
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Λ ΑΤ Σ Ι Ω ΝΛΑΤΣΙΑταΛΑΤΣΙΑτα

ΧΡΊΣΤΟΣ ΠΊΤΤΑΡΑΣ: 

Έρχονται νέα σημαντικά 
έργα στα Λατσιά

Ο Δήμαρχος Λατσιών μι-
λάει στην εφημερίδα μας, 
μιλάει για το παρόν και το 
μέλλον του Δήμου μας, για 
τα έργα που προγραμμα-
τίζονται και το χρονοδιά-
γραμμα παράδοσής τους, 
για το κλίμα που επικρατεί 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
το έργο και τις δράσεις της 
ΑΝΕΛ. ΣΕΛΙΔΑ 4

Το Κέντρο Υγείας Λατσιών έγινε πραγματι-
κότητα. Είναι ένα νέο, πολύτιμο στολίδι για 
το Δήμο μας! Ένα έργο αξίας σχεδόν τριών 
εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο συγχρηματο-
δοτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και το 
Δήμο Λατσιών, εγκαινιάστηκε επίσημα από 
τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ 
Νίκο Αναστασιάδη και είναι πια ανοικτό για 
να εξυπηρετεί ασθενείς από τους Δήμους της 
ευρύτερης περιοχής Λευκωσίας και όχι μόνο, 
αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την ποιότητα 
ζωής. 
Διαβάστε το ρεπορτάζ μας για το Κέντρο 
Υγείας Λατσιών, τις ώρες λειτουργίας του, τις 
ειδικότητες γιατρών και άλλων επαγγελματιών 
υγείας που προσφέρει και για όσα λέχθηκαν 
κατά την τελετή των εγκαινίων.  ΣΕΛΙΔΑ 3

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΤΣΙΩΝ: 
Το νέο στολίδι του Δήμου μας

ΓΝΩΡΊΣΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΊΚΟ 
ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟ

Ποιοι είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι Λατσιών, 
πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους, 
σε ποιες επιτροπές του Δήμου συμμετέχουν; 
ΟΙ ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9

Ο Δήμος μας εύχεται 
καλές γιορτές 

σε όλους!

Happy Holidays 
to all!

Sarbatori fericite tuturor
Наш муниципалитет желает 

веселых праздников 
для вссс

Wesołych Świąt dla 
wszystkich!

Manigong Bagong Taon!

ΑΝΕΛ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΕΣ 
ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΊΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΊΔΊΟΚΤΗΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΑΝΕΛ συνεδρίασε στον Δήμο Λα-
τσιών και αποφάσισε να αναλάβει 
κοινή δράση ώστε οι Τοπικές Αρχές 
να εξετάσουν τον τρόπο με τον 
οποίο δίνονται οι άδειες για τους 
σκύλους, να γίνει καταμέτρηση 
των σκύλων και έλεγχος της υγείας 
τους. Παράλληλα θα αναληφθεί 
εκστρατεία για ενημέρωση των 
κατόχων σκύλων για τα καθήκοντα 
και τις υποχρεώσεις τους με στόχο 
να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και 
των ζώων αλλά και των δημοτών. 
Διαβάστε για τη σημαντική αυτή 
απόφαση και τις δηλώσεις που έκα-
ναν οι δήμαρχοι-μέλη της ΑΝΕΛ 
στη σελίδα 13.
 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΟ 
ΤΟ ΑΝΟΊΚΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ   

Το Ανοικτό Σχολείο του Δήμου 
μας λειτουργεί και φέτος, 
ενισχυμένο με περισσότερες 
δραστηριότητες για μικρούς 
και μεγάλους και με τμήματα 
που μπορούν να παρακολου-
θήσουν μαζί γονείς και παιδιά. 
Ενδιαφέρουσες δραστηριότητες 
για χορό, μουσική, θέατρο, 
αθλητισμό, δημιουργίες κ.ά. συνθέτουν το πλάνο 
του Ανοικτού Σχολείου του Δήμου μας. Γίνονται 
δεκτές αιτήσεις για περιορισμένο διάστημα γι’ 
αυτό εγγραφείτε τώρα! 

Μάθετε περισσότερα στη σελίδα 19.

ΑΦΊΕΡΩΜΑ ΣΤΊΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΊΣ ΤΟΥ 2017  

Ήταν ένας χρόνος γεμάτος 
ενέργεια, γεμάτος εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες! 
Ας θυμηθούμε μαζί όσα ζήσαμε 
το 2017 στο Δήμο Λατσιών με 
μια αναδρομή σε επιλεγμένες 
εκδηλώσεις που διοργάνωσαν οι 
υπηρεσίες του Δήμου μας μαζί με 
το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Δείτε το αφιέρωμα στις σελίδες 
14-18
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ΤΡΊΜΗΝΊΑΊΑ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΊΩΝ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Χρίστος Πιτταράς, Δήμαρχος

(κατά νόμον υπεύθυνος)

 Κυπριανός Φιλίππου, Αντιδήμαρχος

Μαρία Χρυσοστόμου, Δημοτικός Σύμβουλος

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΙΔΕΑ Εκδόσεις - Διαδίκτυο - Τηλ. 22780007

ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ                                     22878688

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ                        22480440

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ                        22489232

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ         99203982

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΗ    77777733

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ            22367900 / 97881151

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΤΣΙΩΝ                      22467496

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ                      22467007

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΕΝ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ    99635871

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΕΝ.  ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ   99559104

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΕΝ. ΑΡΧ. ΜΙΧΑΗΛ          99636968

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΤΣΙΩΝ                 22483254

ΧΡΗΣΊΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΒΡΕΊΤΕ ΜΑΣ 
ΣΕ FACEBOOK KAI TWITTER

www.facebook.com/latsia.openschool

www.facebook.com/latsia.municipality

www.facebook.com/NEOLAIALATSION

www.facebook.com/pages/Κοινωνικό-

Παντοπωλείο-Δήμου-Λατσιών

twitter.com/NEOLAIALATSION

ΊΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ:

www.latsia.eu

Η εφημερίδα τυπώνεται σε 6500 
αντίτυπα και μοιράζεται σε όλα τα 
νοικοκυριά του Δήμου και τις επιχειρή-
σεις ενώ αντίτυπά της αποστέλλονται 
και σε άλλους Δήμους και Δημόσιες 
υπηρεσίες.

Μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας 
μας το μήνυμά σας φθάνει άμεσα και 
αποτελεσματικά σε κάθε δημότη σε, 
ειδικές, επιχορηγημένες από τον Δήμο 
τιμές με στόχο να τονωθεί η τοπική 
αγορά.

H ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ 
Ανακοίνωση του δήμου Λατσιών αναφέρει ότι τα συνεργεία συλλογής απορριμμάτων δεν θα εργαστούν τις 

αργίες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων.  Τα απορρίμματα θα συλλεγούν τις 
αντίστοιχες επόμενες μέρες, ως φαίνονται πιο κάτω:

ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Η τρίτη περίοδος συλλογής κλαδιών και 
ογκωδών αντικειμένων στον δήμο μας άρ-
χισε στις 15/11/2017 και θα τελειώσει στις 
15//12/2017. Το πρόγραμμα με πληροφο-
ρίες χειρισμού των διαφόρων κατηγοριών 
αποβλήτων, με χάρτη των περιοχών από τις 
οποίες θα γίνει η συλλογή και οι μέρες που 
θα γίνεται η συλλογή από κάθε περιοχή, 
διανεμήθηκε όπως κάθε χρόνο σε όλα 
τα υποστατικά του δήμου στις αρχές του 
έτους και είναι επίσης αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του δήμου www.latsia.eu. Κατά 
το έτος 2018 οι περίοδοι συλλογής των 
αποβλήτων αυτών, θα αυξηθούν σε τέσσε-
ρις από τρεις που ήταν κατά το έτος 2017. 
Επισημαίνεται ότι αυτή η υπηρεσία θα προσφέρεται 
μέχρι την λειτουργία των πράσινων σημείων.

Τα πράσινα σημεία, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι 
ειδικοί οργανωμένοι περιφραγμένοι χώροι στους 
οποίους υπάρχουν κατάλληλοι κατά είδος αποβλήτου 
κάδοι. Ο κάθε πολίτης μπορεί να μεταφέρει εκεί τα 
απόβλητά που παράγονται στο νοικοκυριό του, με 
δικά του μέσα όπως γίνεται και στις άλλες ευρωπα-
ϊκές χώρες και να τα απορρίπτει δωρεάν ξεχωριστά 
ανάλογα με το είδος τους σε κάθε κάδο αποβλήτων. 
Στα πράσινα σημεία δεν θα γίνονται δεκτές μεγάλες 
ποσότητες αποβλήτων (πχ. φορτηγά οχήματα με 
άχρηστα οικοδομικά υλικά ή άλλα απόβλητα) αλλά 
μικροποσότητες. Περισσότερες λεπτομέρειες για την 
λειτουργία των πράσινων σημείων θα δοθούν όταν 
αυτά θα τεθούν σε λειτουργία. Το πράσινο σημείο που 
έχει καθοριστεί να εξυπηρετεί τους δημότες Λατσιών, 

κατασκευάστηκε σε πολύ κοντινό σημείο από τα 
Λατσιά. Βρίσκεται πίσω από το κατάστημα «LEROY 
MERLIN». Με την κατασκευή των πράσινων σημείων 
έχει δοθεί λύση στο πάγιο ερώτημα που τίθεται από 
πολλούς πολίτες «Πού θα πάρω να απορρίψω τα 
κλαδεύματα και τα ογκώδη απόβλητα μου;».

Απαιτείται συνεργασία των δημοτών ώστε να σταμα-
τήσει το τριτοκοσμικό φαινόμενο να δημιουργείται 
σε κάθε ανοικτό τόπο κάθε γειτονιάς και ένας μικρός 
σκυβαλότοπος, με τα συνεπακόλουθα προβλήματα 
ακαθαρσίας, ακαλαισθησίας, οχληρίας, ρύπανσης 
ή και μόλυνσης του περιβάλλοντος. Επαναλαμβά-
νεται ότι στόχος όλων πρέπει να είναι η μείωση, η 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλή-
των και όχι η παραγωγή αποβλήτων και το ψάξιμο 
μετά τόπου για απόρριψή τους. Το καλύτερο και πιο 
φθηνό σε διαχείριση του απόβλητο, είναι αυτό που 
δεν παράχθηκε ποτέ.

Χριστούγεννα: ΔΕΥΤΕΡΑ 25/12/2017

Επόμενη των Χριστουγέννων:
ΤΡΙΤΉ 26/12/2017

Πρωτοχρονιά: ΔΕΥΤΕΡΑ 01/01/2018

Θεοφάνεια: ΣΑΒΒΑΤΟ 06/01/2018

ΠΕΜΠΤΉ: 28/12/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ: 29/12/2017

ΠΕΜΠΤΉ: 04/01/2018

ΤΕΤΑΡΤΉ: 10/01/2018

Ως εκ τούτου καλούνται οι δημότες να μην τοποθετήσουν απορρίμματα για συλλογή τις μέρες που δεν θα εργαστούν 
τα συνεργεία, αλλά τις αντίστοιχες επόμενες μέρες που ακολουθούν τις πιο πάνω αργίες όπως αναφέρεται πιο πάνω.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

2 ΣΕΛΙΔΕΣ (ΣΑΛΟΝΙ)                          500 + ΦΠΑ

1 ΣΕΛΙΔΑ                                                   300 + ΦΠΑ

½ ΣΕΛΙΔΑ                              150 + ΦΠΑ

¼ ΣΕΛΙΔΑ                               75 + ΦΠΑ

¼ ΣΕΛΙΔΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ                     200 + ΦΠΑ

½ ΣΕΛΙΔΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ                     300 + ΦΠΑ

Η εφημερίδα 
του Δήμου μας 

κοντά στις 
επιχειρήσεις!
Προβάλετε τα 
προϊόντα σας 

σε ειδικές τιμές!

