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X A I Ρ Ε Τ Ι Σ Μ ΟΣ Δ Η Μ Α ΡΧΟΥ

Αγαπητοί συνδημότες,

Με χαρά παρουσιάζουμε τη δεύτερη έκδοση του 
περιοδικού του Δήμου Ύψωνα, η οποία μάλιστα συν
δυάστηκε και με ίσως τη δεύτερη μεγαλύτερη με
ταρρύθμιση που έγινε στον τόπο μας μετά το ΓεΣυ, 
τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μια 
μεταρρύθμιση η οποία με την ολοκλήρωσή της θα 
διευκολύνει την καθημερινότητα του πολίτη, θα αυ
ξήσει την ποιότητα αλλά και τον αριθμό την παρεχό
μενων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο και θα μειώσει 
το διοικητικό κόστος στους νέους οργανισμούς. 
Πρόκειται για μια τεράστια αλλαγή, η οποία θα δι
αφοροποιήσει εντελώς τον τρόπο λειτουργίας των 
δημαρχείων, αφού πλέον αλλάζει η γεωγραφική 
έκταση αλλά και η πληθυσμιακή μάζα που θα εξυπη
ρετείται από το νέο διοικητικό μοντέλο. Μια αλλαγή 
που απαιτεί σκληρή δουλειά για να πετύχει, αφού ο 
χρόνος για την πλήρη εφαρμογή είναι λιγοστός και 
οι μεταβλητές και οι απαιτήσεις τεράστιες. Ως Ύψω
νας όμως αποδείξαμε ότι δεν μας τρομάζουν οι αλ
λαγές. Αντίθετα, ήμασταν και είμαστε πάντοτε υπέρ 
των όποιων αλλαγών λειτουργούν προς όφελος του 
δημότη και βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής των πολι
τών αυτού του νησιού. Γι’ αυτό και υποσχόμαστε ότι 
θα δουλέψουμε ανιδιοτελώς και σε πλήρη συνεργα
σία με τις κοινότητες της Δυτικής Λεμεσού για να πε
τύχει το μεγάλο αυτό εγχείρημα. 
Καταληκτικά, σε ό,τι αφορά την ύλη της παρούσας 
έκδοσης, είμαι σίγουρος ότι θα τη βρείτε αρκετά 
ενδιαφέρουσα αφού περιέχει άρθρα για το πα
ρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον του Ύψω
να. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να κάνω κάλεσμα προς 
όλους εσάς να στηρίξετε και φέτος το πολιτιστικό 
καλοκαίρι του δήμου μας, του οποίου το πρόγραμ
μα θα κυκλοφορήσει σύντομα και έχει εμπλουτιστεί 
αισθητά με σκοπό να καλύψει όλο το ηλικιακό φά
σμα του δήμου μας.

Παντελής Γεωργίου
Δήμαρχος Ύψωνα.
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Ρ Ε Π Ο ΡΤΑ Ζ

Σε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους 
της Κύπρου εντάσσεται ο Δήμος Ύψωνα, 
μετά την ψήφιση του νόμου, στις 3 Μαρτίου 
2022, για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυ
τοδιοίκησης. Ο νέος δήμος ονομάζεται Δή
μος Δυτικής Λεμεσού (το όνομα αναμένεται 
να αλλάξει μετά από σχετική απόφαση του 
Συμβουλίου Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων) 
και θα έχει έδρα τον Ύψωνα.
Ο Δήμος Δυτικής Λεμεσού θα αποτελείται από 
τα σημερινά δημοτικά όρια του Ύψωνα και 
των κοινοτήτων Ακρωτηρίου, Ασώματου, Επι
σκοπής, Ερήμης, Καντού, Κολοσσίου, Σωτήρας 
και Τραχωνίου. Ο πληθυσμός με τα σημερινά 
δεδομένα αναμένεται να αριθμεί πέρων των 
35.000 δημοτών (κατά την απογραφή του 2011 
ο αριθμός των κατοίκων έφτανε τους 27,332 : 
Ύψωνας 11117, Ακρωτήρι 684, Ασώματος 335, 
Επισκοπή 3681, Ερήμη 1432, Καντού 397, Κο
λόσσι 5651, Σωτήρα 83 και Τραχώνι 3952).
Για χάρη της ιστορίας να αναφέρουμε ότι στη 
Λευκωσία δημιουργούνται πέντε δήμοι, στη 
Λεμεσό τέσσερις, στη Λάρνακα πέντε, στην 
Πάφο τέσσερις και στην Αμμόχωστο δύο.
«Τα οφέλη για τους δημότες θα είναι πολλα
πλά και θα διαφανούν σε βάθος χρόνου. Η 
μεταρρύθμιση μακροπρόθεσμα θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση τόσο του λειτουργι
κού κόστους των νοικοκυριών όσο και των 
νέων οντοτήτων», αναφέρει χαρακτηριστικά 
ο δήμαρχος Παντελής Γεωργίου. 
Η μεταρρύθμιση αφορά ουσιαστικά τρεις 
πυλώνες: το διοικητικό, το λειτουργικό και τον 
οικονομικό. Σε ό,τι αφορά τον πρώτο πυλώ
να, αλλάζει παντελώς ο τρόπος διοίκησης των 
δήμων καθώς ο κάθε δήμος χωρίζεται σε δη
μοτικά διαμερίσματα, τα οποία θα έχουν τους 
δικούς τους εκπροσώπους στο Κεντρικό Δημο
τικό Συμβούλιο (αντιδημάρχους και σε κάποιες 
περιπτώσεις και δημοτικούς συμβούλους).
Για να υπάρχει ακριβώς αυτή η τοπική αντι

προσώπευση, θα αυξηθεί ο αριθμός των 
αντιδημάρχων  καθώς το κάθε δημοτικό δι
αμέρισμα θα έχει τον δικό του αντιδήμαρχο 
όσο και δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι 
θα είναι τουλάχιστον τέσσερις ανά διαμέ
ρισμα και ο αντιδήμαρχος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι θα εκπροσωπούν το διαμέρισμά 
τους στην κεντρική διοίκηση στο δημοτικό 
συμβούλιο αναλόγως της εκλογικής δύναμης 
του κάθε διαμερίσματος.
Ουσιαστικά, ο κάθε αντιδήμαρχος θα έχει 
γραφείο στο οικείο δημοτικό διαμέρισμα, 
όπου θα έχει την απαραίτητη στελέχωση για 
να μπορέσει να λειτουργεί εύρυθμα και να 
παρέχει όλα όσα πρέπει να παρέχει στους 
πολίτες με βάση τη νομοθεσία.
Ο λειτουργικός τομέας αφορά τις αρμοδιό
τητες που θα έχει πλέον ο κάθε δήμος. Όλες 
οι άδειες, οι οποίες στο παρελθόν εκδίδο
νταν από τον έπαρχο της κάθε πόλης, πλέον 
θα εκδίδονται από το δημοτικό διαμέρισμα. 
Επίσης, ενοποιούνται όλες οι υπηρεσίες, όπως 
η περισυλλογή σκυβάλων, οι Τεχνικές Υπηρε
σίες, το Τμήμα Προσφορών, καθώς και όλες 
όσες αφορούν την καθημερινή εξυπηρέτηση 
του πολίτη και την εύρυθμη λειτουργία του 
Δήμου. Περαιτέρω, για την εύρυθμη λειτουρ
γία του Δήμου θα δημιουργηθούν και κάποια 
νέα τμήματα με αρμοδιότητες οι οποίες δεν 
υπήρχαν στον προηγούμενο Περί Δήμων 
Νόμο μέσα από τις οποίες θα προωθείται η 
διαφάνεια και η λογοδοσία προς τον πολίτη. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ
«Μια άλλη μεγάλη αλλαγή είναι ότι οι δήμοι 
θα είναι οι αναθέτουσες αρχές σε διάφορα 
έργα, κυρίως σε ότι αφορά τα κεντρικά οδικά 
δίκτυα κάτι που μέχρι πρότινος βρίσκονταν 
είτε στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημο
σίων Έργων είτε στον Έπαρχο. Αυτό θα έχει 
ως αποτέλεσμα ο σχεδιασμός και υλοποίηση 

Πολλά τα οφέλη από τη μεταρρύθμιση 
της τοπικής αυτοδιοίκησης
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“ Ο νέος δήμος θα ονομάζεται 
Δυτικής Λεμεσού και θα έχει 
έδρα τον Ύψωνα 

έργων οδοποιίας να γίνεται γρηγορότερα», 
αναφέρει ο δήμαρχος Ύψωνα. 
Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των δή
μων, η κρατική χορηγία αυξάνεται στα 117 
εκατομμύρια από τα 73 εκατομμύρια που 
δίδονται σήμερα, ποσό το οποίο είναι νομο
θετημένο και δεν μπορεί να αλλάξει παρά 
μόνο σε περιπτώσεις που ολόκληρο το κρά
τος θα ενταχθεί σε πρόγραμμα εξυγίανσης 
των οικονομικών του.
Επιπλέον, το κράτος θα χρηματοδοτεί όποια 
νέα αρμοδιότητα μεταφερθεί στον κάθε 
δήμο μετά από σχετική μελέτη. «Οι νέες αρ
μοδιότητες θα κοστολογούνται μετά από 
σχετική μελέτη, η οποία θα γίνεται από εγκε
κριμένο οίκο, και θα αξιολογείται από επι
τροπή στην οποία θα συμμετέχει μέλος της 
Ένωσης Δήμων και του αρμόδιου Υπουρ
γείου. Ό,τι προκύπτει από την μελέτη ως το 
ποσό λειτουργίας, θα μεταφέρεται ως έσο
δο στον νέο δήμο που θα αναλάβει αυτή 
την αρμοδιότητα, οπόταν μιλάμε πλέον για 
ξεκάθαρη οικονομική αυτοτέλεια. Πέραν των 
πιο πάνω, μέσα από τους κεντρικούς προ
ϋπολογισμούς το κάθε δημοτικό διαμέρι
σμα θα μπορεί να υποβάλλει προτάσεις για 
αναπτυξιακά έργα στη βάση ποσόστωσης η 
οποία θα καθορίζεται από το Δημοτικό Συμ
βούλιο. Θα υποβάλλει τις δαπάνες του μετά 
από συνεδρία της Επιτροπής του Δημοτικού 

Διαμερίσματος και τα έργα με τα ποσά που 
τους αναλογούν θα στέλνονται στο Δημοτι
κό Συμβούλιο για έγκριση. Τα συνολικά ποσά 
για αναπτυξιακά έργα στα Δημοτικά Δια
μερίσματα θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερα 
από τα σημερινά δεδομένα που υπάρχουν 
στις Κοινότητες», υπογραμμίζει ο κ. Γεωργίου.
Στον τομέα της διοικητικής αυτοτέλειας η δι
αδικασία πρόσληψης στον δήμο αλλάζει ριζι
κά  καθώς πλέον δεν χρειάζεται η έγκριση των 
υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών και της 
Βουλής για να προωθηθεί η όποια στελέχωση 
αλλά θα γίνεται ως ποσοστό στα έξοδα του 
προϋπολογισμού του δήμου. Επομένως ο κάθε 
δήμος αναλόγως των αναγκών που θα προκύ
πτουν κατά περιόδους θα μπορεί να στελεχώ
νει την υπηρεσία του σε πολύ σύντομο χρονικό 
με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται η υψηλότε
ρη ποιότητα εξυπηρέτησης του δημότη.
Ερωτηθείς για τον αντίκτυπο που θα έχει στις 
τσέπες του πολίτη, ο δήμαρχος Ύψωνα ανέ
φερε ότι η πλειοψηφία των δημοτών θα δει 
θετικά αποτελέσματα. «Καταρχάς, για τους 
κατοίκους μεγάλων κοινοτήτων μηδενίζεται 
πλέον το κόστος των κοινοτικών υπηρεσιών και 
ο φόρος ενοικίου, ο οποίος δεν εφαρμόζεται 
στον δήμο. Σε ό,τι αφορά τους υφιστάμενους 
δημότες, δεν αναμένεται οποιαδήποτε αύξη
ση πέραν της όποιας αλλαγής, η οποία θα 
προέλθει από κυβερνητική οδηγία, όπως έγινε 
για παράδειγμα στο παρελθόν στα τέλη σκυ
βάλων. Οπότε, για ένα μεγάλο ποσοστό του 
πληθυσμού η μεταρρύθμιση θα έχει ως απο
τέλεσμα τη μείωση του καθημερινού κόστους 
λειτουργίας των νοικοκυριών και όχι αύξηση», 
τονίζει ο δήμαρχος Παντελής Γεωργίου.



