δυνατό βαθμό, δίνοντας
διαφημιστικά φυλλάδια και προσεγγίζοντας τους
ενδιαφερόμενους ενημερώνοντας τους για τις διαδικασίες τέλεσης πολιτικού γάμου καθώς επίσης
για τους χώρους που θα μπορούσαν να τελέσουν
το γάμο τους.
Διαφαίνεται ότι η προβολή του Δήμου σε τέτοιου
είδους εκθέσεις ενδυναμώνει τα οικονομικά του
και της περιοχής ευρύτερα, καθότι για την τέλεση
ενός πολιτικού γάμου εκτός απο το ζευγάρι επισκέπτονται την Γερμασόγεια συγγενείς και φίλοι του
ζευγαριού οι οποίοι παρευρίσκονται στο γάμο τους.
Η προσπάθεια της περαιτέρω ανάπτυξης του
γαμήλιου τουρισμού μόνο θετικά αποτελέσματα
επιφέρει, αφού αποτελεί προϊόν με σημαντικά
έσοδα τόσο για τις Δημοτικές Αρχές όσο και για
λοιπές τουριστικές και άλλες επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με το Τμήμα
Πολιτικών Γάμων του Δήμου:
T. 25879812
E. yermasoyia.weddings@cytanet.com.cy
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Πολιτιστική Επιτροπή
Εκδηλώσεις
ΣΤΌΧΟΣ Η
ΑΝΆΠΤΥΞΗ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ
ΣΤΟ ΔΉΜΟ ΜΑΣ
ΚΑΙ Η ΨΥΧΑΓΩΓΊΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΏΝ ΜΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Kούλλης Τσαγγάρης
Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΕΛΗ
Κυριάκος Ηλιάδης
Αντιδήμαρχος
Πολύβιος Π” Σολωμού
Δημοτικός Σύμβουλος
Γεώργιος Λουρουτζιάτης
Δημοτικός Σύμβουλος
Κούλλα Ηροδότου
Μαρία Αριστείδου
Άντρος Παντελίδης
Ρούλλα Ροτσίδου Ιωαννίδου
Γιώτα Γαβριήλ
Λένια Δρουσιώτου
Μαίρη Χρίστου
Χρυστάλλα Ζαχαρίου
Τατιάνα Τσιέττη
Μιχάλης (Μichel) Εμπανόϊτζε
Βαλεντίνος Μιχαήλ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
Άλεια Κωνσταντίνου

Η πολιτιστική επιτροπή έχοντας ως στόχο
την ανάπτυξη του πολιτισμού στο Δήμο
μας και την ψυχαγωγία των δημοτών μας,
εμπλούτισε και φέτος το πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου διοργανώνοντας μια
σειρά από εκδηλώσεις αλλά και στηρίζοντας
τις εκδηλώσεις άλλων φορέων του Δήμου,
από την αρχή του 2018 μέχρι σήμερα. Τον
Ιανουάριο στήριξε την εκκλησία του Προφήτη Ηλία στη γιορτή των Θεοφανείων με
την συνοδεία της Φιλαρμονικής ορχήστρας
του Δήμου στην πορεία προς τη θάλασσα
για το ρίξιμο του Σταυρού ενώ το Πάσχα
διοργάνωσε την καθιερωμένη πλέον εκδήλωση της Δευτέρας με παιγνίδια, μουσική,
χορό και φαγητό. Η μεγαλύτερη εκδήλωση
του Δήμου – τα Ανθεστήρια – στέφθηκαν
με επιτυχία αφού το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με συναυλίες γνωστών τραγουδιστών.
Παράλληλα η συνεργασία με ομάδες ξένων
χωρών απέδωσε προσφέροντας ένα διαφορετικό θέαμα τόσο στα ανθεστήρια αλλά και
κατά τη διάρκεια του Βουλγαρικού φεστιβάλ