Αργίες κατά τις οποίες δεν 
             θα γίνει συλλογή απορριμμάτων. 

Αντίστοιχες επόμενες μέρες που
 θα γίνει η συλλογή των απορριμμάτων.

Η εκδρομή των συνταξιούχων δημοτών που διοργανώνει ο Δήμος μας 
πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή περίπου 700 
ατόμων. Το πρόγραμμα περιελάβανε προσκύνημα στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Σαλαμιώτισσας, στην Σαλαμιού της επαρχίας Πάφου και γεύμα 
σε εστιατόριο της περιοχής. Η συμμετοχή των συνταξιούχων του Δήμου 
μας στην εκδρομή γίνεται χωρίς οποιαδήποτε χρέωση.

Στην κατασκήνωσή μας είχαμε φέτος τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην κατασκήνωση 249 
παιδιά σε 5 κατασκηνωτικές σειρές από τις 26/6/2017 μέχρι 31/7/2017.  Εκ των οποίων τα 
218 παιδιά ήταν από Δημοτικά σχολεία που βρίσκονται στα Λατσιά, 23 παιδιά από Δημοτικά 
σχολεία του Γερίου, 4 παιδιά από τον Λυθροδόντα και 4 παιδιά που φοιτούν σε αλλά Δημοτι-
κά σχολεία αλλά είναι κάτοικοι Λατσιών. Είμαστε ευτυχείς που όλα τα παιδιά έχουν να 
διηγούνται υπέροχες αναμνήσεις από τις διακοπές τους στις κατασκηνώσεις του Δήμου μας!

Η έγνοια του Δήμου μας για τη νεολαία αλλά και τους συνταξιούχους εκφράζεται με 
ποικίλες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους. Δύο από αυτές είναι η κατασκή-
νωση του Δήμου Λατσιών που λειτουργεί κάθε χρόνο στην κοινότητα Αγρίδια στη 
Λεμεσό και η ετήσια εκδρομή για τους συνταξιούχους μας.

Ο Δήμος μας κοντά στους νέους και τους συνταξιούχους!

Στις 31 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκαν 
τα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας Λατσιών. Ένα 
έργο αξίας σχεδόν τριών εκατομμυρίων ευρώ, 
το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Υπουρ-
γείο Υγείας και το Δήμο Λατσιών.  
Τα εγκαίνια τέλεσε ο Πρόεδρος της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας κ Νίκος Αναστασιάδης 
παρουσία του Υπουργού Υγείας κ Γιώργου 
Παμπορίδη και του Δημάρχου Λατσιών κ. 
Χρίστου Πιτταρά, δημοτικών συμβούλων και 
πλήθος κόσμου. Της τελετής προηγήθηκε 
Αγιασμός από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο 
Μεσαορίας κ.κ. Γρηγόριο και τους σεβαστούς 
Ιερείς του Δήμου Λατσιών. 

Το Κέντρο Υγείας Λατσιών αποτελεί στολίδι 
για το Δήμο μας, θα εξυπηρετεί ασθενείς από 
τους Δήμους της ευρύτερης περιοχής Λευκω-
σίας και όχι μόνο αναβαθμίζοντας ουσιαστικά 
την ποιότητα ζωής των δημοτών. 
 
Η υπεύθυνη του Κέντρου Υγείας Δρ. Μάρω 
Ιακώβου μας δήλωσε ότι οι ασθενείς μπορούν 
να εξυπηρετούνται από Δευτέρα μέχρι Παρα-
σκευή από τις 7.30 πμ μέχρι τις 8.00 μμ. όπως 
μας ανέφερε, εγγραφές ασθενών γίνονται 
από τις 7.30 πμ. Μέχρι τις 2.00 μμ  και μετά τις 
3.15μμ.  Στο Κέντρο υπάρχουν ειδικότητες γενι-
κών γιατρών, οδοντίατροι, ψυχίατροι ενηλίκων 
και παιδοψυχίατροι, ψυχολόγος ενηλίκων και 
παιδοψυχολόγος και επισκέπτρια υγείας. 
   
Πρόεδρος Αναστασιάδης:
 Έργο ανεκτίμητης αξίας
Τελώντας τα εγκαίνια του Κέντρου, ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης ανέφερε μεταξύ άλλων: 
“Είναι με αισθήματα ικανοποίησης που τελούμε 
σήμερα τα εγκαίνια ενός Κέντρου Υγείας, το 
οποίο με τις κατάλληλες κτιριακές υποδομές, 
το επιστημονικό προσωπικό και τον απαραί-
τητο εξοπλισμό αναμένεται να εκπληρώσει τις 
προσδοκίες μας για την ουσιαστική ενίσχυση 
της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 
όχι μόνο στους κατοίκους των Λατσιών, αλλά 
και της ευρύτερης περιοχής.

Θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ τις Αρχές 
του Δήμου, τον Δήμαρχο και τον προηγούμενο 
Δήμαρχο, τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, 
ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης, διότι αν 
υπάρχει κάπου κατανόηση και συνεννόηση 
πέραν των διαφορών που μας χωρίζουν είναι 
η συναντίληψη πως αυτό που αποτελεί το 
υπέρτατο αγαθό για κάθε άνθρωπο, τα θέματα 
υγείας, είναι υπεράνω κομμάτων. Και μακάρι να 
επικρατούσε η ίδια συναντίληψη και για αυτό 
που είναι υπεράνω όλων μας, την πατρίδα. 

Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση μου, 
γιατί εγκαινιάζουμε σήμερα ένα έργο αξίας κά-
ποιων εκατομμυρίων ευρώ, αλλά με ανεκτίμητη 
αξία για τους πολίτες.

Υπουργός Υγείας: Είναι ένα στολίδι
Ο Υπουργός Υγείας Δρ. Γιώργος Παμπορίδης, 
μιλώντας στη τελετή των εγκαινίων χαρακτήρι-
σε το Κέντρο ως «ένα στολίδι στο οπλοστάσιο 
των Κέντρων Υγείας το οποίο υπηρετεί την ιδέα 
της πρωτοβάθμιας φροντίδας που αποτελεί 
σημαντικότατο κομμάτι της μεταρρύθμισης 
του τομέα της Υγείας». Πρόσθεσε ακόμα 
ότι το Κέντρο θα συμβάλει ώστε να υπάρχει 
άμεση πρόσβαση των πολιτών σε προληπτικές 
και θεραπευτικές υπηρεσίες υγείας και στην 
αποσυμφόρηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. 
Ολοκλήρωσε το χαιρετισμό του με ευχαριστίες 
για την αγαστή συνεργασία που είχαν οι υπηρε-
σίες του Δήμου Λατσιών και ο νύν αλλά και ο 
τέως δήμαρχος με τις υπηρεσίες του υπουργεί-
ου Υγείας.

Δήμαρχος Λατσιών:
 Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα
Ο Δήμαρχος Λατσιών Χρίστος Πιτταράς είπε 
πως με τα εγκαίνια αυτά  γίνεται πράξη μια 
υπόσχεση έναντι των δημοτών μας και της 
κοινωνίας ευρύτερα. Όπως ανέφερε: «Είμαστε 
περήφανοι γιατί σήμερα λειτουργεί στο Δήμο 
μας ένα πρότυπο κέντρο, το οποίο θα παρέ-

χει υποδειγματική ιατρική φροντίδα σε ένα 
σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο περιβάλλον. 
Ένα έργο ουσίας, το οποίο θα αναβαθμίσει την 
ποιότητα ζωής των δημοτών μας αλλά και πολ-
λών συμπολιτών της ευρύτερης γεωγραφικής  
περιοχής μας”.
Όπως δήλωσε ο κ. Πιτταράς στην εφημερίδα 
μας, “το Κέντρο Υγείας είναι για μας τους Λα-
τσιώτες ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. 
Ένα έργο σημαντικό, το οποίο προωθήθηκε από 
τον προηγούμενο Δήμαρχο Παναγιώτη Κυπρι-
ανού και το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο 
στο οποίο υπηρετούσα ως αντιδήμαρχος και 
στηρίχθηκε σθεναρά από το νυν Δημοτικό Συμ-
βούλιο. Μια απόδειξη του τι μπορούμε να πετύ-
χουμε όταν δουλεύουμε συλλογικά με κοινούς 
στόχους και αποφασιστικά. Είμαστε περήφανοι 
που πετύχαμε να γίνει πραγματικότητα αυτό το 
έργο, ίσως το πιο οφέλημο έργο που έγινε ποτέ 
στα Λατσιά. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστάσιαδη για την τιμή 
που μας έκανε να αποδεχθεί την πρόσκληση 
μας και να μας τελέσει τα εγκαίνια. Ευχαριστώ 
όλους τους επισήμους που μας τίμησαν και 
παρέστησαν στη τελετή. Ευχαριστώ εκ μέρους 
του Δήμου όσους εργάστηκαν για να ολοκλη-
ρωθεί το έργο και ιδιαίτερα τους Ιατρούς, το 
νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό και 
κάθε εργαζόμενο που με τη δική τους συμβολή 
λειτουργεί το Κέντρο Υγείας”.
Σημειώνεται πως η λειτουργία του Κέντρου 
άρχισε από τις 23 Οκτωβρίου.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΊΑΣ ΛΑΤΣΊΩΝ 

Το νέο στολίδι του Δήμου μας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 7.30 πμ. – 8.00 

uΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 22878791
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Ο Δήμαρχος Λατσιών Χρίστος Πιτταράς σε 
συνέντευξη που μας παραχώρησε μιλά για τις 
προτεραιότητες που έχει θέσει για την πεντα-
ετία που θα βρίσκεται στο τιμόνι του Δήμου 
μας, για τα έργα που προωθούνται και το 
χρονοδιάγραμμα παράδοσής τους, το κλίμα 
που επικρατεί στις συνεδρίες του Δημοτικού 
Συμβουλίου και για τις δράσεις που προ-
ωθεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας. 
Απαντά και σε μια «δύσκολη» ερώτηση 
μας: «Θα λέγατε ότι οι δημότες των Λα-
τσιών ενδιαφέρονται για τον Δήμο τους ή 
είναι αδιάφοροι;” 

- Κύριε Δήμαρχε ποιες προτεραιότητες έχε-
τε θέσει για την πενταετία που θα βρίσκεστε 
στο τιμόνι του Δήμου Λατσιών;

- Οι προτεραιότητες είναι σίγουρα αυτές που 
υπάρχουν καταγεγραμμένες στο πρόγραμμα 
δράσης μου, με το οποίο διεκδίκησα τη δημαρ-
χία. Πιστεύω ότι οι δημότες των Λατσιών με 
γνωρίζουν καλά τόσο από την προηγούμενη 
μου θητεία στο δημοτικό συμβούλιο ως αντι-
δημάρχου όσο και στο ένα σχεδόν έτος που 