Ρ Ε Π Ο ΡΤΑ Ζ
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Σε εξέλιξη 
το αντιπλημμυρικό 
έργο της Κλαδερής
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Η περιοχή ταλανίζεται εδώ και χρόνια από 
πλημμύρες, οι οποίες ταλαιπωρούν εκατο
ντάδες συνδημότες μας. Το έργο, το οποίο θα 
εκτελεστεί σε τέσσερις φάσεις, εγκρίθηκε για 
χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάκαμψης και έχει ξεκινήσει η υλοποίησή του. 
Ο δήμαρχος, Παντελής Γεωργίου, υπέγραψε 
τα συμβόλαια μαζί με την εταιρεία που ανέ
λαβε την πρώτη φάση του έργου. Οι εργασίες 
βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και θα διαρκέσουν 
για περίπου πέντε μήνες. Μόλις ολοκληρωθεί 
αυτή η φάση του έργου, ο δήμος θα προχω
ρήσει στην προκήρυξη της επόμενης, η οποία 
θα διαρκέσει περίπου έξι μήνες.

ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2024
Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία δικτύου 
περισυλλογής όμβριων υδάτων στην περιοχή 
της Κλαδερής, μια περιοχή η οποία πλημμυρί
ζει κάθε χειμερινή περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι, η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται δίπλα 
από το αργάκι της Μαρκεττούς στον Ύψωνα, 
που είναι ο έβδομος μεγαλύτερος χείμαρρος 
της Κύπρου. Το έργο αναμένεται να επιλύσει το 
σοβαρό πρόβλημα της περιοχής και το κόστος 
του δικτύου αναμένεται να φτάσει τα €3,2 εκα
τ. πλέον τον ΦΠΑ. «Έχουμε καταφέρει να κερ
δίσουμε χρηματοδότηση για το πιο πάνω έργο 
από το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο θα χρημα
τοδοτήσει το 99% της αξίας κατασκευής ενώ ο 
δήμος θα πληρώσει το 1% της αξίας κατασκευής 
και 19% ΦΠΑ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό 
έργο με μια εξαιρετικά σημαντική χρηματοδό
τηση,  που ελαφρύνει τα οικονομικά του δήμου. 
Το μήκος του έργου είναι περίπου 4,5 χιλιόμε
τρα, οπότε αντιλαμβάνεστε μιλάμε για μια πολύ 
σοβαρή παρέμβαση στην περιοχή», δηλώνει ο 
δήμαρχος, Παντελής Γεωργίου.
Με την ολοκλήρωση των υποδομών για τη συλ
λογή του βρόχινου νερού, αρκετοί τόνοι από 
αυτό θα διοχετεύονται σε 20 δεξαμενές σε το

πικά πάρκα, που θα χρησιμοποιούνται για την 
άρδευσή τους σε περιόδους ξηρασίας.
«Θα γίνεται ουσιαστικά ανακύκλωση μιας 
μεγάλης ποσότητας νερού, η οποία θα αξι
οποιείται κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες», αναφέρει ο δήμαρχος Ύψωνα.
Περαιτέρω, θα αξιοποιηθούν φωτοβολταϊκά συ
στήματα για να παράγεται η απαραίτητη ηλε
κτρική ενέργεια για τη λειτουργία των συστημά
των, με τα οποία θα αρδεύονται τα πάρκα. 
Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα είναι περί
που δυόμισι χρόνια, καθώς στόχος του δήμου 
είναι όπως ολοκληρωθεί εντός του 2024. Θα 
εκτελεστεί σε τέσσερις φάσεις, «ξεκίνησε φέ
τος από την οδό Τριών Ιεραρχών, προχωρού
με στην οδό Μιχαλάκη Καραολή και ακολού
θως θα κατασκευαστεί η οδός Αργοναυτών 
και όλες οι οδοί της περιο χής της Κλαδερής». 

Το κόστος της πρώτης φά σης ανέρχεται στις 
€750 χιλιάδες πλέον ΦΠΑ. 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Το έργο έχει κριθεί ότι συνάδει με τον στόχο της 
μετάβασης στην πράσινη ανάπτυξη, καθώς 
μέσω αυτού ο δήμος θα προωθήσει μια σειρά 
από άλλα μέτρα που αφορούν την ανάπτυξη 
πρασίνου και τη βιώσιμη κινητικότητα. Όσον 
αφορά τη βιώσιμη κινητικότητα προσπάθεια 
του δήμου είναι η δημιουργία ενός δακτυλί
ου ποδηλατοδρόμων και η μο νοδρόμηση του 
δευτερεύοντος δικτύου της περιοχής Κλα δερής, 
έτσι ώστε ολόκληρη η περιοχή να αποτελέσει 
πα ράδειγμα για την προώθηση του Σχεδίου Βι
ώσιμης Αστικής Κινητικότητας.  

“

Ένα από τα σημαντικά έργα που έχουν 
δρομολογηθεί από τον δήμο Ύψωνα είναι το 
αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή Κλαδερή. 

Το έργο αναμένεται 
να επιλύσει το 
σοβαρό πρόβλημα 
της περιοχής
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Στην τελική ευθεία μπαίνει η δημιουργία του 
μουσείου «Μάριος Τόκας». Στα πλαίσια του 
αναπτυξιακού του σχεδιασμού και πιο συγκε
κριμένα στον πυλώνα του πολιτισμού, ο δήμος 
Ύψωνα έχει συνάψει συμφωνία με το Ίδρυ
μα Μάριου Τόκα για τη δημιουργία μουσείου 
«Μάριος Τόκας» στον Ύψωνα. «Το νέο µουσείο 
στον δήμο μας φιλοδοξεί να προστατεύσει, 
να διατηρήσει, να προωθήσει και να αναδεί
ξει το πλούσιο έργο του Μάριου Τόκα και να 
γίνει το έναυσµα για ένα πρωτοπόρο μουσείο 
στην Κύπρο. Παράλληλα, το μουσείο που θα 
βρίσκεται στον πυρήνα του δήμου, θα βοηθή
σει στην προώθηση της ανά πλασης της περι
οχής και θα δώσει την απαραίτητη δυναμική 
για ανάπτυξη. Το μουσείο θα προσφέρει στον 
επισκέπτη την εμπειρία του έργου και της ζωής 
του Μάριου Τόκα, με ψηφιακές εφαρμογές και 
προβολές, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε 
εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα». 
«Ευελπιστούμε ότι το Ίδρυμα “Μάριος Τό
κας” θα πρωταγωνιστήσει στα πολιτιστικά 
δρώμενα της Κύπρου τα επόμενα χρόνια 
και, χωρίς ακόμη να μπορώ να ανακοινώσω 
τις επικείμενες δράσεις του, σας διαβεβαι
ώνω ότι θα είναι εξαιρετικά υψηλού επιπέ
δου και θα τοποθετούν το έργο του Μάριου 
Τόκα εκεί που του αξίζει», ανέφερε σε δη
λώσεις του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ει
δήσεων, ο γιος του Μάριου Τόκα, Κώστας.  
Οι εγκαταστάσεις του μουσείου θα ξεπερ
νούν τα 500 τ.μ., τα οποία θα κατανέμονται 

Προχωρά η 
δημιουργία 
του μουσείου 
«Μάριος 
Τόκας»

Ο δήμος βρίσκεται στη 
διαδικασία μουσειολογικής 

μελέτης, με στόχο να σχεδιάσει 
την κύρια ιδέα (τι θα το 

διαφοροποιεί από άλλα μουσεία)

σε εκθεσιακούς χώρους για μόνιμες και πε
ριοδικές εκθέσεις, σε χώρους για εκπαιδευ
τικά προγράμματα και επιστημονικές δρά
σεις, χώρους παροχής υπηρεσιών προς τους 
επισκέπτες (υποδοχή, βεστιάριο, πωλητήριο, 
αναψυκτήριο) και γραφεία διοίκησης. 
Το μουσείο «Μάριος Τόκας» θα φιλοξενήσει 
το πλούσιο έργο του µεγάλου μας μουσικο
συνθέτη σε όλο το φάσμα με το οποίο κατα
πιάστηκε (θέατρο, τηλεόραση, δισκογραφία, 
κινηματογράφο, εικονογράφηση), δίνοντας 
την ευκαιρία στον επισκέπτη να γνωρίσει το 
καλλιτεχνικό του έργο σε βάθος. 
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“ Θα φιλοξενήσει το πλούσιο 
έργο του μεγάλου μας 
μουσικοσυνθέτη σε όλο το 
φάσμα που καταπιάστηκε

Βασικός σκοπός της δημιουργίας του μου
σείου «Μάριος Τόκας» στον Δήμο Ύψωνα 
είναι να αναδειχθεί η σχέση του συνθέτη με 
τον τόπο του και ο ελληνικός λαϊκός μουσι
κός πολιτισμός μέσα από τα εκθέματα που 
θα βρίσκονται στο μουσείο. Θα είναι ένα 
μοναδικό στο είδος του μουσείο που θα ει
σάγει τον Ύψωνα στους διεθνείς πολιτιστι
κούς προορισμούς.
Ο δήμος βρίσκεται στη διαδικασία μουσει
ολογικής μελέτης, με στόχο να σχεδιάσει 
την κύρια ιδέα (τι θα το διαφοροποιεί από 
άλλα μουσεία), τις θεματικές και την κύρια 
αφήγηση του μουσείου. Θα χαρτογραφή
σει επίσης το ταξίδι των επισκεπτών (πώς θα 
κινείται ο επισκέπτης μέσα στο μουσείο), το 
περιεχόμενο και τον σχεδιασμό κάθε χώρου 
του μουσείου, καθώς και τις νέες τεχνολογίες 
που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε θεματι
κή/δωμάτιο. Τέλος, θα παράσχει κατευθυ
ντήριες γραμμές για τον αρχιτέκτονα, τον 
ηλεκτρολόγο μηχανικό, τον γραφίστα και τον 
μουσειογράφο του έργου, καθώς και λεπτο
μερές χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό 
για τα επόμενα βήματα.