στο Δήμο μας. Το καλοκαίρι διεξάχθηκε ένα
πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλάμβανε θέατρα για ενήλικες και για παιδιά,
μουσικές βραδιές και συναυλίες.
Οι περισσότερες εκδηλώσεις προσφέρθηκαν δωρεάν στο κοινό αφού χορηγήθηκαν
από τον Δήμο με λίγες εξαιρέσεις όπου οι
εκδηλώσεις οργανώθηκαν με ιδιωτική πρωτοβουλία και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα
του Δήμου για εμπλουτισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος φρόντισε να υπάρχει το
χαμηλότερο δυνατόν αντίτιμο.
Τον μήνα Δεκέμβριο διοργανώθηκαν οι
καθιερωμένες μας εκδηλώσεις που είναι
η φωταγώγηση του δέντρου στην πλατεία
του χωριού και η διήμερη Χριστουενιάτικη
εκδήλωση στον Ποταμό της Γερμασόγειας
με πλούσιο πρόγραμμα και δώρα στα παιδιά
από τον Άγιο Βασίλη.
Κούλλης Τσαγγάρης
Δημοτικός Σύμβουλος
Πρόεδρος Πολιτιστικής Επιτροπής

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εκδηλώσεις
2018

ΘΕΟΦΆΝΕΙΑ 6 Ιανουαρίου 2018

ΓΙΟΡΤΉ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΆΤΩΝ 7 Φεβρουαρίου 2018

ΠΑΣΧΑΛΙΝΈΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ 9 Απριλίου 2018
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΘΕΣΤΉΡΙΑ 19-20 Μαΐου 2018

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΊΑΣ 8 Ιουνίου 2018

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΌ ΦΕΣΤΙΒΆΛ 24 Ιουνίου 2018

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΉ ΒΡΑΔΙΆ 5 Ιουλίου 2018

ΒΡΑΔΙΆ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΥ 21 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

LOUD MUSIC FESTIVAL 27-29 Ιουνίου 2018

ΠΑΙΔΙΚΉ ΘΕΑΤΡΙΚΉ ΠΑΡΆΣΤΑΣΗ “Για μια χρυσή λίρα” - 25 Ιουνίου 2018
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

LOUD MUSIC
FESTIVAL
27-29 Ιουνίου
201818 Ιουλίου 2018
ΘΕΑΤΡΙΚΉ
ΠΑΡΆΣΤΑΣΗ
“Ρωμαίος
και Ιουλιέτα”

ΘΕΑΤΡΙΚΉ ΠΑΡΆΣΤΑΣΗ “Εκλέψαν μας τον κούνελλο” - 29 Αυγούστου 2018

ΘΕΑΤΡΙΚΉ ΠΑΡΆΣΤΑΣΗ “Μια τρελλή τρελλή Σαραντάρα” - 5 Σεπτεμβρίου 2018

ΘΕΑΤΡΙΚΉ ΠΑΡΆΣΤΑΣΗ “Εν πκιερώνουμε” - 12 Σεπτεμβρίου 2018

www.yermasoyiamunicipality.org.cy

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

ΦΩΤΑΓΏΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΈΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΊΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΎ 7 Δεκεμβρίου 2018

ΔΙΉΜΕΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΆΤΙΚΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΌ ΓΕΡΜΑΣΌΓΕΙΑΣ 21-22 Δεκεμβρίου 2018
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Ενημερωτικό δελτίο
για το έργο BIOWASTE
ΤΟ ΈΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΤΑ ΕΘΝΙΚΆ ΤΑΜΕΊΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ

Χρησιμοποιώντας
το σύστημα
«πληρώνω
όσο πετώ»
και αυτόνομες
μονάδες
κομποστοποιήσης
για τη διαχείρηση
αποβλήτων
σε τουριστικές
περιοχές.