συμπληρώνεται σύντομα από την εκλογή μας. Τα έργα 
που δρομολογήθηκαν με την ακούραστη προσπάθεια 
και έμπνευση του προηγούμενου δημάρχου και φίλου 
Παναγιώτη Κυπριανού, με τον οποίο είχα την τύχη να 
συνεργαστώ στενά για σειρά ετών και του προηγούμε-
νου Δημοτικού Συμβουλίου, βρίσκονται ήδη σε τροχιά 
υλοποίησης. Ήδη το μεγάλο έργο του Ιατρικού Κέντρου 
έχει εγκαινιαστεί και λειτουργεί κανονικά προσφέροντας 
ποιοτική περίθαλψη στους δημότες μας. Μεταξύ των προ-
τεραιοτήτων που έχουμε θέσει, με τη βοήθεια πάντα και 
την αγαστή συνεργασία όλων των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ανεξαρτήτως κομμάτων και σίγουρα με την 
πολύτιμη συμβολή του Δημοτικού Γραμματέα Μιχάλη 
Σωκράτους, του Δημοτικού Μηχανικού Φίλιππου Λευκάτη 
και των δημοτικών υπηρεσιών, είναι:  η δηµιουργία του 
περιβαλλοντικού πάρκου Παλλουρόκαµπου, η ανάπλαση 
της πλατείας Ειρήνης στον Συνοικισµό Αγίου Ελευθερίου, 

η ανάπλαση του παλαιού πυρήνα των Λατσιών, η 
ανακαίνιση των προσφυγικών οικισµών, η αξι-
οποίηση του φαραγγιού της Κακκαρίστρας, η 
δηµιουργία του Γραµµικού πάρκου Αγίου Γεωρ-
γίου και η δηµιουργία του Γραµµικού πάρκου 
Αποστόλου Λουκά. Βεβαίως πρώτη προτεραι-
ότητα παραμένει για όλους μας η ευημερία των 
δημοτών, η ανάπτυξη του Δήμου μας σε όλους 
τους τομείς και η επιτυχής αντιμετώπιση των 

καθημερινών προβλημάτων που προκύπτουν. 
Όλα τα πιο πάνω έργα προχωρούν σταθερά και 

ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε περισσότερα να 
ανακοινώσουμε για την εξέλιξή τους. 
 
- Πρόσφατα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξήγ-

γειλε έργα για τη Λευκωσία, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται και κάποια που θα γίνουν στα 
Λατσιά. Ποια είναι αυτά τα έργα, πόσο σημαντικά 
είναι και πότε θα ολοκληρωθούν;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΑΤΣΊΩΝ ΓΊΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ
 ΚΑΊ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Χρίστος Πιτταράς: 
Έρχονται νέα σημαντικά

έργα στα Λατσιά

- Τα έργα που εξήγγειλε ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης 
για το Δήμο μας είναι 
σημαντικά και η συνολική 
δαπάνη φθάνει τα 50,35 
εκατομμύρια ευρώ. 
Τα έργα είναι:  Η ανέγερ-
ση του Γενικού Χημείου 
του κράτους δαπάνης 46 εκ. 
Ευρώ υπολογίζεται για το 2019 αφού εντός του 2018 θα 
προκηρυχθούν οι προσφορές. Η ανέγερση δύο νέων πο-
λυκατοικιών και έργα βελτίωσης και αναβάθμισης σε δέκα 
πολυκατοικίες στους κυβερνητικούς Οικισμούς Αποστό-
λου Λουκά και Αποστόλου Ανδρέα, συνολικής δαπάνης 3 
εκ. Ευρώ. Λειτουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
(ΚΕΠ) στα Λατσια με δαπάνη 500.000, το οποίο ανα-
μένεται να λειτουργήσει τον Ιανουάριο. Ανέγερση νέου 
Αστυνομικού Σταθμού Λατσιών με δαπάνη 460.000 ευρώ.  
Η έναρξη κατασκευής του αναμένεται στις αρχές του 
2018. Επέκταση του τρίτου Δημοτικού Σχολείου Λατσιών 
με δαπάνη 390.000 ευρώ, η έναρξή του υπολογίζεται για 
τον Ιανουάριο και η ολοκλήρωσή του τον Σεπτέμβριο. 
Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ευελπι-
στούμε ότι θα δρομολογηθούν σύντομα άλλα δύο έργα 
τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τον Δήμο μας. Πρόκει-
ται για το άνοιγμα της πρόσβασης στον αυτοκινητόδρομο 
Λευκωσίας-Λεμεσού στο ύψος της Αρετούσας και την 
υλοποίηση του Περιβαλλοντικού πάρκου του Παλλουρο-
καμπου.

-Πώς είναι το κλίμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχει 
όντως σύμπνοια και καλή συνεργασία μεταξύ των συμ-
βούλων και εσάς;

- Το κλίμα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι πολύ καλό και 
διαπιστώνω ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν ως πρώτο 
τους μέλημα την ανάπτυξη του Δήμου μας. Όραμα όλων 
μας, και του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και εμένα 
παραμένει η μετατροπή των Λατσιών σε μια σύγχρονη 
Ευρωπαϊκή πόλη, με υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής για 
όλους τους κατοίκους. Μας ενώνει η αγάπη μας για τον 

τόπο μας, τα Λατσιά. Διαφωνίες υπάρχουν, 
μερικές φορές και αντιπαραθέσεις, ωστόσο 

καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να καταλήγουμε 
σε συναινετικές λύσεις. Με την ευκαιρία ευχαριστώ 
όλους τους δημοτικούς συμβούλους για την δημιουργική 
συμβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαι σίγουρος 
πως όλοι μαζί, εστιάζοντας στα προβλήματα των δημοτών 
και την ανάπτυξη στο Δήμο μας, μπορούμε να πετύχουμε 
πολλά. Αυτά για τα οποία μας έχουν εκλέξει οι δημότες.

- Κύριε δήμαρχε εκτός από τα καθήκοντα σας στο Δημο-
τικό Συμβούλιο είστε και πρόεδρος της Aναπτυξιακής 
Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) η βάση της οποίας βρί-
σκεται στο δημαρχείο Λατσιών. Ποιες δράσεις προγραμ-
ματίζει η ΑΝΕΛ;

- Η ΑΝΕΛ δημιουργήθηκε το 2011 από τους Δήμους της 
Μείζονος Λευκωσίας και σε αυτή συμμετέχουν εννέα από 
τους 10 Δήμους της επαρχίας μας. Είναι ένα εργαλείο 
για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εξασφάλιση και αξιο-
ποίηση των διαθέσιμων πόρων από Ευρωπαϊκά και άλλα 
χρηματοδοτικά προγράμματα. Με την ΑΝΕΛ και οι εννέα 
Δήμοι-μέλη της έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από 
σημαντικά προγράμματα, κάτι που προηγουμένως ήταν 
ανέφικτο. Επιπλέον πρόκειται, και το λέω με περηφάνια, 
για ένα οργανισμό που λειτουργεί και με επιτυχία αλλά 
και οικονομική αυτονομία. Από το 2011 μέχρι σήμερα η 
ΑΝΕΛ υλοποίησε 16 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 
1.700.000 ευρώ και στήριξε τους Δήμους μέλη της για 
υλοποίηση άλλων 14 έργων συνολικού ύψους 1.750.000 
ευρώ από Ευρωπαϊκά προγράμματα.

- Ποιος είναι ο βασικός στόχος της ΑΝΕΛ;
 Στόχος είναι η ανάπτυξη των Δήμων μελών της ΑΝΕΛ, η 

«Πρώτη προτεραιότητα παραμένει
 για όλους  μας η ευημερία των 

δημοτών, η ανάπτυξη του Δήμου 
μας σε όλους τους τομείς»

«Είμαστε περήφανοι για το 
έργο που επιτελεί η ΑΝΕΛ 

και για το γεγονός ότι 
φιλοξενείται στον Δήμο μας.» 
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Συναυλία-Αφιέρωμα στον αξέχαστο 
Δημήτρη Μητροπάνο.

επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής για τους δημότες σε 
όλους τους τομείς και βεβαίως η ανάπτυξη κοινών δρά-
σεων, πρακτικών και συνεργασίας που μόνο ευεργετικά 
αποτελέσματα θα έχουν για τους Δήμους μας. Σε αυτό 
το πλαίσιο αναλαμβάνονται διάφορες δράσεις όπως 
το Ευρωπαϊκό Έργο Εδαφικής Συνεργασίας: Interreg 
Europe HoCare για «Καινοτόμες λύσεις στον τομέα της 
Κατ’ οίκον Περίθαλψης μέσω της ενδυνάμωσης του 
τετραπλού έλικα συνεργασίας στην τοπική αλυσίδα 
καινοτομίας». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που χρη-
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο οποίο συμμετέχουν οκτώ χώρες 
με ηγέτη την Κύπρο και την ΑΝΕΛ. Το έργο καταπιά-
νεται με το ζήτημα της γήρανσης του πληθυσμού και 
στοχεύει στη βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών 
πολιτικών για καινοτόμες λύσεις σε αυτό το τομέα. 
Τον Οκτώβριο η ΑΝΕΛ συμμετείχε σε δύο εργαστήρια 
στις Βρυξέλλες για το θέμα αυτό και παρουσιάστηκαν 
επιτυχημένες πρακτικές που εφαρμόζονται στην Κύπρο 
όπως ο Τηλε-ιπποκράτης και η νέα πλατφόρμα βάσης 
δεδομένων του προγράμματος για τις καλές πρακτικές 
που έχουν αναδειχθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
Είμαστε περήφανοι για το έργο που επιτελεί η ΑΝΕΛ 
και για το γεγονός ότι φιλοξε-
νείται στον Δήμο μας. 
Πρόσφατα είχαμε την 7η Γενική 
Συνέλευση της ΑΝΕΛ με τη 
συμμετοχή και του Προέδρου 
της Δημοκρατίας και βεβαίως 
των δημάρχων των εννέα Δήμων 
που την αποτελούν. Ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης συμφώνησε με το 
αίτημα των Δήμων της ΑΝΕΛ 
να ενταχθούν οι αναπτυξιακοί τους σχεδιασμοί για έργα 
στα Διαρθρωτικά Ταμεία της επόμενης προγραμματικής 
περιόδου αλλάζοντας έτσι τη διάκριση που παρατηρή-
θηκε σε αυτό το τομέα στην περίοδο 2007-2013. 
Πρόσφατα μάλιστα τα μέλη της ΑΝΕΛ σε συνεργασία 
με την Επίτροπο Περιβάλλοντος, τον Επίτροπο Εθελο-
ντισμού και τον Σύμβουλο του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας για θέματα προστασίας και ευημερίας των ζώων, 

αποφάσισαν συντονισμό και κοινή δράση για τον καλύ-
τερο έλεγχο των ιδιοκτητών των σκύλων όσον αφορά 
τις άδειες, και την φροντίδα τους. Θα αναλάβουμε από 
κοινού δράση και είμαι σίγουρος ότι στο θέμα αυτό θα 
υπάρξουν θετικά αποτελέσματα, όπως είμαι σίγουρος ότι 
θα προωθήσουμε και άλλες κοινές δράσεις γιατί υπάρχει 
και η θέληση και η καλή διάθεση από όλους τους Δημάρ-
χους, μέλη της ΑΝΕΛ.