Η FxPro είναι μια από τις πιο γνωστές διεθνείς 
εταιρείες διαπραγμάτευσης πολλαπλών πε
ριουσιακών στοιχείων, η οποία εδρεύει στον 
δήμο Ύψωνα.  Όπως αναφέρει ο διευθύνων 
σύμβουλός της, Χαράλαμπος Ψημολοφίτης, 
πέραν των επαγγελματικών της δραστηριο
τήτων, η εταιρεία στοχεύει στην προσφορά 
στον συνάνθρωπο.
· Μιλήστε μας για την εταιρεία.
Η FxPro ηγείται στον τομέα της διαπραγμά
τευσης πολλαπλών περιουσιακών στοιχεί
ων με γραφεία στον Ύψωνα (Κύπρος), στο 
Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), στο Νασάου 
(Μπαχάμες) και στο Μονακό. Η εταιρεία 
διαθέτει τέσσερις άδειες από παγκόσμιες 
ρυθμιστικές αρχές και 90+ βραβεία βιομη
χανίας. Η οικογένεια της FxPro αποτελείται 
από 250 επαγγελματίες, εκ των οποίων οι 150 
εργάζονται στα γραφεία της Κύπρου. 
· Πείτε μας για την κοινωνική δραστηριό-
τητα της FxPro.
Ως εταιρεία που ηγείται του κλάδου, στοχεύ
ουμε στο να βελτιώνουμε τη ζωή των ανθρώ
πων που έχουν ανάγκη, βοηθώντας με όποιον 
τρόπο μπορούμε. Αξίζει να σας αναφέρω 
ότι το 2021, η εταιρεία μας βραβεύτηκε με το 
βραβείο Καλύτερης Εταιρικής Κοινωνικής Ευ
θύνης από τα Βραβεία Professional Traders.
Η FxPro έχει υποστηρίξει τοπικά και εθνικά 

έργα της κυπριακής κοινότητας όλα αυτά τα 
χρόνια. Ενδεικτικά, να σας αναφέρω ότι είμα
στε Χρυσοί Χορηγοί του μαραθωνίου «Ipsonas 
is Running 4U», που διοργανώνει ο Δήμος 
Ύψωνα. Πολλά από τα μέλη του προσωπικού 
μας συμμετέχουν, εξάλλου, στον αγώνα των 5 
χιλιομέτρων, τα έσοδα του οποίου δίνονται σε 
οικογένειες που τα έχουν ανάγκη στην Κύπρο.  
Με τον δήμο του Ύψωνα έχουμε μια πολύ 
καλή συνεργασία και στα πλαίσια αυτά 
στηρίζουμε, επίσης, την εκδήλωση «Ιpsonas 
Christmas Wonderland», η  οποία τα τελευ
ταία τέσσερα χρόνια φέρνει το πνεύμα των 
Χριστουγέννων στη δυτική Λεμεσό. Το φε
στιβάλ είναι καθαρά φιλανθρωπικό και τα 
έσοδα από την εκδήλωση δίνονται στο Συμ
βούλιο Κοινοτικoύ Εθελοντισμού του δήμου, 
για τη στήριξη απόρων οικογενειών.
Σε ό,τι αφορά τα εθνικά έργα, στηρίξαμε τη 
φιλανθρωπική εκδήλωση «Dinner For Life  
25 Years Anniversary» του Καραϊσκάκειου 
Ιδρύματος, έχουμε προσφέρει επίσης μέσω 
δωρεών στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Αυτιστι
κών Ατόμων, τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύ
πρου, τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, το Birth 
Forward, τον Παγκύπριο Αντιλευχαιμικό Σύν
δεσμο «Ζωή», τη Europa Donna Κύπρου, το 
Ίδρυμα Ραδιομαραθώνιος, τον Σύνδεσμο Γο
νέων και Φίλων Παιδιών στη χριστουγεννιά

ενδήμω10

Π Α Ρ ΟΥ Σ Ι Α Σ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ

FxPro: 
Στόχος η μέγιστη 
ικανοποίηση των 
πελατών μας και 
η προσφορά στον 
συνάνθρωπο



τικη εκδήλωση FUNraising, το φιλανθρωπικό 
ίδρυμα «Μικροί Ήρωες» και πολλά άλλα.
Παράλληλα, να σας πω ότι είμαστε ιδιαίτερα 
περήφανοι για τη συνεργασία μας με το Κέ
ντρο Πολιτικής CRC «Hope For Children», ένα 
διεθνές ανθρωπιστικό και ανεξάρτητο ίδρυμα 
με έδρα την Κύπρο το οποίο ιδρύθηκε με βάση 
την αρχή της προώθησης και της προστασίας 
των δικαιωμάτων των παιδιών. Το 2021 συνερ
γαστήκαμε με τους νεαρούς πρεσβευτές του 

CRC του HFC, χορηγώντας την εκστρατεία 
τους για τη δημιουργία του φυλλαδίου «Δια
βατήριο στα δικαιώματά σου», το οποίο πε
ριλαμβάνει όλα τα δικαιώματα των παιδιών 
όπως έχουν θεσπιστεί από τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών, με τρόπο φιλικό προς τα 
παιδιά. Αυτό δόθηκε σε όλους τους μαθητές 
δημοτικών και γυμνασίων στην Κύπρο, για ευ
αισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα των 
παιδιών την «Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού».
Πιστεύουμε ότι η συνεισφορά μας το 2021 βο

ήθησε στη βελτίωση της ζωής πολλών συναν
θρώπων μας, αλλά πάντοτε υπάρχει κάτι άλλο 
για το οποίο πρέπει να προσπαθήσουμε. Ως εκ 
τούτου, το 2022 η FxPro θα εργαστεί ακόμη πιο 
ενεργά για να στηρίξει οικογένειες στο νησί, σε 
αυτές τις αβέβαιες στιγμές. Ευχαριστούμε ιδι
αίτερα την Κύπρο και τον Ύψωνα για την υπο
στήριξη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην 
παροχή ολοκληρωμένης βοήθειας σε όσους 
τη χρειάζονται. Μαζί, μπορούμε να εργαστού
με για έναν καλύτερο κόσμο!
· Ποιοι είναι οι μελλοντικοί επιχειρηματικοί 
σας στόχοι;
Εντός του 2022, σχεδιάζουμε να διοχετεύ
σουμε καινούρια προϊόντα τελευταίας τε
χνολογίας στην παγκόσμια αγορά, ενώ συ
νεχίζουμε παράλληλα να τηρούμε τα υψηλά 
πρότυπα της άδειας που έχουμε εξασφαλί
σει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύ
πρου και να ξεπερνούμε κάθε προσδοκία 
των συναλλασσόμενών μας. Κάθε χρόνο ο 
στόχος μας παραμένει ο ίδιος: να διατηρή
σουμε τη θέση μας ως ο κορυφαίας πάρο
χος υπηρεσιών διαπραγμάτευσης. Δεν έχου
με καμία αμφιβολία πως η ομάδα μας είναι 
σε θέση να κάνει άλλο ένα άλμα προς τα 
εμπρός, συνεχίζοντας παράλληλα να στηρί
ζει φιλανθρωπικές δράσεις και πρωτοβουλί
ες μέσα από το ίδρυμα FxPro.
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“ Η FxPro αποτελείται από 
250 επαγγελαματίες, εκ των 
οποίων οι 150 εργάζονται 
στα γραφεία της Κύπρου



ενδήμω12

Ρ Ε Π Ο ΡΤΑ Ζ

Η Γ΄Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα εκσυγχρο
νίζεται και γίνεται πιο φιλική προς το περι
βάλλον. Τα έργα που έχουν γίνει και αυτά που 
δρομολογούνται αναβαθμίζουν σημαντικά 
την ποιότητα ζωής των εργαζομένων στην πε
ριοχή και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα 
και την ανάπτυξη των βιομηχανιών.
Η άψογη συνεργασία μεταξύ του Υπουργεί
ου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του 
Δήμου Ύψωνα και του Συνδέσμου Βιομηχά
νων δημιουργεί τη δυναμική για την αναβάθ
μιση της μεγαλύτερης βιομηχανικής περιοχής 
της επαρχίας Λεμεσού. «Με τον δήμο Ύψωνα 
έχουμε μία εξαιρετική συνεργασία, η οποία 
εδραιώνεται χρόνο με τον χρόνο. Μέσω της 
επιλύουμε προβλήματα, σχεδιάζουμε και δη
μιουργούμε έργα, σε μία προσπάθεια ανά
πτυξης ευνοϊκότερου οικοσυστήματος μέσα 
στη Βιομηχανική Περιοχή, τόσο για τις υπάρ
χουσες επιχειρήσεις όσο και για νέες που επι
θυμούν να εγκατασταθούν εκεί», αναφέρει η 
υπουργός Μεταφορών Νατάσα Πηλείδου.
«Η καλή συνεργασία με το Υπουργείο και τον 
Σύνδεσμο Βιομηχάνων, έχει ως αποτέλεσμα 
την καλύτερη λειτουργία της Βιομηχανικής 
Περιοχής και την προσέλκυση νέων επενδύ
σεων και ευχαριστώ ιδιαίτερα την υπουργό 
και τους λειτουργούς του Υπουργείου που 
νοιάζονται για το καλό της βιομηχανίας», 

αναφέρει ο δήμαρχος Ύψωνα, Παντελής Γε
ωργίου.
Για άριστη και εποικοδομητική συνεργασία 
μεταξύ όλων των μερών κάνει λόγο ο πρόε
δρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων, Παύλος 
Παραδεισιώτης. 

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιο
μηχανίας, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό 
ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανά
πτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, 
επιχειρεί να κτίσει συνεργασίες με τις τοπικές 
αρχές, με στόχο τη γρήγορη και επιτυχή υλο
ποίηση έργων υποδομής στις βιομηχανικές 
περιοχές, επισήμανε η υπουργός Εμπορίου, 
Νατάσα Πηλείδου, μιλώντας στο περιοδικό 
του δήμου μας.
«Μέχρι στιγμής έχουν προκύψει πολλά οφέ
λη από αυτή την αποτελεσματική συνεργασία, 
στη βάση της οποίας αξιοποιούνται πόροι από 
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου για την 
προώθηση έργων. Εκτός από την καθαριότητα 
της Βιομηχανικής Περιοχής Ύψωνα, την οποία 
εδώ και χρόνια διαχειρίζεται με πολύ καλά 
αποτελέσματα ο δήμος, έχουμε συνεργαστεί 
στην κατασκευή λωρίδας διαφυγής οχημά
των και πεζών, στην κατασκευή λωρίδας πυ
ροπροστασίας, στην ασφαλτόστρωση χώρου 

Σε τροχιά ανάπτυξης 
η Γ’ Βιομηχανική Περιοχή 
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στάθμευσης και στη δημιουργία νέων χώρων 
πρασίνου εντός της Βιομηχανικής Περιοχής». 
Ανακοίνωσε, μάλιστα, την κατασκευή του βιο
λογικού σταθμού: «Είμαι στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσω ότι έχουμε αναθέσει στον 
Δήμο Ύψωνα το έργο κατασκευής δεξαμενών 
αποθήκευσης νερού, οι οποίες θα τροφοδο
τούνται από σταθμό επεξεργασίας λυμάτων 
που θα κατασκευαστεί εντός της περιοχής, με 
στόχο το νερό να αποθηκεύεται και να αξιο
ποιείται στο πότισμα των χώρων πρασίνου. 
Αυτό θα συμβάλει στο να πρασινίσουμε ακό
μη περισσότερο τη Βιομηχανική Περιοχή, επι
τρέποντας έτσι στους εργαζομένους να δου
λεύουν σε ένα όμορφο περιβάλλον. 
Δράττομαι, λοιπόν, της ευκαιρίας να ευχαρι
στήσω θερμά τον δήμαρχο και το δημοτικό 
συμβούλιο για τη συνεργασία μας, η οποία 
συμβάλλει στην καλύτερη και εύρυθμη λει
τουργία των επιχειρήσεων εντός της Βιομη
χανικής Περιοχής του Δήμου Ύψωνα», ανα
φέρει ενδεικτικά.

ΝΕΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
«Η Γ’ Βιομηχανική Περιοχή είναι αναπόσπα
στο κομμάτι για τον δήμο μας, γι’ αυτό και 
εντάξαμε στους προγραμματισμούς μας 
τόσο την αναβάθμισή της όσο και των βιο
μηχανικών ζωνών που βρίσκονται στις γύρω 
περιοχές», επισημαίνει ο δήμαρχος Παντε
λής Γεωργίου. Αναφέρεται, επίσης, στη στενή 
συνεργασία του δημοτικού συμβουλίου με 
τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων για την καλύτε
ρη ανάπτυξη της περιοχής: «Δώσαμε ώθηση 
στην ανάπτυξη της Βιομηχανικής, διανοίγο
ντας οδικά δίκτυα σε υφιστάμενες ζώνες και 
τώρα προωθούμε σειρά από έργα που αφο
ρούν στην κατασκευή νέου οδικού δικτύου σε 
νέες Βιομηχανικές Ζώνες, όπως είναι η Βιο

μηχανική Ζώνη «Βατί». Ένα έργο του οποίου 
το κόστος θα ξεπεράσει τα €6 εκατομμύρια 
και αναμένεται να αρχίσει το 2023. Είμαστε 
στη φάση των κατασκευαστικών μελετών του 
συγκεκριμένου δικτύου. Γίνεται, επίσης, μια 
διαβούλευση για να γίνουν κάποια βελτιωτικά 
έργα όπως η δημιουργία δεύτερης πρόσβα
σης προς τη Γ’ Βιο μηχανική». 

ΠΟΛΥΧΏΡΟΣ
«Ως Συμβούλιο θέσαμε, πριν 
τρία χρόνια, δέκα σημαντικά 
βασικά θέματα ως στρατη
γικές προτεραιότητες για την 
τριετία. Με πολύ μεγάλη ευ
χαρίστηση διαπιστώνουμε ότι 
το Υπουργείο Εμπορίου με τη 
γενική συνεργασία που έχου
με έχει σοβαρή θέληση, απο
φασιστικότητα και έμπρακτη συμμετοχή για 
υλοποίηση των έργων», επισημαίνει ο πρόε
δρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων, Παύλος 
Παραδεισιώτης. 
Όπως είπε, τα προβλήματα που υπάρχουν 
διαχωρίζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες: 
ασφάλεια και καθαριότητα, υποστήριξη του 
προσωπικού και ανάπτυξη της βιομηχανικής 
περιοχής. Πέραν των προαναφερθέντων 
έργων, ο κ. Παραδεισιώτης αναφέρθηκε 
στην πρόθεση για δημιουργία πολυχώρου, 
στον οποίο θα υπάρχει νηπιαγωγείο, εστια
τόριο, συνεδριακοί χώροι, τραπεζικές υπη
ρεσίες κλπ., έργο το οποίο θα βοηθήσει στη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ερ
γαζομένων στην περιοχή.
Καινοτόμος προσπάθεια είναι, επίσης, η δη
μιουργία μικρού πυροσβεστικού σταθμού 
με ιδιωτική πρωτοβουλία, που θα συνδυ
αστεί με την αγορά ενός πυροσβεστικού 
οχήματος και τη στελέχωσή του από ομάδα 
ασφαλείας και υγείας. Ομάδα, η οποία θα 
απαρτίζεται από άτομα, που με την κατάλ
ληλη εκπαίδευση από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία και την Πολιτική Άμυνα, θα μπο
ρούν να αντιμετωπίσουν μια πυρκαγιά στα 
πρώτα λεπτά της εμφάνισής της μέχρι την 
άφιξη των πυροσβεστών.

Νατάσα Πηλείδου: 
Με τον δήμο 
Ύψωνα έχουμε 
μία εξαιρετική 
συνεργασία



Η κ. Βαλεντίνα Μιχαήλ, από τον Φεβρουάριο του 2022, είναι η νέα 
Δημοτική Γραμματέας του Δήμου Ύψωνα. Σε σύντομη συνέντευξη που 
παραχώρησε για το περιοδικό του δήμου μας, ανέφερε ότι στόχος της 
είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της νομιμότητας, η 
αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.  

ΒΑΛΕΝΤΊΝΑ ΜΊΧΑΉΛ: 
Στόχος η αποτελεσματική 
λειτουργία του δήμου μας

· Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς.
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λεμεσό. Κατά
γομαι από την κατεχόμενη Αμμόχωστο. Είμαι 
νυμφευμένη και έχω τρία παιδιά. Αποφοίτησα 
από το Λανίτειο Λύκειο Α’ και έπειτα απέκτησα 
πτυχίο από τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομί
ας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Είμαι κάτοχος 

μεταπτυχιακών τίτλων, στη Δημόσια Διοίκηση 
(MPSM) από το Cyprus International Institute 
of Management (CIIM) και στη Διαχείριση και 
Προστασίας Περιβάλλοντος από το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου (MSc). 
· Είχατε κάποια εμπειρία με την τοπική αυτο-
διοίκηση;

ενδήμω14

Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ ΤΟΥ Δ Η Μ ΟΥ



Εργάστηκα 19 χρόνια στον δημόσιο και ευρύ
τερο δημόσιο τομέα, με τα περισσότερα χρό
νια στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού και στο 
Τμήμα Περιβάλλοντος. Οι εμπειρίες και οι γνώ
σεις που απέκτησα, σε όλες τις υπηρεσίες που 
εργάστηκα, είναι αυτές που είμαι σίγουρη ότι 
θα με βοηθήσουν στην εκτέλεση των νέων μου 
διοικητικών καθηκόντων στον Δήμο Ύψωνα.
· Πως βλέπετε τη νέα σας θέση ως Δημοτική 
Γραμματέας του Δήμου Ύψωνα;
Η θέση του Δημοτικού Γραμματέα είναι αρ
κετά απαιτητική, αφού είμαι υπεύθυνη έναντι 
του δημάρχου για την οργάνωση, διοίκηση, 
συντονισμό, εποπτεία και αποτελεσματική 
λειτουργία όλων των τμημάτων και υπηρεσι
ών του δήμου. Είναι σημαντικό να αναφερ
θεί ότι, από το 2012 που συστάθηκε ο Δήμος 
Ύψωνα μέχρι και σήμερα λειτουργούσε χω
ρίς Δημοτικό Γραμματέα, Δημοτικό Μηχανι
κό, Δημοτικό Ταμία και Υγειονομικό Λειτουρ
γό, που αποτελούν τις κυριότερες διοικητικές 
θέσεις της δομής ενός δήμου. Επομένως, η 
υποστελέχωση δημιούργησε αρκετά κενά και 
επιφόρτισε το υφιστάμενο προσωπικό του 
δήμου. Είναι αναγκαίο να καθοριστούν δια
δικασίες και να οργανωθούν οι υπηρεσίες του 

δήμου, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, 
με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του 
δημότη και ταυτόχρονα τη βελτίωση της απο
δοτικότητας του δήμου.
· Ποιες είναι οι προκλήσεις που θα κληθείτε 
να αντιμετωπίσετε σε αυτή τη θέση;
Οι προσκλήσεις είναι πολλές αφού ο Δήμος 
Ύψωνα τα τελευταία χρόνια έχει τεράστια πλη
θυσμιακή αύξηση και η δημοτική αρχή κατα
βάλλει τεράστιες προσπάθειες προώθησης και 
υλοποίησης αναπτυξιακών έργων, για έγκαιρη 
κάλυψη των αναγκών των δημοτών. Ραγδαία 
ανάπτυξη παρουσιάζεται και στις βιομηχανι
κέςβιοτεχνικές περιοχές, όπου τα έργα υποδο
μής είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία 
των υποστατικών. Ενόψει της μεταρρύθμισης 

της τοπικής αυτοδιοίκησης επιβάλλεται η βελ
τίωση της εσωτερικής λειτουργίας του δήμου, 
έτσι ώστε να είναι σε θέση να λειτουργεί επι
τυχώς με τις γειτονικές κοινότητες και να δημι
ουργήσουν μαζί έναν ενιαίο δυνατό φορέα.  
· Ποιοι είναι οι πρώτοι σας στόχοι και ποιοι οι 
μετέπειτα; 
Πρωταρχικοί στόχοι είναι η εσωτερική οργά
νωση του δήμου μέσα από τον καθορισμό 
και εκσυγχρονισμό των διαδικασιών για τη δι
ασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της 
νομιμότητας, η αύξηση της παραγωγικότητας 
και η περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες. 
Σημαντική είναι η ενθάρρυνση της ενεργούς 
συμμετοχής, τόσο του προσωπικού στην εξεύ
ρεση λύσεων και στη λήψη αποφάσεων για 
αντιμετώπιση των προβλημάτων των δημοτών 
όσο και των δημοτών στα κοινά. Επιπρόσθετα, 
μέσω καινοτόμων δράσεων και προγραμμά
των, θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για 
την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης 
των δημοτών, την ποιοτική αναβάθμιση των 
κοινωνικών προγραμμάτων, την ενίσχυση της 
συνεργασίας του δήμου με τους κοινωνικούς 
εταίρους, την προστασία και την ευημερία των 
ζώων, την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, τη 
δημιουργία περισσότερων χώρων ψυχαγωγί
ας των ηλικιωμένων, των νέων και των παιδιών, 
αλλά και την αντιμετώπιση των ριζικών αλλα
γών ενόψει της μεταρρύθμισης της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.
· Λίγες μέρες μετά την ανάληψη των καθηκό-
ντων σας, πώς είναι τα συναισθήματά σας;
Είμαι πολύ αισιόδοξη ότι με εργατικότητα, 
υπευθυνότητα και συλλογικότητα η Δημοτική 
Υπηρεσία θα εκσυγχρονιστεί και θα υλοποιή
σει τους στόχους που έθεσε ο δήμαρχος και το 
Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστή
σω τον δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και το 
προσωπικό του δήμου για το θερμό καλωσόρι
σμα αλλά και για την προθυμία, τη συνεργασία 
και τη δεκτικότητα στις αλλαγές που άρχισαν 
να πραγματοποιούνται. Χρειάζεται σίγουρα 
επιμονή, υπομονή και άριστη συνεργασία, για 
να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί τις νέες προκλή
σεις που θα έρθουν.