Ο Δήμος Γερμασόγειας συμμετέχει σε
ένα καινοτόμο πρόγραμμα κομποστοποίησης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
έ ργου BIOWASTE. Σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή οδηγία 98/2008 (Waste
Framework Directive), όλες οι χώρες
μέλη θα πρέπει μέχρι το 2020 να διαθέτουν ένα χωριστό σύστημα συλλογής
(αποκομιδής) των βιοαποβλήτων τους
(αλλιώς οργανικών αποβλήτων, όπως
τα υπολείμματα τροφίμων και κλαδεμάτων φυτών κ.λπ.), σε κατά ελάχιστο
ποσοστό 10% των παραγόμενων οργανικών αποβλήτων.
Μέσα από το BIOWASTE ο Δήμος θα αναπτύξει νέα συστήματα διαχείρισης και
διαχωρισμού στην πηγή των οργανικών
αποβλήτων, θα γίνει αποδοτικότερος
μέσα από τον περιορισμό των καυσίμων
που καταναλώνουν για τη συλλογή και
τη μεταφορά των αποβλήτων και γενικά
του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων.
Θα ε γκατασ ταθού ν τ ρεις μη χανικοί
κομποστοποιητές, ή αυτόνομες μονάδες
κομποστοποίησης (ΑΜΚ) σε τρία πάρκα
της περιοχής. Οι μονάδες αυτές δεν βγάζουν οσμές, ούτε διασταλάζωντα υγρά.

Οι δημότες που θα συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα, θα μεταφέρουν (σε ειδικές
κομποστοποιήσιμες σακούλες που θα
παραχωρηθούν) τα διαλεγμένα οργανικά απόβλητα στους κομποστοποιητές
και θα τα τοποθετούν μέσα με τη χρήση
ειδικής κάρτας. Τα βιοαπόβλητα θα επεξεργάζονται μέσα στον κομποστοποιητή
και θα παράγε ται εδαφοβε λτιωτικό
υλικό, γνωστό και σαν κομπόστ, που θα
δίδεται στους συμμετέχοντες για χρήση
στους κήπους τους, μειώνοντας έτσι την
χρήση χημικών λιπασμάτων. Παρά λληλα, θα διαχωρίζουν και θα τοποθετούν
όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά τους στο
πεζοδρόμιο κάθε Τρίτη απόγευμα. Τα
υπόλοιπα απόβλητα (υπολείμματα) θα
τα τοποθετούν στις σκυβαλαποθήκες/
σκυβαλοδοχεία και θα μαζεύονται από το
Δήμο δύο φορές τη βδομάδα.
Στους δημότες που θα συμμετάσχουν
εθελοντικά στο πρόγραμμα και θα εφαρμόζουν τα πιο πάνω, θα παραχωρηθεί
20% μείωση σ την ετήσια φορολογία
σκυβάλων, για το/α έτος/η της εφαρμογής του.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟ

Τρόποι διαχείρισης

των διάφορων κατηγοριών απορριμμάτων
Με το κλείσιμο της χωματερής στο Βατί,
τη λειτουργία της μονάδας ΟΕΔΑ Πεντακώμου (Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις
Διαχείρισης Απορριμμάτων) και τη λειτουργία των Πράσινων Σημείων (Μονάδες
διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων) τα
δεδομένα για τους Δήμους και τους δημότες διαφοροποιούνται σημαντικά.
Για σκοπούς οικονομικού και περιβαλλοντικού οφέλους, όλοι πρέπει να μεριμνήσουμε
για τη μείωση, τη διαλογή στη πηγή και τη
σωστή διάθεση της κάθε κατηγορίας απορριμμάτων όπως επεξηγείται αναλυτικά
πιο κάτω:

Ανακυκλώσιμες συσκευασίες
Οι συσκευασίες PMD και χαρτιού (χωριστά) μαζεύονται από πόρτα σε πόρτα από
το συνεργείο του συλλογικού συστήματος
της Green Dot κάθε Τρίτη βράδυ μετά τις
8.00 μμ. Οι γυάλινες συσκευασίες μεταφέρονται και τοποθετούνται από τους πολίτες
στους κάδους τύπου καμπάνας που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης. Για
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα της Green Dot Κύπρου.

Η διαλογή απορριμμάτων (που σύμφωνα με
τους δημοτικούς κανονισμούς του Δήμου
Γερμασόγειας είναι υποχρεωτική) πρέπει
να γίνεται ως εξής:

Μπαταρίες
Μεταφέρονται από τους πολίτες σε ειδικούς μικρούς κάδους που βρίσκονται σε
τράπεζες, υπεραγορές, σχολεία κλπ.
Ληγμένα χάπια και φάρμακα
Μεταφέρονται από τους πολίτες σε
ειδικούς μικρούς κάδους που βρίσκονται σε όλα τα φαρμακεία του Δήμου
Γερμασόγειας.
Χρησιμοποιημένα τηγανέλαια
Μεταφέρονται από τους πολίτες στα σημεία
συλλογής λαδιού των τριών δημοτικών
σχολείων του Δήμου.