  
-Σε ποιο βαθμό θα λέγατε ότι οι Δημότες των Λατσιών 
ενδιαφέρονται για τα κοινά;

- Θεωρώ πως το ενδιαφέρον των δημοτών βρίσκεται 
σε πολύ καλό επίπεδο αλλά μπορεί να ενισχυθεί ακόμα 
περισσότερο. Σε αρκετές εκδηλώσεις του Δήμου η 
συμμετοχή εθελοντών είναι ικανοποιητική και μπορώ να 
πω ότι οι Λατσιώτες παραμένουμε άνθρωποι που νοια-
ζόμαστε για τους συνανθρώπους μας. Αυτό έδειξε και η 
ανταπόκρισή που είχαμε για το κοινωνικό παντοπωλείο 
και για άλλες κοινωνικές ανάγκες. Ίσως χρειαζόμαστε 
περισσότερη δουλειά σε θέματα καθαριότητας και 
τακτοποίησης, συγυρίσματος σε ανοικτούς χώρους του 

Δήμου. Είναι ένα πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν όλοι σχεδόν οι 
Δήμοι και πιστεύω πως υπάρχει 
αρκετό περιθώριο για να συνδρά-
μουμε και εμείς ως Δήμος και να 
εμπνεύσουμε την ανταπόκριση των 
δημοτών μας.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να 
απευθύνω σε όλους τους δημότες 

των Λατσιών τις ευχές μου για χαρούμενα Χριστούγεννα 
και το 2018 να είναι δημιουργικό, με χαρά και υγεία 
για όλους. Παράλληλα θα ήθελα να καλέσω όλους να 
συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος 
μας για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα Χριστούγεννα και 
την Πρωτοχρονιά. Ας κάνουμε ο καθένας ότι μπορούμε 
για να μην μείνει κανένας δημότης μας μόνος του τις 
γιορτές.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Ας κάνουμε ο καθένας 
ότι μπορούμε για να 

μην μείνει κανένας δημότης
 μας μόνος του τις γιορτές”

H Prince Cyprus πραγµατοποίησε τα εγκαίνια
των νέων της εγκαταστάσεων στη Λευκωσία το
Σάββατο 11 Νοεµβρίου, παρουσία του επιτρό-
που προεδρίας, Κου Φωτίου, και του δηµάρ-
χου Λατσιών Κου Χρίστου Πιτταρά.

Η εκδήλωση στέφθηκε µε µεγάλη επιτυχία,
καθώς µεγάλο πλήθος συνεργατών και φίλων
της εταιρίας παρευρέθηκε στο γεγονός, µε
σκοπό τον εορτασµό των πρώτων γενέθλιων
της Prince Cyprus στη Κύπρο.

H Prince Cyprus αποτελεί θυγατρική της ελληνικής εταιρίας Prince Silvero, η
οποία δραστηριοποιείται στο κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας από το 1996 και
έχει την έδρα της στην Αθήνα.

Η εταιρία διαθέτει στην αγορά Ασηµένια αντικείµενα διαχρονικής
αξίας, όπως κορνίζες, εικόνες & παιδικά δώρα, τα οποία παράγον-
ται στο δικό της εργοστάσιο, Ασηµένια κοσµήµατα καθώς και τα
ρολόγια Visetti. 

Tα προϊόντα της εταιρίας διατίθενται για τους
δηµότες Λατσιών, στο κατάστηµα 

«Έλενα & Ευδοκία» το οποίο βρίσκεται 
στην διεύθυνση Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 74Μ,

περιοχή Λατσιά.
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Κυπριανός Φιλίππου 
Αντιδήμαρχος

Email: k.philippou@latsia.org.cy
Τηλ. 99224780

Κώστας Γεωργίου
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου

Email: k.georgiou@latsia.org.cy
Τηλ. 99358310

Κωνσταντίνος Μιχαήλ
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου

Email: c.michael@latsia.org.cy
Τηλ. 99345365

Γιαννάκης Ροτσίδης
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου

Email: y.rotsides@latsia.org.cy
Τηλ. 99653180

Στον Δήμο μας λειτουργούν 16 Δημοτικές 
Επιτροπές οι οποίες με το έργο που παράγουν 
διαμορφώνουν την πολιτική του Δήμου στην 
αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων 
και προωθούν την ανάπτυξη στο Δήμο μας.
Λεπτομέρειες για τους τομείς αρμοδιότητας 
της κάθε επιτροπής, τον ρόλο και τις δραστη-
ριότητες της καθώς και τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου που συμμετέχουν σε αυτές μπορείτε 
να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λατσιών 
(www.latsia.eu). 
Θα βρείτε όλες τις Επιτροπές σε αυτή τη διεύ-
θυνση: 
http://www.latsia.eu/archiki-selida/dimotiko-
symvoulio/dimotikes-epitropes/#toggle-id-1

Δείτε πιο κάτω τους προέδρους και τα μέλη της 
κάθε επιτροπής.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Χρίστος Πιτταράς – Δήμαρχος
Κυπριανός Φιλίππου – Αντιδήμαρχος, Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι: Κώστας Γεωργίου, Ανδρέας Χρι-
στοφόρου, Νεόφυτος Λοϊζιάς, Σωτήρης Μιχαήλ, 
Ευαγόρας Γαβριηλίδης, Ανδρέας Ανδρέου.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος Δήμαρχος Χρίστος Πιτταράς
Μέλη:  Κυπριανός Φιλίππου Αντιδήμαρχος
Νεόφυτος Λοϊζιάς Δημοτικός Σύμβουλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πρόεδρος: Νεόφυτος Λοϊζιάς
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Κώστας Γεωργίου, 
Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Ανδρέας Χριστοφόρου, 
Σάββας Παρμάτζιας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Πρόεδρος: Νεόφυτος Λοϊζιάς
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Κυπριανός Φιλίππου – 
Αντιδήμαρχος, Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Ανδρέας 
Χριστοφόρου, Ανδρέας Ανδρέου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πρόεδρος: Ευαγόρας Γαβριηλίδης 
Κυπριανός Φιλίππου  –  Αντιδήμαρχος, Δημοτι-

κοί Σύμβουλοι: Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Θάλεια 
Παρπέρη Ξενοφώντος, Μαρία Χρυσοστόμου 
(Κίτσιου), Ανδρέας Ανδρέου. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ
Πρόεδρος: Χρίστος Πιτταράς – Δήμαρχος
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Κυπριανός Φιλίππου – 
Αντιδήμαρχος, Νεόφυτος Λοϊζιάς.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΩΝ/ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΔΕΛΦΟ-
ΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Πρόεδρος: Κυπριανός Φιλίππου – Αντιδή-
μαρχος Δημοτικοί Σύμβουλοι: Κωνσταντίνος 
Μιχαήλ, Θάλεια Παρπέρη Ξενοφώντος, Σάββας 
Παρμάτζιας, Μαρία Χρυσοστόμου (Κίτσιου), 
Ευαγόρας Γαβριηλίδης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Πρόεδρος: Κώστας Γεωργίου
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γιαννάκης Ροτσίδης, 
Θάλεια Παρπέρη Ξενοφώντος, Σάββας Παρμά-
τζιας, Σωτήρης Μιχαήλ (Λυκούργος), Ευαγόρας 
Γαβριηλίδης, Ανδρέας Ανδρέου, Κυπριανός Φι-
λίππου-Αντιδήμαρχος, Κωνσταντίνος Μιχαήλ.
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Πρόεδρος: Κυπριανός Φιλίππου – Αντιδήμαρ-
χος Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ανδρέας Χριστοφό-
ρου, Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Νεόφυτος Λοϊζιάς, 
Μαρία Χρυσοστόμου (Κίτσιου), Ευαγόρας 
Γαβριηλίδης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Πρόεδρος: Σωτήρης Μιχαήλ (Λυκούργος)
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Κυπριανός Φιλίππου 
–  Αντιδήμαρχος, Κώστας Γεωργίου, Ανδρέας 
Χριστοφόρου, Μαρία Χρυσοστόμου (Κίτσιου), 
Ανδρέας Ανδρέου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΩΝ
Πρόεδρος: Νεόφυτος Λοϊζιάς
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Κυπριανός Φιλίππου 
– Αντιδήμαρχος, Κώστας Γεωργίου, Ανδρέας 
Χριστοφόρου, Σάββας Παρμάτζιας, Μαρία 

Χρυσοστόμου (Κίτσιου).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πρόεδρος: Κυπριανός Φιλίππου – Αντιδή-
μαρχος Δημοτικοί Σύμβουλοι: Κωνσταντίνος 
Μιχαήλ, Ανδρέας Χριστοφόρου, Θάλεια Παρ-
πέρη Ξενοφώντος, Νεόφυτος Λοϊζιάς, Σωτήρης 
Μιχαήλ (Λυκούργος).

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Κώστας Γεωργίου
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γιαννάκης Ροτσίδης, 
Θάλεια Παρπέρη Ξενοφώντος, Νεόφυτος Λοϊ-
ζιάς, Μαρία Χρυσοστόμου (Κίτσιου), Ευαγόρας 
Γαβριηλίδης, Κωνσταντίνος Μιχαήλ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Ανδρέας Χριστοφόρου
Κυπριανός Φιλίππου – Αντιδήμαρχος, Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι: Κωνσταντίνος Μιχαήλ, 
Νεόφυτος Λοϊζιάς, Σωτήρης Μιχαήλ, Ευαγόρας 
Γαβριηλίδης, Ανδρέας Ανδρέου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Πρόεδρος: Ανδρέας Ανδρέου
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Κωνσταντίνος Μιχαήλ, 
Ανδρέας Χριστοφόρου, Σωτήρης Μιχαήλ (Λυ-
κούργος), Μαρία Χρυσοστόμου (Κίτσιου).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πρόεδρος : Κυπριανός Φιλίππου  Αντιδήμαρχος
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Μαρία Χρυσοστόμου Δη-
μοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Ανδρέου Δημοτικός 
Σύμβουλος

Εκπρόσωπος Δήμου Λατσιών στο Συμβούλιο 
Αποχετεύσεων Λευκωσίας: Χρίστος Πιτταράς

Εκπρόσωποι Δήμου Λατσιών στο Συμβούλιο 
Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας: Κυπριανός Φι-
λίππου, Μαρία Χρυσοστόμου, Θάλεια Ξενοφώντος.