Οι προσκλήσεις είναι πολλές, αφού 
ο Δήμος Ύψωνα τα τελευταία χρόνια 
έχει τεράστια πληθυσμιακή αύξηση
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Ρ Ε Τ Ρ Ο

Βορειοδυτικά του Δήμου Ύψωνα, στον δρόμο 
που οδηγεί προς το φράγμα του Κούρη, βρί
σκονται τα ερείπια του Καμινιού του Κουβά. 
Δεν είναι γνωστό πότε άρχισε τη λειτουργία 
του, όμως, κάτοικοι της περιοχής μαρτυρούν 
ότι το Καμίνι του Κουβά λειτουργούσε μέχρι 
το 1965. Το όνομά του, σύμφωνα πάντα με 
τα λεγόμενα των παλαιοτέρων, το πήρε από 
το όνομα του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του, 
έτσι στην πορεία των χρόνων επικράτησε να 
λέγεται «Καμίνι του Κουβά». Το καμίνι χρησι
μοποιείτο για την παρασκευή γύψου ή ασβέ
στη, κάτι που επιβεβαιώνει και η Επίκουρος 
καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής στην Πολυτεχνική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Frederick, δρ Νάσω 
Χρυσοχού, η οποία μελέτησε το εν λόγω κα
μίνι, καθώς ασχολήθηκε με τους διάφορους 
τύπους παραδοσιακών καμινιών της Κύπρου, 
ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται τα 
καμίνια για την παραγωγή ασβέστη και γύ
ψου, τα κεραμιδοκάμινα και τα καμίνια κάρ
βουνου, μαγνησίας και ρητίνης.
Σύμφωνα με τη δρα Χρυσοχού πρόκειται για 
καμίνι ασβέστη «το οποίο είχε θολωτή στέ
γαση, η οποία όμως λόγω της χρήσης και της 
αδυναμίας της κατασκευής κατέρρευσε. Το 
καμίνι διαθέτει την τυπική κατασκευή καμινιού 
σε κεκλιμένο έδαφος, δίνοντας έτσι τη δυνα

τότητα στους χρήστες του, να μεταφέρουν 
εύκολα τις πέτρες από πιο ψηλά, κυλώντας τις 
προς την είσοδο του καμινιού. Η τοιχοποιία, 
όπως θα παρατηρήσετε, έχει διαπλατύνσεις 
προς τα κάτω, οι οποίες λειτουργούν ως υπο
στηρικτικές αντηρίδες για την κατασκευή η 
οποία θερμαινόταν σχεδόν στους 800 βαθ
μούς. Επιπλέον, το μεγαλύτερο πάχος της τοι
χοποιίας σήμαινε και καλύτερη θερμομόνω
ση και οικονομία στα ξύλα».

ΓΥΨΟΣ
Στην Κύπρο χρησιμοποιούσαν τον γύψο μέ
χρι και τα τέλη του 20ου αιώνα κυρίως, στην 
κάλυψη της εξωτερικής τοιχοποιίας αλλά και 
σαν μονωτικό υλικό, μέχρι που τον αντικατέ
στησε το τσιμέντο. Η παραγωγή του γύψου 
ήταν μία πολύ επίπονη και πολύ κουραστική 
διαδικασία. Η λατόμηση ενός τόσο σκληρού 
και συμπαγούς πετρώματος με τα τεχνικά 
μέσα εκείνης της εποχής, απαιτούσε τερά
στια μυϊκή δύναμη και πολλές εργάσιμες 
ώρες. Όταν δε κατάφερναν να αποκόψουν 
από το πέτρωμα την ανάλογη ποσότητα 
αλαβαστρίτη, όση δηλαδή θα χωρούσε το 
καμίνι τους, τη μετέφεραν με κάρα και στη 
συνέχεια τη στοίβαζαν στο πάνω μέρος του 
καμινιού, το οποίο ήταν χτισμένο σε σχήμα 

Το Καμίνι του Κουβά
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ΤΟ ΚΑΜΊΝΊ 
ΤΟΥ ΚΟΥΒΑ 
ΛΕΊΤΟΥΡΓΟΥΣΕ 
ΜΕΧΡΊ ΤΟ 1965

κύβου ή κυκλικό. Στο κάτω μέρος του καμι
νιού έβαζαν ξύλα, τα οποία άναβαν και δι
ατηρούσαν τη φωτιά αναμμένη για 15 – 18 
ώρες, ανάλογα με το μέγεθος του καμινιού 
ή την ποσότητα του αλαβαστρίτη. Ο καπνός 
που έβγαινε από το καμίνι ήταν αρχικά μαύ
ρος, όταν όμως οι πέτρες είχαν ψηθεί, ο κα
πνός γινόταν άσπρος. Όταν οι πέτρες πλέον 
είχαν ψηθεί, είχαν μετατραπεί σε ασβεστό
πετρες, η αφαίρεσή τους γινόταν από επάνω 
προς τα κάτω με προσοχή. Στη συνέχεια, οι 
πέτρες οι οποίες μαλάκωναν μεταφέρονταν 
σε μύλο και αλέθονταν για την παραγωγή 
του υλικού. Τη διαδικασία του ψησίματος 
στα καμίνια, συνήθως την αναλάμβαναν ει
δικοί μαστόροι.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ
Η γύψος (κοινώς, ο γύψος) ή αλαβαστρίτης 
λίθος ή αλάβαστρο, είναι ορυκτό του ασβε
στίου. Η γύψος όταν ψηθεί και ανακατευτεί με 
το νερό γίνεται σκληρή και συμπαγής. Χρησι
μοποιήθηκε από τους αρχαίους χρόνους στην 
οικοδομική, στην κατασκευή εκμαγείων, στα 

υφάσματα, την κατεργασία του κρασιού και 
τη ζωγραφική. Η λέξη γύψος φαίνεται πως σή
μαινε και το αλάβαστρο, αν και ο αλαβαστρί
της λίθος ήταν μάλλον ασβεστιτικής σύστα
σης, σύμφωνα με τον Θεόφραστο. Η γύψος 
είναι η βάση για το οικοδομικό υλικό γύψος.
Πέραν της προφανούς χρήσης του στην οι
κοδομική και την κατασκευή αγγείων, φαίνε
ται πως χρησιμοποιείτο στην αρχαιότητα και 
σαν φάρμακο για τους στομαχικούς πόνους, 
ανακατεμένος με κηρωτή. Τα παλαιότερα 
ίχνη γυψοκονιάματος συναντώνται πριν από 
9.000 χρόνια στην Ανατολία και τη Συρία. 
Επίσης, είναι γνωστό ότι πριν από 5.000 χρό
νια, οι Αιγύπτιοι έκαιγαν τη γύψο με φωτιά 
στο εξωτερικό περιβάλλον και ύστερα την 
έτριβαν σε σκόνη, την οποία στη συνέχεια 
ενυδάτωναν και τη χρησιμοποιούσαν για τη 
συγκόλληση τμημάτων των μνημείων.
Όπως αναφέρει η δρ Χρυσοχού,  τα γυψοκά
μινα και τα ασβεστοκάμινα στην Κύπρο βρί
σκονταν, κυρίως, στις περιοχές όπου αφθο
νούσε τόσο η πρώτη ύλη όσο και το υλικό 
καύσης. Η αναγκαία χρήση ξυλείας και ως 
επακόλουθο, η παράνομη υλοτομία για την 
εξασφάλισή της, γρήγορα συντέλεσε στην 
καταστροφή τεράστιων δασικών εκτάσεων, 
αναγκάζοντας την τότε αγγλική κυβέρνηση 
το 1944, να εισάγει σχέδιο μετατροπής της 
ύλης καύσης σε όλα τα καμίνια από ξύλο σε 
πετρέλαιο. Υλικό που χρησιμοποιείτο από την 
αρχαιότητα, ο ασβέστης βρίσκονταν στις 
περιοχές γύρω από τον Πενταδάκτυλο μέχρι 
την Αμμόχωστο και την Καρπασία. Ο ασβέ
στης, δηλ. το ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3), 
για να απωλέσει το διοξείδιο του άνθρακα και 
να μεταποιηθεί σε οξείδιο του ασβεστίου και 
από πέτρωμα σε οικοδομικό υλικό, περνούσε 
από τη διαδικασία της καύσης ασβεστόλιθων 
σε θερμοκρασίες 8801000 βαθμών κελσίου 
και ακολουθούσε ενυδάτωσή του, για να πα
ραχθεί υδροξείδιο του ασβεστίου.
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Δρ Νάσω Χρυσοχού: 
Πρόκειται για 
καμίνι ασβέστη, 
το οποίο είχε 
θολωτή στέγαση



· Η Χορωδία του δήμου μετρά 13 χρόνια 
ζωής και αρκετές επιτυχίες. 
Ως γνωστόν, η Χορωδία του Δήμου Ύψωνα 
ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2008, όταν ήμουν 
δημοτικός σύμβουλος και μέλος της πολιτι
στικής επιτροπής. Είναι τετράφωνη χορωδία 
αποτελούμενη, από πέραν των 50 ερασιτε
χνών χορωδών, τους οποίους ενώνει η αγάπη 
για το χορωδιακό τραγούδι. Σκοπός της είναι 
η καλλιέργεια της μουσικής έκφρασης των 
μελών της μέσα από το τραγούδι, καθώς και 
η διατήρηση και η προβολή της κληρονο
μιάς του τόπου μας. Τη Χορωδία πλαισιώνει 
ορχήστρα, φλάουτο, κιθάρα, βιολί, πιάνο, 

μπουζούκι, ανάλογα με την εκδήλωση και το 
είδος της μουσικής που θα παρουσιαστεί. 
Στη διαμόρφωση του ρεπερτορίου δόθηκε 
ιδιαίτερη βαρύτητα σε πρώτες εκτελέσεις ελ
ληνικών έργων σημαντικών συνθετών, καθώς 
και σε κυπριακά τραγούδια. Συμμετείχε με 
επιτυχία σε πολλά φεστιβάλ στην Κύπρο και 
το εξωτερικό. Η πανδημία περιόρισε τη δρά
ση μας, όμως, ελπίζουμε ότι η κατάσταση θα 
βελτιωθεί για να επανέλθουμε στην κανονι
κότητά μας. 
· Το 2021 επιχειρήσατε ένα νέο καλλιτεχνι-
κό εγχείρημα, τη δημιουργία της Παιδικής 
Χορωδίας του δήμου. 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
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Είναι ο δημιουργός και η ψυχή των χορωδιών 
του Ύψωνα, της Δημοτικής Χορωδίας και 
της παιδικής χορωδίας του δήμου. Το όραμά 
του είναι όπως οι χορωδίες αντέξουν στον 
χρόνο, ακόμη κι όταν ο ίδιος αποσυρθεί. Ο 
λόγος για τον μαέστρο Σωτήρη Στυλιανού, ο 
οποίος περήφανα δηλώνει ότι ο πολιτισμός 
στον Ύψωνα είναι, πλέον, γεγονός.