Οικιακά απορρίμματα
Τοποθετούνται στις ειδικές σακούλες σε
κτιστές σκυβαλαποθήκες ή σε τροχήλατους κάδους που κλείνουν ερμητικά. Η
αποκομιδή γίνεται δύο φορές τη βδομάδα.
Τονίζεται ότι στα οικιακά απορρίμματα απαγορεύεται να τοποθετούνται απορρίμματα
από τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Είδη ένδυσης – υπόδησης
Μεταφέρονται από τους πολίτες στους
ειδικούς κάδους που υπάρχουν σε διάφορα
σημεία της πόλης.

Ογκώδη απορρίμματα
(Έπιπλα, μπάζα, ηλεκτρικές συσκευές, κλαδέματα κλπ): Μεταφέρονται από τους
πολίτες στα πράσινα σημεία. Αποκομιδή
ογκωδών απορριμμάτων από το Δήμο
μπορεί να γίνει μόνο με προπληρωμή του
δημότη στο λογιστήριο του Δήμου. Το
πλησιέστερο Πράσινο Σημείο για τη Γερμασόγεια είναι στη Φασούλα και δεύτερο
πλησιέστερο στην Παρεκκλησιά.

Ο Δήμος Γερμασόγειας παραχωρεί 20%
μείωση στη φορολογία σκυβάλων στα
νοικοκυριά που τεκμηριωμένα κάνουν
οικιακή κομποστοποίηση.

Έναρξη λειτουργίας πράσινων σημείων
Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισαν τη λειτουργία τους τα
Πράσινα Σημεία, δηλαδή οι χώροι παραλαβής και διαχείρισης των ογκωδών απορριμμάτων όπου οι πολίτες
οφείλουν να μεταφέρουν με δικά τους μέσα, τα ογκώδη
τους υλικά, όπως έπιπλα, κλαδέματα, μπάζα, ηλεκτρικές
συσκευές κλπ. Τα 4 Πράσινα Σημεία της επαρχίας Λεμεσού και το ωράριο λειτουργίας φαίνονται στον πίνακα:
Το κόστος λειτουργίας των Πράσινων Σημείων θα
καλύπτεται από όλες τις τοπικές αρχές της επαρχίας. Για
τα ογκώδη αντικείμενα που θα μεταφέρονται από τους
πολίτες στα πράσινα σημεία, δεν θα υπάρχει χρέωση.
Σε περίπτωση αδυναμίας στη μεταφορά, ο Δήμος Γερμασόγειας θα μπορεί να μεταφέρει τα υλικά αυτά στα
Πράσινα Σημεία δεδομένου ότι ο πολίτης θα προπληρώσει το κόστος μεταφοράς ανάλογα με την ποσότητα
των υλικών.

Τονίζεται ότι ο Δήμος δεν θα μεταφέρει ογκώδη αντικείμενα για τα οποία
δεν έχει γίνει προπληρωμή και θα προβαίνει σε καταγγελία εναντίον εκείνων
που τοποθετούν τέτοια υλικά σε δημόσιους και ανοιχτούς ιδιωτικούς χώρους
χωρίς προπληρωμή.
Καλούνται όλοι οι πολίτες να συνεργαστούν με το Δήμο για το σωστό χειρισμό του θέματος, έτσι ώστε να αποφευχθούν επιπρόσθετες φορολογήσεις.
Για καθορισμό του κόστους και άλλες πληροφορίες επικοινωνείτε με τις
Υγειονομικές Υπηρεσίες του Δήμου στο 25879276
ή yermasoyia.health@cytanet.com.cy
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΦΑΣΟΥΛΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

08:00-12:00

08:00-15:00

08:00-12:00

08:00-14:00

ΑΥΔΗΜΟΥ

09:00-15:00

08:00-14:00

ΚΟΛΟΣΣΙ

08:00-12:00

08:00-15:00

08:00-12:00

08:00-14:00

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ

08:00-12:00

08:00-15:00

08:00-12:00

08:00-14:00