Εκπρόσωποι Δήμου Λατσιών στη Σχολική 
Εφορεία: Ευαγόρας Γαβριηλίδης, Θάλεια 
Παρπέρη Ξενοφώντος, Κωνσταντίνος Μιχαήλ, 
Μαρία Χρυσοστόμου.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΊΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 
Σε μια συγκινητική εκδήλωση στις 4 Ιανουαρίου ο 
τέως Δήμαρχος Λατσιών Παναγιώτης Α. Κυπρια-
νού και οι δημοτικοί σύμβουλοι που ολοκλήρωσαν 
τη θητεία τους παρέδωσαν τη σκυτάλη στο νέο Δή-
μαρχο Χρίστο Πιτταρά και τους νέους δημοτικούς 
συμβούλους (δείτε το νέο Δημοτικό Συμβούλιο 
στις σελίδες 8-9). Τόσον οι νέοι αξιωματούχοι του 
Δήμου μας όσο και αυτοί που αποχώρησαν δήλω-
σαν ότι όλοι θα εργαστούν με σύμπνοια, ενότητα 
και συνέπεια για το καλό και την ανάπτυξη των 
Λατσιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λατσιών

ΟΊ ΕΠΊΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΊΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ
Δήμαρχος

Email: ch.pittara@latsia.org.cy
Τηλ. 97700248

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Λατσιών εργάζεται με αφο-
σίωση, δυναμισμό και αισιοδοξία κόντρα στις δύσκολες 
συνθήκες που βιώνει ο Δήμος μας αλλά και ολόκληρη 
η Κύπρος. Ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και όλοι οι 
δημοτικοί σύμβουλοι με τη συνεργασία των υπηρεσιών 
του Δήμου, είμαστε στη διάθεση των δημοτών για 
επικοινωνία και προώθηση των προβλημάτων που τους 
απασχολούν. 

Μαρία Χρυσοστόμου 
(Κίτσιου)
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου

Email: m.chrysostomou@latsia.org.cy
Τηλ. 99638015

Σάββας Παρμάτζιας
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου

Email: sav.parmatzia@latsia.org.cy
Τηλ. 99961017

Ευαγόρας Γαβριηλίδης
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου

Email: e.gavriilides@latsia.org.cy
Τηλ. 99445145

Ανδρέας Ανδρέου
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου

Email: a.andreou@latsia.org.cy
Τηλ. 99075658

Ανδρέας Χριστοφόρου
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου

Email: a.christoforou@latsia.org.cy 
Τηλ. 99407294

Θάλεια Παρπέρη
Ξενοφώντος
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου

Email: th.xenofontos@latsia.org.cy
Τηλ. 99678422

Νεόφυτος Λοϊζιάς
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου

Email: n.loizias@latsia.org.cy
Τηλ. 99660472

Σωτήρης Μιχαήλ
(Λυκούργος)
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου

Email: s.michael@latsia.org.cy
Τηλ. 99663902
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ΑΝΕΛ: Πρωτοβουλίες δημάρχων 
για ενημέρωση των ιδιοκτητών σκύλων

Το θέμα της υλοποίησης κοινής εκστρατείας 
ενημέρωσης των ιδιοκτητών σκύλων  από τις 
Δημοτικές Αρχές συζητήθηκε στην 17η συνε-
δρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυ-
ξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ)  η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2017 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Λα-
τσιών. Στη συνεδρία παρευρέθηκαν οι Δήμαρχοι 
: Λατσιών, Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Λακατά-
μιας, Έγκωμης , Τσερίου και Γερίου καθώς και 
η Επίτροπος Περιβάλλοντος κα Ιωάννα Πανα-
γιώτου, ο Επίτροπος Εθελοντισμού κ. Γιάννης 
Γιαννάκη και ο Σύμβουλος του Προέδρου της 
Δημοκρατίας επί θεμάτων προστασίας και ευη-
μερίας των ζώων κ. Κυριάκος Κυριάκου. 
Ο Δήμαρχος Λατσιών κ. Χρίστος Πιτταράς ση-
μείωσε ότι η πρωτοβουλία που έχει ληφθεί για 
την υλοποίηση της κοινής εκστρατείας των το-
πικών αρχών γίνεται με σκοπό την ενημέρωση 
του κοινού σχετικά με τα καθήκοντα και τις 
υποχρεώσεις τους ώστε να μπορέσουν οι Τοπι-
κές Αρχές να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο 
δίνονται οι άδειες, να γίνει καταμέτρηση των 
σκύλων και έλεγχος της υγείας τους. 
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς κ. Χαράλαμπος Πε-
τρίδης δήλωσε ότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα 
σοβαρό το τελευταίο διάστημα με την έλλειψη 
ανταπόκρισης του κοινού για εγγραφή των 
σκύλων γι αυτό οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέ-
πει να υποστηρίξουν τους Δήμους στη διαδικα-
σία καταγραφής των σκύλων. 
Ο Δήμαρχος Έγκωμης κ. Ζαχαρίας Κυριάκου 
τόνισε τόνισε ότι για να υπάρξουν αποτελέ-
σματα στην εγγραφή των σκύλων θα πρέπει 
να υπάρξει η σχετική ανταπόκριση και συνερ-

γασία από πλευράς των δημοτών. Ο Δήμαρχος 
Τσερίου κ. Σταύρος Μιχαήλ συμπλήρωσε ότι η 
εκπλήρωση των καθηκόντων που έχουν οι ιδι-
οκτήτες σκύλων είναι ευθύνη του κάθε δημότη. 
Ο Δήμαρχος Γερίου κ. Νεόφυτος Παπαλαζάρου 
ανέφερε ότι η ευημερία των ζώων είναι από τα 
ζητήματα για τα οποία οι τοπικές αρχές κατα-
βάλουν μεγάλες προσπάθειες, καθώς επίσης για 
την ποιότητα ζωής των δημοτών που επηρεάζε-
ται από την ανεξέλεγκτη κατοχή και διαχείριση 
σκύλων. 
Ο Επίτροπος Εθελοντισμού κ. Γιάννης Γιαννάκη 
συνεχάρη του Δημάρχους για την πρωτοβουλία 
που έχουν λάβει για την υλοποίηση κοινής εκ-
στρατείας ενημέρωσης των δημοτών και τόνι-
σε ότι υπάρχει πολυδιάσπαση των νομοθεσιών 
και αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του κράτους 
και για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί οριστι-
κά το θέμα θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία 
και συντονισμός μεταξύ των μη- κυβερνητικών 
οργανώσεων, των τοπικών αρχών και των υπη-
ρεσιών του κράτους. Ο κ. Γιαννάκη αναφέρθηκε 
επίσης, στη σημαντικότητα του  προγράμματος 
στειρώσεων της κυβέρνησης για τα αδέσποτα 
ζώα το οποίο διατίθεται για την αντιμετώπιση 
του υπερπληθυσμού των αδέσποτων ζώων και 
για το λόγο αυτό έχουν ξεκινήσει ενημερωτικές 
εκστρατείες με ενημερωτικά έντυπα για την 
πληροφόρηση του κοινού για το θέμα αυτό. Ο 
κ. Γιαννάκη αναφέρθηκε επίσης και στη δημι-
ουργία φορέα για την ευημερία των ζώων του 
οποίου συντονιστικό ρόλο θα έχει ο Επίτροπος 
Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργα-
νώσεων αλλά και για το νομοσχέδιο το οποίο 
βρίσκεται προς το τελικό στάδιο επεξεργασίας 

για τη δημιουργία «Αστυνομίας Ζώων» που θα 
αφορά την προστασία και ευημερία των ζώων. 
Η Επίτροπος Περιβάλλοντος κα Ιωάννα Πα-
ναγιώτου σημείωσε  για να υπάρξουν αποτελέ-
σματα θα πρέπει να γίνουν ενέργειες προς τη 
σωστή κατεύθυνση. Οι τοπικές αρχές θα πρέπει 
να συνεργαστούν με το κράτος και να σχεδια-
στούν κοινές δράσεις προς την αντιμετώπιση 
αυτού του φαινομένου.
Ο Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας  
για θέματα προστασίας και ευημερία των ζώων 
κ. Κυριάκος Κυριάκου ανέφερε ότι οι φιλόζω-
οι, οι ιδιοκτήτες σκύλων και οι πολίτες έχουν 
δικαιώματα. Τόνισε επίσης, ότι στην Κύπρο δεν 
υπάρχουν αδέσποτοι σκύλοι αλλά εγκαταλε-
λειμμένοι και μέχρι το τέλος του χρόνου ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί ο πρώτος πυλώνας 
για τη στείρωση των ζώων. Παράλληλα, ανέ-
φερε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την 
καταγραφή των περιοχών που αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα με εγκαταλελειμμένα ζώα. Ο κ. Κυ-
ριάκου καταλήγοντας τόνισε τη σημαντικότη-
τα της συμβολής των τοπικών αρχών προς την 
αντιμετώπιση του ζητήματος. 

 

Aelia: Το πρώτο Wellness  Retreat στην Κύπρο
Μια απίστευτη εμπειρία χαλάρωσης υπόσχεται 
το πρώτο Wellness  Retreat που λειτούργησε στην  
Κύπρο. Πρόκειται για το Aelia, ένα πραγματικά 
κρυμμένο θησαυρό στη Λευκωσία που μας περι-
μένει να τον ανακαλύψουμε. Είναι ένα μοναδικό 
μέρος με ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό και τις 
υπηρεσίες που προσφέρει και το οποίο έχουν ήδη 
ανακαλύψει μεγάλες εταιρείες, τόσο από την Κύ-
προ όσο και από το εξωτερικό. Στους λίγους μήνες 
λειτουργίας του το έχουν επισκεφθεί ομάδες αθλη-
τών από χώρες του εξωτερικού, μεταξύ των οποί-
ων εθνικές αθλητικές ομάδες που φθάνουν στην 
Κύπρο για αγώνες. Μεγάλες εταιρείες της Κύπρου 
το επιλέγουν καθημερινά για τις εκδηλώσεις τους, 
για διαμονή στελεχών, για τις συναντήσεις και τα 
σεμινάρια τους.   
Ο δημιουργός του Wellnes Retreat Γιώργος Ιωαννί-
δης, από το Κιλκίς, μιλώντας στην εφημερίδα μας 
ανέφερε πως η υποδοχή της οποίας έτυχε το Aelia 
αποτέλεσε έκπληξη γι’ αυτόν και την Κύπρια σύ-
ζυγό του. Όπως μας ανέφερε η χρήση των χώρων 
του Aelia από εταιρείες αλλά και για διοργανώσεις 
γάμων και βαφτίσεων δεν υπήρχε στους αρχικούς 
προγραμματισμούς, τουλάχιστον ως προτεραιότη-
τα, αλλά ήρθε ως αποτέλεσμα της καλής εντύπω-
σης που δημιούργησε σε όσους το επισκέπτονται. 
«Είναι μεγάλη ικανοποίηση για μας να νιώθουμε 
πως η μεγάλη επένδυση που κάναμε βρίσκει τέτοια 
αποδοχή» ανέφερε ο κ. Ιωαννίδης και πρόσθεσε 
ότι «αυτό που κάνει το Aelia να ξεχωρίζει είναι η 
προσήλωσή του στην παροχή αληθινών και αυ-
θεντικών εμπειριών και ουσιαστικές αποδράσεις 
από την καθημερινότητα σε όλους τους επισκέπτες 
του. Είτε αυτοί αποφασίσουν να παραμείνουν για 
λίγες μέρες στα δωμάτια του ξενοδοχείου είτε να 
επισκεφθούν για κάποιες ώρες το εστιατόριο και 
τους κήπους του». 
«Θέλουμε όσοι έρχονται στο Aelia να βιώσουν την 
απόλυτη αρμονία μυαλού και πνεύματος, να δουν 
τον κόσμο και τον εαυτό τους με νέα ματιά, να 
εμπνευστούν”, σημειώνει. 
Και όντως αυτό επιτυγχάνεται από την πρώτη 
στιγμή που φθάνει κανείς στο Aelia, έναν χώρο 
πραγματικά μοναδικό, γεμάτο εκπλήξεις με έξυ-