ΣΩΤΉΡΉΣ ΣΤΥΛΊΑΝΟΥ: 
Στον Ύψωνα, πλέον,
ο πολιτισμός φαίνεται



Όπως είπατε, η Παιδική Χορωδία είναι πρό
σφατη. Ιδρύθηκε το 2021 και έχει εμφανι
στεί σε τρεις εκδηλώσεις. Χορωδία, η οποία 
απαρτίζεται από 25 παιδιά κι αν όλα πάνε 
καλά, πιστεύω ότι θα γίνει μια πολύ καλή 
δουλειά. Πρόκειται για μονόφωνη χορωδία, 
καθώς ένα παιδί αρχίζει να αποκτά μουσική 
παιδεία από την ηλικία των έξι ετών.
· Δεν είναι δύσκολο εγχείρημα η δημιουρ-
γία παιδικής χορωδίας;
Δεν θεωρώ ότι ήταν δύσκολο, απλώς όταν έχεις 
να κάνεις με μικρά παιδιά σίγουρα είναι πιο πο
λύπλοκο. Οι ηλικίες της χορωδίας μας κυμαί
νονται από 6 – 12 έτη, επομένως είναι διαφο
ρετικός ο τρόπος μάθησης για το κάθε παιδί. Ο 
τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος, το οποίο 
προσφέρεται δωρεάν κι αυτό είναι προς τιμή 
του δημάρχου και του δημοτικού συμβουλίου, 
γίνεται μουσικοκινητικά και με αυτόν τον τρόπο 
τα παιδιά μικρής ηλικίας βοηθούνται πολύ στο 
να προσαρμοστούν και να εξελιχθούν. Μέσω 
των μαθημάτων, τα παιδιά αποκτούν αυτοπε
ποίθηση, μουσικό αυτί, πειθαρχία και μαθαί

νουν να λειτουργούν σε ομάδες. Οι πρόβες 
γίνονται στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα, για 
πρακτικούς λόγους και μπορώ να σας πω ότι 
ο ενθουσιασμός των παιδιών και των γονιών 
τους είναι μεγάλος. Να σημειώσω, επίσης, ότι 
οι γονείς έχουν αγκαλιάσει αυτήν την προσπά
θεια και πολλές φορές και οι ίδιοι βρίσκονται 
μαζί μας στις πρόβες, παρακολουθώντας την 
εξέλιξη των παιδιών τους.
· Πώς νιώθετε γι’ αυτές τις δύο χορωδίες;
Είναι κάτι το οποίο το αγαπώ. Ζω στον Ύψω
να, θεωρώ ότι ο πολιτισμός είναι στυλοβάτης 
μιας κοινωνίας και ήθελα να αναπτυχθεί στον 
δήμο μας. Ευτυχώς, το έχουμε πετύχει. Με τον 
δήμαρχο έχουμε πολύ καλή συνεργασία, κα
θώς είναι κι αυτός άνθρωπος που εκτιμά τον 
πολιτισμό κι αυτό βοηθά πάρα πολύ. Πλέον, 
στον Ύψωνα ο πολιτισμός φαίνεται και για 
μένα αυτό είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση.
· Τι εύχεστε για τα δημιουργήματά σας;
Να συνεχίσουν να υπάρχουν. Τα κίνητρα από 
τον δήμο, υπάρχουν. Θέλω να παραμείνουν 
και να αντέξουν στον χρόνο. Εγώ κάποτε δεν 
θα είμαι εδώ, οι χορωδίες θα είναι. Χαίρομαι 
που στο έργο μου στην παιδική χορωδία έχω 
βοηθό την κόρη μου την Κατερίνα, η οποία 
επέστρεψε στην Κύπρο μετά τις μουσικές της 
σπουδές. Χαίρομαι διότι ασπάζεται το πά
θος μου και είμαι σίγουρος ότι θα είναι και 
συνεχιστής της προσπάθειάς μου. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Σωτήρης Στυλιανού γεννήθηκε στο χωριό Πηγαίνια της Τηλλυρίας. Σπούδασε στην Ελ
λάδα, στο Κεντρικό Ωδείο Αθηνών, ανώτερα θεωρητικά με καθηγητή τον Κώστα Κλάββα. 
Με την επάνοδό του στην Κύπρο το 1992 εγκαταστάθηκε στη Λεμεσό και εργάστηκε στο 
Ελληνικό Ωδείο, διδάσκοντας ανώτερα θεωρητικά.                                  
Είναι καθηγητής ανωτέρων θεωρητικών μαθημάτων στο Μακεδονικό Ωδείο Θεσσαλονίκης 
και διευθυντής παραρτήματος του Μακεδονικού Ωδείου στον Ύψωνα Λεμεσού.
Από το 2009 μέχρι το 2014 στήριξε το Πο.Κε.Νυ (Πολυδύναμο Κέντρο Νεολαίας Ύψωνα), διδά
σκοντας μουσική στα παιδιά. Είναι, επίσης, ο μαέστρος της Δημοτικής Χορωδίας Ύψωνα και της 
Κοινοτικής Χορωδίας Κολοσσίου.
Έγραψε μουσική για δύο κυπριακά θεατρικά έργα, «Το Ραφτούιν» και «Ο Πισσοκάης».
Ο κ. Στυλιανού, εκτός από τη μουσική του σταδιοδρομία, είναι έντονα δραστηριοποιη
μένος στα κοινά, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε πολλούς τομείς της εθνικής και 
κοινωνικής ζωής του τόπου. Διετέλεσε Κοινοτικός Σύμβουλος Ύψωνα από το 2001 μέχρι το 
2011. Είναι νυμφευμένος με δύο παιδιά.
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Ο κ. Στυλιανού, εκτός 
από τη μουσική του 
σταδιοδρομία, είναι έντονα 
δραστηριοποιημένος 
στα κοινά

“



Το σωματείο Διγενής Ακρίτας Ύψωνα ιδρύθη
κε τον Απρίλη του 1958, με πρωταρχικό σκο
πό τη συμβολή στον εθνικό απελευθερωτικό 
αγώνα κατά της αγγλικής αποικιοκρατίας. 
Το σωματείο συνέχισε την πορεία του και 
παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά 
καιρούς, προσέφερε στη νεολαία ψυχαγωγία, 
στήριζε τον αθλητισμό και αναλάμβανε την 
οργάνωση εκδηλώσεων, εθνικών και πολιτι
στικών. Δράση και προσφορά που μετρά 63 
ολόκληρα χρόνια!
«Ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος, όπως όταν 
δημιουργήθηκε ο Διγενής Ακρίτας. Στόχοι είναι 
η διατήρηση του σωματείου σε καλή κατάστα
ση, για να είναι ο χώρος όπου θα συναντώνται 
οι χωριανοί, να κάθονται να λένε τα δικά τους, 
οι εκπρόσωποι του σωματείου να αφουγκρά
ζονται, να ακούνε τα προβλήματα των πολιτών 
και να τα μεταφέρουν στον δήμο, το δημοτικό 
συμβούλιο και τον δήμαρχο, ώστε να προωθεί
ται η επίλυσή τους. Έγνοια μας είναι η βελτίω
ση της ποιότητας ζωής των δημοτών του Ύψω
να. Συμμετέχουμε στα κοινά του δήμου μας, 
βοηθούμε στην υλοποίηση του προγράμματος 
ανάπτυξης του δήμου και δηλώνουμε παρό
ντες στην  κοινωνική, πολιτιστική και κομματική 
ζωή του τόπου μας», αναφέρει ο πρόεδρος του 
νεοσύστατου  Διοικητικού Συμβουλίου του σω
ματείου, Μάριος Νεοφύτου.
Ο κ. Νεοφύτου θεωρεί την επέκταση του οι
κήματος σε ιδιόκτητη γη, που αγοράστηκε 
πρόσφατα, ως σημαντική στιγμή στην ιστο
ρία του σωματείου.  Σύμφωνα με τον πρό
εδρο του Δ.Σ, το 2020 επανασυστάθηκε η 
ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία συμμετέχει 
στους αγώνες της ΠΑΑΟΚ.  «Είναι αρκετό 
για εμάς να υπάρχει παρουσία της ομάδας 
στο αγροτικό πρωτάθλημα. Δεν μας ενδια
φέρουν οι άλλες κατηγορίες, δεν έχουμε τέ
τοια οικονομική δυνατότητα», αναφέρει ο κ. 
Νεοφύτου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΏΜΑΤΕΙΟ
Όπως αναφέρεται στο λεύκωμα του ιστορικού 
σωματείου «1958 1988, 30 Χρόνια Δράσης», 
η ίδρυση του σωματείου ήταν «αποτέλεσμα 
ιστορικής αναγκαιότητας και των συνθηκών 
που επικρατούσαν τότε στο χωριό μας. Με τα 
δεδομένα της εποχής εκείνης και της μετέπει
τα ιστορικής πορείας του τόπου μας γενικά, η 
ίδρυση ενός αμιγώς δεξιού σωματείου αποτε
λούσε φυσική εξέλιξη».Όπως θυμάται ο εκ των 
ιδρυτικών στελεχών, Ανδρέας Οικονόμου, η 
βοήθεια που προσέφερε στην ΕΟΚΑ εγκυμο
νούσε συνεχείς κινδύνους για τα μέλη του σω
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ΔΊΓΕΝΉΣ  ΑΚΡΊΤΑΣ ΥΨΩΝΑ: 
63 χρόνια δράσης

Το 2020 επανασυστάθηκε 
η ποδοσφαιρική ομάδα, η 

οποία συμμετέχει στους 
αγώνες της ΠΑΑΟΚ
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ματείου, προερχόμενους κυρίως από τον ξένο 
δυνάστη. «Στο υπό ίδρυση σωματείο σύχναζαν 
φυσικά μέλη της ΕΟΚΑ κι αυτό ήταν επικίνδυ
νο, διότι τότε οι Άγγλοι διενεργούσαν συχνά 
επιδρομές σε σωματεία για να τους εντοπί
σουν. Μεγαλύτερος κίνδυνος υπήρχε επίσης 
από γνωστή σπείρα που συνεργαζόταν με τον 
κατακτητή», θυμάται ο κ. Οικονόμου. 
Το σωματείο συνέχισε την πορεία του και, παρά 
τις  δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά καιρούς, 
προσέφερε στη νεολαία ψυχαγωγία, στήριζε 
τον αθλητισμό και αναλάμβανε την οργάνωση 
εκδηλώσεων, εθνικών και πολιτιστικών.
«Το σωματείο μας, από την ίδρυσή του και σ’ 
όλη την πολύχρονη ζωή του, διαδραμάτισε 
καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των προ
βλημάτων της κοινότητας αλλά και της ευρύ
τερης περιοχής», αναφέρει ο πρόεδρος του 
σωματείου, Μάριος Νεοφύτου.
Σημαντική ήταν και η πορεία της ποδοσφαι
ρικής ομάδας του Διγενή Ακρίτα.  Αρχικά, 
αγωνιζόταν στις διοργανώσεις της ΠΑΑΟΚ. Το 

1979 κατέκτησε το πρωτάθλημα ΣΤΟΚ και 
εντάχθηκε στην Κυπριακή Ομοσπονδία Πο
δοσφαίρου (ΚΟΠ) ως ομάδα Γ΄ κατηγορίας. 
Ως η καλύτερη στιγμής της ομάδας περιγρά
φεται η περίοδος 19811982, όταν κατέκτησε 
το πρωτάθλημα Γ΄ κατηγορίας και προβι
βάστηκε στη Β΄ κατηγορία. Στα χρόνια που 
ακολούθησαν η ομάδα κυμαινόταν μεταξύ 
των τριών μικρών κατηγοριών του κυπριακού 
ποδοσφαίρου: από τη Β’ μέχρι και την Δ’.  Το 
1997 υποβιβάστηκε στα αγροτικά πρωταθλή
ματα. Επανήλθε στα πρωταθλήματα της ΚΟΠ 
το 2012.  Στις 14 Μαΐου του 2014 η γενική συνέ
λευση του σωματείου καθώς και η γενική συ
νέλευση του σωματείου Ένωση Νέων Ύψωνα, 
αποφάσισαν σε ταυτόχρονες συνεδριάσεις 
την ενοποίηση των ποδοσφαιρικών τους τμη
μάτων. Η ονομασία της νέας ενοποιημένης 
ποδοσφαιρικής ομάδας είναι Ένωση Νέων 
Ύψωνα  Διγενής Ύψωνα. To 2020 η ομάδα 
επανασυστάθηκε και συμμετέχει στις διοργα
νώσεις της ΠΑΑΟΚ.