πνη αρχιτεκτονική και υπέροχη διακόσμηση που 
προσφέρει πολύ περισσότερα από πολυτέλεια και 
άνεση. Έχει στεγασμένους χώρους 1700 m2 και πε-
ριβάλλεται από κήπους 15000 m2 και στα δωμάτιά 
του μπορούν να διαμένουν 30 άτομα.  
Η διαμονή από μόνη της αποτελεί μια πραγματι-
κά ξεχωριστή εμπειρία. Με έμφαση στην ιδιωτικό-
τητα η κάθε σουίτα έχει διαφορετική διακόσμηση 
άκρως χαλαρωτική, με φυσικά και φιλικά προς το 
περιβάλλον υλικά, οργανικά σχήματα και φυσικά 
χρώματα. 
Το εστιατόριο του Aelia λειτουργεί καθημερινά 
και είναι ανοικτό για όλους. Προσφέρει αυθεντική 
κουζίνα που ενσωματώνει και παραδοσιακές πινε-
λιές με φρέσκα υλικά και βότανα από τον κήπο που 
το περιβάλλει. 
Στο Spa του Aelia προσφέρονται θεραπείες με 
πολυβραβευμένα προϊόντα για εξιδεικευμένες θε-
ραπείες στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης. 
Οι θεραπείες ενισχύουν την ευεξία σε σωματικό, 
ψυχικό και συναισθηματικό επίπεδο και δρουν σε 
βαθύτερο επίπεδο από μέσα προς τα έξω. Οι επαγ-
γελματίες θεραπευτές σε συνδυασμό με τις ειδικές 
τεχνικές μασάζ εξασφαλίζουν αύξηση της διάθε-
σης, απόλυτη χαλάρωση και μείωση του άγχους, 
βελτίωση του ύπνου, αποτοξίνωση μυαλού και 
σώματος. Το Aelia προσφέρει εξειδικευμένα προ-
γράμματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη όπως 
επανάκτηση ενέργειας , αντιγήρανση, αντι-στρες, 

ενδυνάμωσης απόδοσης, αποκατάσταση δυσκολι-
ών ύπνου και πολλές άλλες πρωτοποριακές θερα-
πείες.
Τα πιο ωραία προγράμματα αφορούν τις σχέσεις 
όπως μητέρας και κόρης, ζευγαριών και φίλων 
όπου μπορούν να περάσουν εποικοδομητικό χρό-
νο μαζί απολαμβάνοντας τις θεραπείες και δρα-
στηριότητες του Aelia σε ένα σκηνικό χαλάρωσης
Άλλες δραστηριότητες που μπορείτε να απολαύ-
σετε στο Aelia είναι yoga, διαλογισμό, τεχνικές 
αναπνοής, ποδηλασία, Nordic walking,  ακαδημία 
“slow living”,   σεμινάρια ευεξίας, οργανωμένα πι-
κνίκ, μαθήματα μαγειρικής και μαθήματα ιππασίας. 
Μια εξαιρετικά καινοτόμα υπηρεσία που προσφέ-
ρεται στο Aelia είναι η ανάλυση του DNA για ανεύ-
ρεση της βιολογικής ηλικίας και η εφαρμογή εξατο-
μικευμένου προγράμματος υπό βοήθησής της. 
Μεταξύ των επαγγελματιών που προσφέρουν εξι-
δεικευμένες υπηρεσίες στο Aelia είναι διατροφο-
λόγος, ψυχολόγος, yoga instructor, ειδικοί θερα-
πευτές σπα, γυμναστές, εξειδικευμένους ειδικούς 
εκπαιδευτές και διακεκριμένο chef. 

Το Aelia βρίσκεται έξω από το Τσέρι στον δρόμο 
προς τον Αναλιόντα (Γρηγόρη Αυξεντίου 150). 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 015590. 
Ιστοσελίδα: aeliawellness.com.cy

ΜΊΑ ΑΠΊΣΤΕΥΤΗ ΕΜΠΕΊΡΊΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΛΊΓΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΥΚΩΣΊΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΉ ΙΑΤΡΟΥ
Ο Δρ. Δημήτριος Χατζηκωστή Ειδικός Χειρουρ-
γός Στόματος-Εμφυτευματολόγος γνωστοποιεί 
τη λειτουργία του ιατρείου του, στο δήμο Λα-
τσιών, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με το 
φάσμα της  χειρουργικής του στόματος όπως:
• Τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων
• Χειρουργική εξαγωγή εγκλείστων δοντιών 
(π.χ φρονιμίτες)
• Αποκάλυψη εγκλείστων δοντιών για ορθοδο-
ντικούς λόγους
• Αυτομεταμόσχευση φρονιμιτών
• Χειρουργική αντιμετώπιση κύστεων των 
γνάθων και ιγμορείων άντρων
• Οστική ανάπλαση γνάθων και προπροσθετική 
χειρουργική για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων 
και προσθέσεων (ανύψωση ιγμορείου άντρου, 
εκβάθυνση προστομίου, εκτομή χαλινών χεί-
λους και γλώσσας)
• Ακρορριζεκτομή δοντιών
• Χειρουργικές περιοδοντικές επεμβάσεις 
(χειρουργική επιμήκυνση μύλης, αντιμετώπιση 
υφιζήσεων, χειρουργική αντιμετώπιση περιοδο-

ντικής νόσου σε συνδυασμό 
με οστική ανάπλαση, άυξηση 
προσπεφυκότων ούλων)
• Αντιμετώπιση οδοντοφατνιακού αποστήματος
• Αντιμετώπιση στοματοκολπικής επικοινωνίας
• Αντιμετώπιση οδοντικού τραύματος
• Θεραπεία σιαλαδενίτιδας 
• Λήψη βιοψίας στην περιοχή του στόματος
διάγνωση και αντιμετώπιση παθήσεων του 
στόματος
• Το ιατρείο είναι άρτια εξοπλισμένο  με  τελευ-
ταίας τεχνολογίας ιατρικό εξοπλισμό, για τη 
διενέργεια των πιο πάνω επεμβάσεων. 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
•Ο Δρ. Χατζηκωστή σπούδασε οδοντιατρική 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και στη συνέχεια μετεκπαιδεύθηκε 
στον κλάδο της Χειρουργικής Στόματος στη 
Γερμανία, όπου και απέκτησε τη γερμανική οδο-
ντιατρική ειδικότητα του Ειδικού Χειρουργού 
Στόματος το 2013.Την ίδια χρονιά τελείωσε 
επιτυχώς τη διδακτορική του διατριβή στο Πα-

νεπιστήμιο Witten-Herdecke Γερμανίας με τίτλο 
«Ανάλυση της ανατομικής θέσης και συχνότη-
τας των καταγμάτων του μέσου κρανίου με τη 
βοήθεια τρισδιάστατης υπολογιστικής απει-
κόνισης». Παρακολούθησε πολλά σεμινάρια 
στο εξωτερικό και είναι μέλος της γερμανικής 
εμφυτευματολογικής εταιρείας (DGZI) από το 
2011. Από το 2009 μέχρι το 2016 έχει εργαστεί 
σε γναθοχειρουργικά ιατρεία της Γερμανίας 
αποκτώντας την ανάλογη εμπειρία στη διάγνω-
ση και αντιμετώπιση παθήσεων του στόματος 
καθώς και χειρουργικών περιστατικών. 

Τηλ. Ιατρείου: 22013080
Κινητό: 96390774
Email: OralSurgeonCy@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://implantsurgeries.com
Διεύθυνση: Λεωφ. Γιάννη Κρανιδιώτη 107, 
2ος όροφος, 2231 Λατσιά (έναντι από Vienna 
Bakeries)
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ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ - 
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 
Με εξαιρετική επιτυχία γιορτάστηκε και φέτος στο 
Δήμο μας η Καθαρή Δευτέρα με αθρόα συμμετοχή 
των δημοτών μας. Ο Δήμος διέθεσε λεωφορεία σε 
όλες τις εκκλησίες για μεταφορά όσων επιθυμούσαν 
να συμμετέχουν στη κοινή γιορτή. Το γλέντι στήθηκε 
στο Πάρκο Αποστόλου Λουκά με ζωντανή μουσική και 
κυπριακούς χορούς από παραδοσιακό συγκρότημα ενώ 
προσφέρθηκαν δωρεάν λαγάνες, ταχινόπιτες, φρούτα, 
ελιές και κρασί! Στο γλέντι συμμετείχαν μικροί και 
μεγάλοι και το παρών τους έδωσαν ο Δήμαρχος και 
δημοτικοί σύμβουλοι.

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΊΚΑΣ - 
6 ΜΑΡΤΊΟΥ
Με το σύνθημα «η εξασφάλιση των δικαιωμάτων 
της γυναίκας δεν είναι αποκλειστική ευθύνη των 
γυναικών, αλλά ευθύνη όλων» ο Δήμος μας τίμησε 
την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Στην εκδήλωση 
στο Δημοτικό Θέατρο μίλησε η Αννίτα Δημητρίου, 
βουλευτής και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ 
Ανδρών και Γυναικών.
Ακολούθησε συναυλία από τη Λαϊκή Ορχήστρα του 
ΡΙΚ με τίτλο: «η γυναίκα μέσα από το ρεμπέτικο 
τραγούδι», υπό τη διεύθυνση του Μάριου Μελετίου. 
Τα τραγούδια ερμήνευσαν οι: Τώνια Αντρέου, 
Βασίλης Ιωάννου, Μιχάλης Μαύρος, Έλενα 
Παπαπαναγιώτου και Χριστίνα Σαράντη.

ΕΠΕΤΕΊΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - 
23 ΜΑΡΤΊΟΥ
Η ετήσια επετειακή εκδήλωση του Δήμου μας για 
τις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης 
Απριλίου 1955 πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 
2017 στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. Κύριος ομιλητής 
ήταν ο Δρ Ανδρέας Κάρυος, Ιστορικός στο Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Χαιρετισμό απηύθυνε ο 
Δήμαρχος Χρίστος Πιτταράς. Κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης προβλήθηκε ταινία για τον ήρωα Γρηγόρη 
Αυξεντίου. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα υποστηρίχθηκε 
από τα μουσικά σχήματα του Δήμου μας.

ΕΘΝΊΚΕΣ ΕΠΕΤΕΊΟΊ – 
25 ΜΑΡΤΊΟΥ
Ο Δήμος μας μαζί με τα οργανωμένα σύνολα γιόρτασαν 
τις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης 
Απριλίου 1955 με πανηγυρική δοξολογία το Σάββατο 
25 Μαρτίου, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου. Τον πανηγυρικό της ημέρας 
εκφώνησε ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης 
και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο 
Πεσόντων και Αγνοουμένων. Η παρέλαση των 
Τμημάτων που ακολούθησε κατά μήκος της Λεωφόρου 
Γιάννου Κρανιδιώτη, μπροστά από το Δημαρχείο ήταν 
εντυπωσιακή και με εθνικό παλμό, όπως πάντα. 
Στους εορτασμούς συμμετείχε αντιπροσωπεία από 
τον αδελφοποιημένο Δήμο Κιλκίς με επικεφαλής τον 
κ. Γ. Μπαλάσκα και τον Δήμο Πηλείου Χορτάτη με 
επικεφαλής τον δήμαρχο Ι. Καϊτεζίδη.

Αναδρομή στις εκδηλώσεις 
της χρονιάς

Καθαρή Δευτέρα
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ΕΡΓΑΣΙΑΣ

■ ΚΥΠΡΟΣ/ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Κεντρικά Γραφεία
Τριπόλεος 68, Βιομηχανική Περιοχή Λατσιά, Λευκωσία 2235
Τ.Θ. 25208, 1307 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:+357 22 879800/ Φαξ: +357 22 514830
Ηλ. Ταχ.: caterways@caterways.com.cy

■ ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑ
Ξάνθου 10
Τ.κ. 17778, Ταύρος, Αθήνα
Τηλ: +30 210 4839011
Φαξ: +30 210 4839013
Ηλ. Ταχ.: office@caterways.gr

www.caterways.com

ΠΑΣΧΑΛΊΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΊΣ 
15-16 ΑΠΡΊΛΊΟΥ
Άναμμα της Λαμπρατζιάς και κάψιμο του Ιούδα δίπλα 
από την εκκλησία Αγίου Γεωργίου Λατσιών, ενώ την 
προηγούμενη προηγήθηκε η περιφορά του Επιταφίου 
του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στις οδούς Γιάννου 
Κρανιδιώτη, Κουρίου, Αγιασμάτων, Αχαιών και Ικάρου.
Την Κυριακή του Πάσχα στο χώρο στάθμευσης της 
Περιφερειακής ΣΠΕ Λευκωσίας πλήθος κόσμου 
γιόρτασε το Πάσχα με παραδοσιακούς ελληνικούς 
και κυπριακούς χορούς από το Λαογραφικό Όμιλο 
Ακρίτες Γερίου και παραδοσιακά παιχνίδια, όπως σχοινί, 
σακουλοδρομίες, κουταλοδρομίες, διτζίμιν, βόλτες με 
γαϊδουράκια κ.ά.

ΓIΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΊΔΊΟΥ – 
2 ΊΟΥΝΊΟΥ
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η προσέλευση του κόσμου 
στη γιορτή του παιδιού !!! Μας δίνετε δύναμη για 
να πραγματοποίησουμε ακόμα πιο πολλά!! Σας 
ευχαριστουμε!!! 
Στο δημοτικό στάδιο Λατσιών. Με πλούσιο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα, χορό, τραγούδια, με τη 
δημοτική παιδική χορωδία, τη φιλαρμονική και τα παιδιά 
του Ανοικτού Σχολείου και άλλα χορευτικά σύνολα 
των Λατσιών.Μαγικό πρόγραμμα από την ομάδα των 
ταχυδακτυλουργών μάγων Λιοτατή, με ξυλοπόδαρο 
ζογκλέρ και αγαπημένους ήρωες κινουμένων σχεδίων, 
κατασκευές, ζωγραφιές, παιχνίδα και δωρεάν λιχουδιές!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΊ
 ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ – 16 ΊΟΥΛΊΟΥ
Ο Δήμος Λατσιών και οι συγγενείς των ηρώων και 
αγνοουμένων τέλεσαν στις 16 Ιουλίου το Ετήσιο Εθνικό 
Μνημόσυνο για τους ήρωες του 1974 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Ελευθερίου. Τελέστηκε και δέηση υπέρ της 
ανεύρεσης των αγνοουμένων του 1974 του Δήμου μας 
και όλης της Κύπρου. Τον επιμνημόσυνο λόγο εκ μέρους 
της κυβέρνησης εκφώνησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνάς Νικολάου. Ακολούθησε 
κατάθεση στεφάνων.

ΑΝΤΊΚΑΤΟΧΊΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - 
17 ΊΟΥΛΊΟY
Ο Δήμος Λατσιών διοργάνωσε Αντικατοχική Εκδήλωση 
Μνήμης για τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος 
της 15ης Ιουλίου 1974 και της τουρκικής εισβολής της 
20ης Ιουλίου 1974 στις 17 Ιουλίου 2017. Στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία 
Ειρήνης στον συνοικισμό του Αγίου Ελευθερίου στα 
Λατσιά , μίλησε ο Δήμαρχος Λατσιών κ.Χρίστος 
Πιτταράς. Αναφέρθηκε στο πως φθάσαμε στην 
τραγωδία του 1974 και στις συνέπειες που βιώνουμε 
μέχρι σήμερα με την καταστροφή, τον ξεριζωμό και 
την προσφυγιά που βιώνει και ο Δήμος Λατσιών 
στους προσφυγικούς συνοικισμούς και αυτοστεγάσεις. 
Σημείωσε ότι ως φόρο τιμής σε όλους όσοι έδωσαν τη 
ζωή τους στον αγώνα ενάντια στον Τούρκο εισβολέα, 
θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για επιστροφή και 
επανένωση της πατρίδας μας. Ακολούθησε καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα με τη Δημοτική Χορωδία Λατσιών και τον 
Δημήτρη Φανή .

Πασχαλινά παιχνίδια

Μνημόσυνο πεσόντων και αγνοουμένων



«ο Μισταρκός»
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ΦΕΓΓΑΡΊ ΣΤΟ ΚΟΧΥΛΊ - 
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ
Αξέχαστη έμεινε σε όσους είχαν την τύχη να την 
παρακολουθήσουν η φετινή εκδήλωση “Φεγγάρι στο 
Κοχύλι” που έγινε στο φαράγγι της Κακκαρίστρας στις 6 
Σεπτεμβρίου υπό το φως της Πανσελήνου! Το υποβλητικό 
τοπίο στο φως του φεγγαριού και η υπέροχη μουσική και 
τα τραγούδια δημιούργησαν ένα ξεχωριστό σύμπαν για 
όσους παρευρέθηκαν στην παράσταση.
Όλοι είχαν να πουν για τις υπέροχες μουσικές στιγμές 
που ζήσαμε με τους Δημήτρη Φανή, Κατερίνα Παράσχου, 
Σώτο Γονιό, τη Δημοτική χορωδία Λατσιών και 7μελή 
ορχήστρα. Την επιμέλεια του προγράμματος και την 
ενορχήστρωση είχε ο Φώτης Μουσουλίδης.

ΑΦΊΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΗΤΡΟΠΑΝΟ – 2 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ
Το αδιαχώρητο έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών 
κατά τη συναυλία-αφιέρωμα στον αξέχαστο Δημήτρη 
Μητροπάνο. Τις μεγάλες επιτυχίες που τραγούδησε ο 
Δημήτρης Μητροπάνος ακούσαμε από την ορχήστρα 
του Μάριου Μελετίου, υπό τη δική του διεύθυνση, 
με ερμηνευτές τους Έλενα Ανδρέου,  Γεωργία 
Λάρδου, Μιχαλη Μαύρο και Γιώργο Σταματάρη. Οι 
παρευρισκόμενοι τραγούδησαν «με μια φωνή» τις 
αξέχαστες, τεράστιες επιτυχίες του Μητροπάνου ενώ 
κάποιοι δεν άντεξαν και ανέβηκαν στη σκηνή για ένα 
ζεϊμπέκικο. Αρκετοί άλλοι το χόρεψαν από τη θέση τους!

ΜΟΥΣΊΚΟΧΟΡΕΥΤΊΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
«Ο ΜΊΣΤΑΡΚΟΣ» – 23 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ
Ο Δήμος Λατσιών σε συνεργασία με τον Λαογραφικό 
Ομιλο Ακρίτες Γερίου και την Δημοτική Χορωδία, 
παρουσίασαν το θεατρικό χορόδραμα ο Μισταρκός της 
Δέσπως Κόνιζου Λοιζιά σε ένα κατάμεστο Δημοτικό 
Θέατρο στις 23 Οκτωβρίου 2017. Ολοι οι πιο πάνω 
συντελεστές συνέτειναν ώστε να προσφερθεί σε όλους 
τους παρευρισκομένους μία μουσική και χορευτική 
πανδαισία στην Κυπριακή παράδοση.Μιά επιστροφή 
στα ήθη και στα έθιμα του τόπου μας.Ευχαριστούμε 
όλους τους συντελεστές γιά την άρτια οργάνωση της 
εκδήλωσης!

ΚΟΊΝΩΝΊΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ – 
22 & 29 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ
Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 22 & 29 Οκτωβρίου 
2017 το τουρνουά πετόσφαιρας γυναικών, που 
διοργάνωσε στο Αθλητικό κέντρο «Σωτήρης Μέσσιος» ο 
Δήμος Λατσιών στο πλαίσιο του προγράμματος ένταξης 
υπηκόων τρίτων χωρών από τοπικές αρχές ‘’Κοινωνίες με 
Χρώματα’’. Στο τουρνουά συμμετείχαν 4 ομάδες (3 από 
Φιλιππίνες και 1 κυπριακή ομάδα).Οι συμμετέχοντες, με 
συνεργασία και ομαδικό πνεύμα, απέδειξαν για ακόμη 
μία φορά ότι ο αθλητισμός δίνει ελπίδα και γεφυρώνει τις 
κοινωνικές διαφορές.

«ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 
 ΧΟΡΟΣ – ΜΟΥΣΊΚΗ – ΘΕΑΤΡΟ – ΑΘΛΗΤΊΣΜΟΣ – ΔΗΜΊΟΥΡΓΊΑ

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ!
Στόχος μας, να συμμετέχουν στα προγράμματα όλοι οι δημότες!

Με ανανεωμένο πρόγραμμα λειτουργεί και φέτος το Ανοικτό Σχολείο, 
ο πιο πετυχημένος θεσμός του Δήμου μας. Δείτε πιο κάτω τα προ-
γράμματα που προσφέρονται για παιδιά, ενήλικες και σε κοινά τμήμα-
τα για γονείς και παιδιά.
Βρείτε όλες τις πληροφορίες για τα προγράμματα που προσφέρει το 
Ανοικτό Σχολείο του Δήμου μας στην ιστοσελίδα μας: http://www.
latsia.eu/wp-content/uploads/2017_open.pdf.

Χαιρετισμός Δημάρχου

Το «Ανοικτό Σχολείο» είναι ένα πρόγραμμα του Δήμου Λατσιών προς 
τους Δημότες των Λατσιών και της ευρύτερης περιοχής και στηρίζεται 
από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Δήμο Λατσιών.
Ο θεσμός του «Ανοικτού Σχολείου» λειτούργησε για πρώτη φορά τη 
σχολική χρονιά 2011-2012 και τώρα βρίσκεται στην έβδομη χρονιά 
λειτουργίας του. Ο στόχος του για προσφορά στο Δημότη ευκαιρι-
ών δημιουργικής απασχόλησης με πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προ-
γράμματα αξιοποιώντας τους σχολικούς χώρους έχει επιτευχθεί με με-
γάλη επιτυχία. Η επιτυχία που σημειώνει ο θεσμός στο Δήμο μας δεν 
είναι τυχαία. Αυτή έγκειται στο γεγονός ότι όλοι οι συντελεστές αγά-
πησαν το θεσμό και αφιέρωσαν πολύτιμο χρόνο για να δημιουργηθεί 
το ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ. Φέτος στο «Ανοικτό 
Σχολείο» οι συμμετοχές έφτασαν περίπου τις  1500. 
Φέτος ενισχύσαμε ακόμη περισσότερο την προσπάθειά μας και 
εμπλουτίσαμε το πρόγραμμά μας με ακόμη περισσότερες δραστηριό-
τητες, τις οποίες αγκαλιάσατε και γι’ αυτό σας ευχαριστούμε.