Ε Ρ ΓΑ

Αρκετά είναι τα έργα για βελτίωση του οδι
κού δικτύου, τα οποία προγραμματίζονται να 
γίνουν στον Δήμο Ύψωνα. Τρία από αυτά τα 
έργα έχουν ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο 
Εμπορίου και είναι ενταγμένα στον προϋπο
λογισμό του, για έναρξη των εργασιών τους το 
2023 και το 2024. Το πρώτο αφορά στην κατα
σκευή του κεντρικού οδικού δικτύου που οδη
γεί στη βιομηχανική περιοχή Κοκκινόκαμπος 
και αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2023. 
Το κόστος του οδικού αυτού έργου θα ανέλθει 
γύρω στο ενάμισι εκατομμύριο ευρώ. Το 2023 
αναμένεται να αρχίσουν οι εργασίες και για 
το δεύτερο μεγάλο οδικό έργο της περιοχής, 
και αφορά τον δρόμο προσπέλασης από τον 
Ύψωνα προς τη Βιομηχανική Ζώνη «Βατί». Το 
κόστος του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται 

περίπου στο €1.5 εκατομ. και αναμένεται να 
ξεκινήσει εντός του 2024.

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
Σημαντικά είναι και άλλα αναπτυξιακά έργα 
που προγραμματίζονται στον δήμο. Ένα από 
αυτά είναι η κατασκευή του γραμμικού πάρ
κου κατά μήκος του «Αργακίου της Μαρκετ
τούς». Το πρώτο μέρος του έργου είναι μή
κους 500 μέτρων και βρίσκεται βορειοδυτικά 
του δημαρχείου. Το έργο έχει υποβληθεί για 
χρηματοδότηση στο Ταμείο Πολιτικής Συνο
χής, στην Προγραμματική Περίοδο 2021 27 
και το συνολικό κόστος του αναμένεται να 
ανέλθει στα 17 εκ. ευρώ. Έχουν ήδη ξεκινήσει 
οι απαραίτητες μελέτες και είναι ενταγμένο 
για υλοποίηση στους προϋπολογισμούς του 

Έργα που προγραμματίζονται
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δήμου για το 2023.
Επίσης, προγραμματίζεται η κατασκευή του 
κυκλικού κόμβου, στη συμβολή της λεωφόρου 
Μακαρίου Γ’ μαζί με τη λεωφόρο Ηλία Καννά
ουρου, έργο αξίας €1.300.000. Πρόκειται για 
πολεοδομικό έργο και χρηματοδοτείται κατά 
80% από το κράτος και 20% από τον δήμο. Ήδη 
έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδια του συγκεκριμέ
νου έργου, για το οποίο ο Δήμος Ύψωνα ανέ
λαβε, εκ μέρους του κράτους, να ετοιμάσει τις 
μελέτες και να τις φέρει στο στάδιο πριν από 
την προκήρυξή  του, την οποία θα αναλάβει το 
Τμήμα Δημοσίων Έργων. Το έργο αναμένεται 
να προκηρυχθεί σύντομα.  
Επίσης, ολοκληρώνεται τον Ιούνιο η κατασκευή 
της πλατείας Μάριου Τόκα, ενώ θα ακολουθή
σουν η ανακατασκευή αρκετών δρόμων εντός 
του πυρήνα με μονοδρόμηση κάποιων και υπο
γειοποίηση υπηρεσιών, έτσι ώστε να συνάδει 
με τις πρόνοιες του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας. Ένα έργο που αναμένεται να 
κοστίσει περίπου 1,8 εκ. ευρώ. Επίσης, προω
θείται η ανακατασκευή μιας σειράς από πάρκα 
για την κάλυψη των αναγκών των περιοχών του 
Αγίου Συλά και της Υψούπολης. Προς το παρόν, 
έχει δρομολογηθεί η δημιουργία τριών πάρκων, 
ένα στον Άγιο Συλά και δύο στην Υψούπολη, με 
συνολικό κόστος 700 χιλιάδων ευρώ. 
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ΕΡΓΑ

Είναι γνωστό ότι ένας από τους 
στόχους του δήμου μας είναι η 
προστασία και η ενίσχυση του 
περιβάλλοντος. Στα πλαίσια αυτά 
και από την 1η Δεκεμβρίου 2021, ο 
δήμος Ύψωνα έχει πιστοποιηθεί 
και καταχωρηθεί από το Τμήμα 
Περιβάλλοντος στο Κοινοτικό Σύ
στημα Οικολογικής Διαχείρισης 
και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS). 
Το Σύστημα, μεταξύ άλλων, πε
ριλαμβάνει εκτίμηση και αξιολό
γηση των περιβαλλοντικών πλευ
ρών και επιπτώσεων όλων των 
δραστηριοτήτων του δήμου, περιβαλλοντικά 
προγράμματα, σκοπούς, δείκτες και στόχους. 
Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής του EMAS 
στο εσωτερικό περιβάλλον του δήμου είναι:
■ Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδη

σης των εργαζομένων. 
■ Εξοικονόμηση πόρων και χρημάτων.
■ Μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον 

από τις διεργασίες του δήμου. 
■ Προλαβαίνει καταστάσεις κρίσης που 

σχετίζονται με επιπτώσεις στο περιβάλλον 
αλλά και την υγεία & ασφάλεια των εργα
ζομένων.

Για το εξωτερικό περιβάλλον ενισχύει την:  
■ Συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομοθετι

κή απαίτηση.  
■ Ικανότητα εντοπισμού των ρίσκων και ευ

καιριών που σχετίζονται με την περιβαλ
λοντική επίδοση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Εμείς στον Δήμο Ύψωνα έχουμε επίγνωση 
των κοινωνικών μας ευθυνών όσον αφορά 
τη προστασία του περιβάλλοντος μέσω των 
εργασιακών μας πρακτικών. Στόχος μας δεν 
είναι μόνο να διατηρήσουμε το περιβάλλον 
μας για τους απογόνους μας, αλλά και να 
αποκαταστήσουμε τις ζημιές που έχουν ήδη 
γίνει. Πιστεύουμε ότι η εταιρική μας ευθύνη 

Ο Δήμος Ύψωνα στο EMAS
υπερβαίνει τα ιδιόκτητα σύνορά 
μας και ως εκ τούτου θα κατα
βληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια 
για τη διάθεση πόρων καθ’ όλη 
τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 
μας. Η διοίκηση του οργανισμού 
μας δεσμεύεται να αναλάβει όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες για 
την επίτευξη του στόχου μας, κα
θώς και για να ανταποκριθεί στις 
προσδοκίες των ενδιαφερομέ
νων μερών, λαμβάνοντας υπόψη 
τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 
14001:2015, του Κοινοτικού Συστή

ματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου  
EMAS και άλλες νομοθετικές απαιτήσεις. 
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, ο Οργα
νισμός:
■ Έχει εφαρμόσει Σύστημα Περιβαλλοντι

κής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 14001:2015 και τον κανονισμό EMAS, 
το οποίο εφαρμόζεται σε καθορισμένες 
δραστηριότητες του Οργανισμού. 

■ Έχει εφαρμόσει τη διεργασιακή προσέγ
γιση σε όλα τα επίπεδα.

■ Περιοδικά ελέγχει, μέσω του Λειτουργού 
Περιβάλλοντος, την αποτελεσματικότητα 
του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχεί
ρισης με σκοπό τη λήψη των αναγκαίων 
διορθωτικών ενεργειών.

■ Παρέχει όλα εκείνα τα μέσα και πόρους 
για την επιμόρφωση και παρακίνηση του 
προσωπικού και τη συμμετοχή όλων στη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του 
περιβάλλοντος.

■ Διασφαλίζει ότι το Σύστημα Περιβαλλο
ντικής Διαχείρισης διατηρείται και βελτιώ
νεται συνεχώς μέσω ενός προγράμματος 
επιθεωρήσεων και ανασκοπήσεων. 

■ Αξιολογεί τα ρίσκα και τις ευκαιρίες που 
προκύπτουν, τόσο εσωτερικά όσο και 
εξωτερικά του Οργανισμού, και που μπο
ρεί να επηρεάσουν την περιβαλλοντική 
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του απόδοση. 
■ Αξιολογεί και επιλέγει τους εξωτερικούς 

παρόχους και διατηρεί αμοιβαίες, επωφε
λείς σχέσεις.

■ Διασφαλίζει ότι η πολιτική του Συστήμα
τος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι κα
τανοητή, διανέμεται, εφαρμόζεται και τη
ρείται σε όλα τα επίπεδα του Οργανισμού.

■ Διασφαλίζει την προστασία του περιβάλ
λοντος, συμπεριλαμβανομένης της πρό
ληψης της ρύπανσης από απόβλητα και 
άλλων ειδικών δεσμεύσεων.

■ Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στό
χους. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και 
αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευ
ξής τους από τη διοίκηση κατά την ανα
σκόπηση. Συγκεκριμένα, στοχεύει:  
•  Στη μείωση των περιβαλλοντικών αστο
χιών και την αποδοτικότερη λειτουργία 
του Οργανισμού.
•  Στη μείωση αποβλήτων και επαναχρησι
μοποίηση ή ανακύκλωση όσον το δυνατόν 
περισσότερο.
•  Στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας, νε
ρού στο κτίριο και στις διεργασίες μας.
•  Στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 

που έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο περι
βάλλον.  
•  Στην αποφυγή επικίνδυνων καταστάσε
ων σχετικά με το περιβάλλον.
•  Στην εφαρμογή μέτρων περιβαλλοντι
κής προστασίας.
•  Στην αποτελεσματική διαχείριση κρίσε
ων, την πρόληψη επικίνδυνων συμβάντων 
και στη μείωση ατυχημάτων στην εργασία. 
•  Στη βελτίωση της περιβαλλοντικής από
δοσης του Οργανισμού. 