Χρίστος Πιτταράς 
Δήμαρχος Λατσιών

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινωνήστε με την 
Υπεύθυνη Συντονίστρια του Ανοικτού Σχολείου κα Άντρεα Ευδοξίου. 
Τηλ:22367989, 97752844, Φαξ:22878992 Email: open.school@latsia.org.cy

Ηλ. Υπολογιστές
Αγγλικά
Φιλαρµονική (Φλάουτο, κλα-
ρίνο, τροµπέτα, τύµπανα)
Μαγειρική
Ζαχαροκατασκευές
Παιχνίδια  Σκέψης & Μαθηµα-
τικών
Λαϊκοί Χοροί
Ποντιακοί  Χοροί
Κυπριακοί  Χοροί
Modern Jazz
Contemporary/Μοντέρνο
Hip Hop
Μπαλέτο
Χοροί  Λάτιν/  Salsa

Ζούµπα
Tennis
Καλαθόσφαιρα
Volleyball  (Πετόσφαιρα)
Tae  Kwon  Do
Καράτε
Badminton
Τοξοβολία
Ξιφασκία
Ζωγραφική/ Χειροτεχνία
Κιθάρα
Αρµόνιο
Φωνητική
Μουσικό  Εργαστήρι
Θεατρικό Εργαστήρι
Ηλ. Υπολογιστές

Μαγειρική
Ζαχαροκατασκευές
Οινογνωσία
Ρώσικα
Ιταλικά
Γερµανικά
Ισπανικά
Λογιστική
Κιθάρα
Αυτοάµυνα Γυναικών
Μακιγιαζ
Ραπτική/  Διορθώσεις Ρούχων
Patchwork
Πλέξιµο  µε  Σµιλί/ Σµίλες
Λαϊκοί Χοροί
Ποντιακοί  Χοροί
Χοροί  Λάτιν/Salsa
Κυπριακοί  Χοροί
Belly Dance

Ζούµπα
Πιλάτες
Yoga
Solo Salsa  Fitness
Αεροβική Γυµναστική
Tennis
Ξιφασκία
Badminton
Pound
Ζωγραφική
Χειροτεχνία
Αγιογραφία
Φωτογραφία
Κατασκευή Κοσµήµατος
Αγγειοπλαστική
Ψηφιδωτό
Θεατρικό Εργαστήρι
Χαρακτική

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Baby  Yoga
Yoga Mum & Kids
Zumba Mum & Kids
Baby  Music

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ  ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ  ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018

Φεγγάρι στο Κοχύλι

Αφιέρωμα στο Δημήτρη Μητροπάνο

Κοινωνίες με χρώματα
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Χριστούγεννα στα Λατσιά 
με μουσική, θέατρο, δώρα και… χιόνια!

Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα 9.30 πμ 
Δημαρχείο Λατσιών

Θεατρική παράσταση από την Παιδική Σκηνή Δώρου Κυριακίδη. 
Καλλιτεχνικό πρόγραμμα από την Παιδική Χορωδία, τη Φιλαρμονική 
του Ανοικτού Σχολείου Δήμου Λατσιών. 
Συμμετέχουν οι Σύνδεσμοι Γονέων Λατσιών, οι Πρόσκοποι με διάφορα 
παζαράκια και η Κοινοτική Αστυνόμευση με παιχνίδια.

Οι Ποδηλάτες Λατσιών θα συνοδεύσουν τον Άγιο Βασίλη στους 
δρόμους του Δήμου μας ο οποίος θα δώσει δώρα στα παιδιά. 

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε χιονόπτωση στο Δημαρχείο 
Λατσιών!

Παρακαλούμε όπως τα παιδιά έχουν μαζί τους γάντια και μπουφάν.

Με δύο μεγάλες εκδηλώσεις γιορτάζει ο Δημός μας τις γιορτές των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και καλεί όλους τους δημότες 
να συμμετέχουν για ζήσουμε μαζί το πνεύμα και τη χαρά των γιορτών.

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία 
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 
Ώρα 7.30 μ.μ
Δημοτικό Θέατρο Λατσιών

Ο Δήμος Λατσιών σας προσκαλεί στη Χριστουγεννιάτικη συναυλία 
που θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 
και ώρα 7.30 μμ. Λαμβάνουν μέρος με χριστουγεννιάτικα τραγούδια η 
Χορωδία Ενηλίκων, η φιλαρμονική του Ανοικτού Σχολείου Λατσιών, η 
Παιδική Χορωδία Λατσιών και  Δημοτική χορωδία Λατσιών. 

Μαέστρος της Φιλαρμονικής του Ανοιχτού Σχολείου Λατσιών είναι 
ο Μάκης Παπαδόπουλος, Διευθυντής της χορωδίας του Κέντρου 
Ηλικιωμένων είναι η Μαρένα Διερωνύτου, Διευθύντρια της Παιδικής 
Χορωδίας του δήμου μας είναι η Μαίρη Στυλιανού Ρούσου, Μαέστρος 
της Δημοτικής χορωδίας Λατσιών είναι ο Φώτης Μουσουλίδης.

Με επιτυχία διεξήχθηκαν οι εργασί-
ες της 7ης Γενικής Συνέλευσης της 
Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας 
(ΑΝΕΛ). Τις εργασίες της ΓΣ της 
ΑΝΕΛ τίμησε με την παρουσία του 
ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης.

Η ΑΝΕΛ, έχει δημιουργηθεί από 
τους Δήμους: Λατσιών, Στροβόλου, 
Έγκωμης, Ιδαλίου, Λακατάμιας, Γε-
ρίου, Τσερίου, Αγλαντζιάς και Αγίου 
Δομετίου - εννέα Δήμοι της Μείζο-
νος Λευκωσίας. Η ΑΝΕΛ εξυπηρε-
τεί πάρα πολλούς στόχους εκ των 
οποίων ο βασικότερος είναι η διεκδί-
κηση και η όσο το δυνατό μεγαλύτε-
ρη εξασφάλιση και αξιοποίηση των 
διαθέσιμων πόρων από Ευρωπαϊκά 
ή άλλα προγράμματα χρηματοδό-
τησης για τους αναπτυξιακούς σκο-
πούς των Δήμων μελών της.

Δηλώνουμε περήφανοι, γιατί έχουμε 
καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα 
οργανισμό, ο οποίος λειτουργεί με 
επιτυχία, αλλά το πιο σημαντικό, με 
οικονομική αυτονομία ανέφερε κατά 
το χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΕΛ, 
Δήμαρχος Λατσιών κ. Χρίστος Πιτ-
ταράς. Οι Δήμοι μέλη της ΑΝΕΛ, 
συνέχισε, διαθέτουν ένα δικό τους 
μηχανισμό, ο οποίος εργάζεται για 
να τους υποστηρίζει στον εξειδικευ-
μένο τομέα της αξιοποίησης πόρων 
από Ευρωπαϊκά και άλλα χρηματο-
δοτικά εργαλεία για προώθηση έρ-
γων αναλόγως των αναπτυξιακών 
μας αναγκών. Επιδίωξη μας, είναι η 
αλλαγή του άδικου τρόπου κατανο-
μής των Διαρθρωτικών Ταμείων που 
διαχειρίζεται η χώρα μας, τα οποία 
έχουν διαμοιραστεί μόνο στους 4 κε-
ντρικούς Δήμους των πόλεων (Λευ-
κωσία, Λεμεσός, Λάρνακα και Πά-
φος), αφήνοντας εκτός όλους τους 
υπόλοιπους Δήμους. Με αυτό τον 

τρόπο, θα δίνεται η δυνατότητα σε 
όλους τους Δήμους να  υλοποιούν 
έργα υποδομής μέσω της αξιοποί-
ησης των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών 
πόρων. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε 
πως η ΑΝΕΛ, αξιοποιώντας την 
πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία 
που διαθέτει, στηρίζοντας την επι-
χειρηματικότητα και την καινοτομία 
και μέσα από τις πρωτοβουλίες και 
τις δράσεις που αναπτύσσει, έχει επι-
τύχει τη συνεχώς αυξανόμενη διεύ-
ρυνση στη μετοχική της σύνθεση, με 
τη συμμετοχή τώρα και του Δήμου 
Αγίου Δομετίου.  

Ο Διευθυντής της ΑΝΕΛ κ. Ελευ-
θέριος Λοϊζου ανέφερε ότι η ΑΝΕΛ 
από το 2011 μέχρι σήμερα ο οργα-
νισμός αποτελεί ένα επιτυχημένο 
παράδειγμα επιχειρηματικής πρω-
τοβουλίας μέσω της συνεργασίας 
των Δήμων. Η ΑΝΕΛ, από το 2011 
μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να υλο-
ποιήσει 16 έργα, με συνολικό προ-
ϋπολογισμό 1.700.000 Ευρώ και να 
στηρίξει του Δήμους μέλη της για 
υλοποίηση άλλων 14 έργων συνο-
λικού ύψους 1.750.000 Ευρώ από 
Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προ-
γράμματα. Το υψηλό επίπεδο της 
ποιότητα των δραστηριοτήτων της 
ΑΝΕΛ, προωθείται ως καλή πρακτι-
κή από διάφορες Ευρωπαϊκές δομές  
υπεύθυνες για τη λειτουργία των 
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Κα-
ταλήγοντας, είπε ότι αυτά τα έργα 
αφορούν κυρίως ανταλλαγή γνώ-
σεων και εμπειριών μεταξύ των κρα-
τών μελών της ΕΕ, οπότε χρειάζεται 
η διασύνδεση τους με τις χρηματο-
δοτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμεί-
ων, ώστε οι αποκτηθείσες γνώσεις 
να τεθούν σε εφαρμογή μέσω της 
υλοποίησης καινοτόμων και ανα-
πτυξιακών έργων υποδομής.   

ΓΕΝΊΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΊΑΚΗΣ 
ΕΤΑΊΡΕΊΑΣ ΛΕΥΚΩΣΊΑΣ (ΑΝΕΛ)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

Προτρέπονται οι δημότες οι οποίοι δεν έχουν μεταφέρει ακόμη τα εκλογικά τους 
δικαιώματα στον Δήμο Λατσιών να το πράξουν αυτό χωρίς άλλη καθυστέρηση 
καθότι η κρατική χορηγία που λαμβάνει κάθε χρόνο ο Δήμος μας έχει άμεση σχέση 
με τον αριθμό εκλογέων του κάθε Δήμου.

Είναι κατανοητό πως αύξηση των εκλογέων σημαίνει ταυτόχρονα αύξηση της 
κρατικής χορηγίας κάτι που θα βοηθήσει σημαντικά το Δήμο μας στην προσπά-
θεια που καταβάλλει για την εκτέλεση σημαντικών έργων με σκοπό την αναβάθ-
μιση της ποιότητας ζωής όλων μας. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει εύκολα από 
τα γραφεία του δήμου. Γι’ αυτό μπορείτε να προμηθευτείτε τις αιτήσεις για την 
μεταφορά των εκλογικών σας δικαιωμάτων από τα γραφεία του Δήμου Λατσιών, 
Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη 57.