Η διοίκηση διασφαλίζει ότι η πολιτική του Συ
στήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι 
κατανοητή, κοινοποιείται και τηρείται σε όλα 
τα επίπεδα του οργανισμού. Υιοθετώντας την 
αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η διοίκηση του 
δήμου Ύψωνα αναγνωρίζει και επιβραβεύ
ει την ομαδική εργασία, καθώς και την ατο
μική προσπάθεια, επενδύει σε ανθρώπους, 
σέβεται τον πελάτη και δεσμεύεται στη δι
εργασιακή προσέγγιση, τη συνεχή ανάλυση 
των επιχειρησιακών κινδύνων / ευκαιριών, την 
υλοποίηση των παραπάνω στόχων, αλλά και 
την πληροφόρηση, ενημέρωση και διάθεση 
αυτής της πολιτικής σε κάθε ενδιαφερόμενο 
μέρος, όπως έχει προκαθοριστεί. 
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Το B’ Δημοτικό Ύψωνα βρίσκεται στον χώρο 
όπου λειτούργησε το πρώτο σχολείο δημο
τικής εκπαίδευσης στον Ύψωνα, αρχές του 
20ου αιώνα. Με την κατεδάφιση του παλιού 
δημοτικού, κτίστηκε το συγκεκριμένο σχο
λείο, το 1987. 
Είναι χτισμένο σε σχήμα ‘Π’ με το άνοιγμά 
του στη δυτική πλευρά. Στο εσωτερικό του 
βρίσκεται η πλακόστρωτη αυλή. Αργότερα, η 
αύξηση των μαθητών επέβαλε την επέκταση 
των κτιριακών εγκαταστάσεων του σχολείου. 
Συγκεκριμένα, προστέθηκε νότια πτέρυγα με 
τέσσερις νέες αίθουσες διδασκαλίας. Με την 

πάροδο του χρόνου, κρίθηκε και πάλι ανα
γκαία η κτιριακή του αναβάθμιση.
«Το κτιριακό πρόβλημα είναι από τα βασικά 
προβλήματα του σχολείου μας.  Οι τεχνικές 
υπηρεσίες του κράτους έκριναν ότι είναι κα
λύτερα να κατεδαφιστεί το παλιό κτίριο και 
να ανεγερθεί καινούργιο παρά να αναβαθμι
στεί το υφιστάμενο. Έτσι, από πέρσι έχει ξεκι
νήσει η ανέγερση μιας πτέρυγας, στην οποία 
θα μετακομίσουν όσες τάξεις στεγάζονται 
στο υφιστάμενο κτίριο. Θα εξακολουθούν 
να υπάρχουν οι λυόμενες αίθουσες μέχρι την 
ολοκλήρωση του σχολείου, οπόταν θα μπο

Β’ Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα

ενδήμω26



Στο σχολείο φοιτούν 
φέτος 242 παιδιά, 
κατανεμημένα σε 13 τμήματα

ρέσουν όλες οι τάξεις να μεταφερθούν στο 
νέο κτίριο», αναφέρει η διευθύντρια του σχο
λείου, Θέμις Ιωαννίδη Γιαννάκη. 
Όπως τονίζει, η όλη κατάσταση δυσκολεύ
ει τους μαθητές και τους δασκάλους. «Έχει  
περιορίσει κατά το ήμισυ την αυλή του σχο
λείου κι αυτό είναι πολύ δύσκολο, ιδίως τις 
μέρες της πανδημίας που ήμασταν υποχρε
ωμένοι να βγάζουμε τα παιδιά διάλειμμα σε 
ξεχωριστούς χώρους. Δηλαδή, 13 τμήματα 

έπρεπε να βγαίνουν σε 13 διαφορετικούς 
χώρους του σχολείου, χωρίς να έρχεται σε 
επαφή το ένα τμήμα με το άλλο.  Δεν μπο
ρούμε να διοργανώσουμε εκδηλώσεις, διότι 
δεν έχουμε αίθουσες.  Ελπίζουμε με το νέο 
κτίριο, το οποίο υπολογίζεται να ολοκλη
ρωθεί σε δυόμισι χρόνια, τα παιδιά μας να 
χαρούν όσα στερούνται αυτό το διάστημα», 
αναφέρει ενδεικτικά.
Στο σχολείο φοίτησαν φέτος 242 παιδιά, κα
τανεμημένα σε 13 τμήματα. Δύο τμήματα για 
κάθε τάξη, εκτός από την τρίτη, όπου λόγω 
του αριθμού των παιδιών δημιουργήθηκαν 
τρία. Στο σχολείο εργάζονται 22 εκπαιδευ
τικοί, εξαίρετοι, όπως τους χαρακτηρίζει η 
διευθύντρια.  «Εργάστηκαν και συνεχίζουν 
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να εργάζονται σκληρά από τις μέρες της 
καραντίνας. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ έμαθαν 
την πλατφόρμα, μέσω της οποίας έγινε η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. Κατέβαλαν τερά
στια προσπάθεια εν καιρώ πανδημίας, τόσο 
για την παιδαγωγική όσο και την ψυχολογική 
στήριξη», σημειώνει.
Τα δύο τελευταία χρόνια το ενιαίο σχέδιο 
βελτίωσης του σχολείου αφορά στη ψηφια
κή τεχνολογία. «Εξαιτίας της πανδημίας ήταν 
μια αναγκαιότητα για εμάς, έτσι στόχος υπό 
έμφαση της σχολικής μας μονάδας είναι η 
κατάκτηση βασικών γνώσεων, στάσεων και 
δεξιοτήτων, τόσο από τους μαθητές όσο και 
από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Βά
λαμε στο πρόγραμμά μας την επιμόρφω
ση των εκπαιδευτικών από λειτουργούς του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην εξ αποστά
σεως εκπαίδευση και ζητήσαμε από τον σύν
δεσμο γονέων να συνδράμει οικονομικά για 
την αγορά τάμπλετ, έτσι ώστε μαζί με αυτά 
που δόθηκαν από το υπουργείο δωρεάν να 
καλυφθεί μια τάξη 25 μαθητών. Έτσι, εκπαι
δεύουμε τους μαθητές μέσω του τάμπλετ 
που έχουν μπροστά τους, πώς να μπουν 
στην πλατφόρμα, να κάνουν εργασίες, να 
απαντούν κουίζ, να χρησιμοποιούν τα εργα
λεία της πλατφόρμας, από τη 4η , 5η και 6η 
τάξη», αναφέρει η κυρία Γιαννάκη. 
Έντονη είναι η δραστηριότητα των παιδιών 
στα περιβαλλοντικά θέματα. Τη περσινή 

σχολική χρονιά στόχος ήταν η εξοικονόμηση 
ηλεκτρικής ενέργειας. Φέτος, το θέμα άλλα
ξε και στράφηκε προς τα απορρίμματα και 
τη διαχείρισή τους.  «Η διαμόρφωση μιας 
σωστής καταναλωτικής συμπεριφοράς από 
μέρους των μαθητών και η διαχείριση των 
απορριμμάτων. Στα πλαίσια αυτά τρέχουν 
διάφορα προγράμματα στο σχολείο, όπως 
αυτό της Τηγανοκίνησης, όπου τα παιδιά 
φέρνουν από το σπίτι τους χρησιμοποιημένο 
τηγανέλαιο, εμείς το μαζεύουμε, η εταιρεία 
με την οποία συνεργάζεται το Υπουργείο 
Παιδείας έρχεται και το παραλαμβάνει, με 
αποτέλεσμα ως σχολείο να παίρνουμε αρ
κετά χρήματα από το πρόγραμμα αυτό, τα 
οποία αξιοποιούμε για κάλυψη των αναγκών 
των μαθητών και του σχολείου», αναφέρει η 
κα Γιαννάκη. Στο σχολείο τρέχει, επίσης, πρό
γραμμα ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού 
και ρουχισμού.

ενδήμω28



Παρεκκλήσι του Αγίου 
Γεωργίου του Σπόρου

Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Ε Σ Σ ΤΟ Ν Δ Η Μ Ο Μ Α Σ

Το εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου του Σπόρου ή Βικλιού, όπως ήταν 
παλαιότερα γνωστό, βρίσκεται βόρεια του Ύψωνα και δεσπόζει, 
ουσιαστικά,  της περιοχής του Αγίου Σίλα. Το παρεκκλήσι, είναι κτισμένο 
και αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο του Σπόρου, σε μια βουνοπλαγιά.  
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Υπάρχει συνήθεια να δίνουμε διάφορα επω
νύμια στους αγίους μας, από ευλάβεια ή 
από κάποιο θαύμα ή και από άλλη αιτία. Η 
Παναγία υπερέχει πάντων των αγίων στα 
επωνύμια που Της έδωσαν οι πιστοί. Μερι
κά από τα επωνύμια του Αγίου Γεωργίου του 
Μεγαλομάρτυρα και Τροπαιοφόρου, είναι ο 
ΑϊΓιώργης ο Ζούρος, ο Καβαλάρης, ο Μαύ
ρος, ο Στρατηγός κλπ. Στην Κύπρο λέγεται και 
ΑϊΓιώρκης του Σπόρου ή του Σποράρη, γιατί 
από την ημέρα αυτή (3 Νοεμβρίου, τιμάται η 
ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Γεωργίου) 
αρχίζει η σπορά των δημητριακών από τους 
γεωργούς.
«Το εκκλησάκι είναι αφιερωμένο στον Άγιο 
Γεώργιο τον Μεγαλομάρτυρα και Τροπαιο
φόρο. Ονομάστηκε ”του σπόρου”, γιατί οι 
πιστοί πήγαιναν εκεί στις 3 Νοεμβρίου και 
λειτουργούσαν. Υπήρχε μια παράδοση. Ο 
κόσμος τότε έσπερνε γρήγορα, βάζανε σε 
δοχείο με βαμβάκι σιτάρι ή κριθάρι, το είχαν 
σπίτι και στις 3 του Νοεμβρίου, παίρνανε τα 
δοχεία στην εκκλησία για να ευλογηθούν και 
μετά φύτευαν τους σπόρους στα χωράφια. 
Λόγω αυτής της παράδοσης, ονομάστηκε ο 
Άγιος Γεώργιος ο Σπόρος», αναφέρει ο πάτερ 
Ιωακείμ Διογένους, ιερέας της εκκλησίας της 
Παναγίας Χρυσοπολίτισσας του Ύψωνα, στη 
δικαιοδοσία της οποίας εμπίπτει το εκκλησάκι.
Το εκκλησάκι υπάρχει στην περιοχή εδώ και 
πολλά χρόνια. Οι απόψεις για τη δημιουργία 
του διίστανται. «Δεν ξέρω ακριβώς πότε κτί
στηκε το συγκεκριμένο παρεκκλήσι, αλλά τα 
εγκαίνιά του έγιναν μεταξύ των ετών  1984
1985 από τον Μακαριστό Μητροπολίτη Λεμε
σού Χρύσανθο», αναφέρει ο Πάτερ Ιωακείμ.
Η εικόνα του άλλοτε λιτού παρεκκλησίου άλ
λαξε μετά την ανακαίνισή του, ιδιαίτερα όταν 
αναδείχθηκε η πέτρα από την οποία ήταν 
κτισμένο. Εσωτερικά, αν και συμμαζεμένο, 
το απλό του εικονοστάσι με τις λιγοστές ει
κόνες δημιουργεί μια ιδιαίτερα κατανυκτική 
ατμόσφαιρα. Ξεχωριστά όμορφος είναι και ο 
πετρόκτιστος αυλόγυρός του. Τα δέντρα που 
τον περιτριγυρίζουν, πέραν από την πράσινη 
όαση, δημιουργούν μια απίστευτη δροσιά 
τους καλοκαιρινούς μήνες και πανέμορφους 

ήχους από το θρόισμα των φύλλων στο φύ
σημα του αέρα. 
Αν και μικρό, το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου 
του Σπόρου είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Το 
εκκλησάκι έχει συντηρηθεί, είναι όμορφο και 
γραφικό, έτσι γίνονται εκεί αρκετές βαπτίσεις 

ενδήμω30



και γάμοι. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερ
θεί ότι το εκκλησάκι λειτουργεί εκτός από τις 3 
Νοεμβρίου και στις 30 Ιουλίου, την ημέρα της 
γιορτής του Αγίου Σίλα, ενός από τους 70 μα
θητές του Κυρίου, επειδή κοντά στο εκκλησάκι 
βρίσκεται το παλιό μοναστήρι του Αγίου Σίλα. 
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δημαρχείο και ο άλλος στη βιομηχανική 
περιοχή. «Στόχος είναι να μπορούν να δο
θούν ολοκληρωμένα δεδομένα στον πολίτη 
με αύξηση των σταθμών και σε συνδυασμό 
με την επεξεργασία δεδομένων θα προω
θούνται μηνύματα παροτρύνοντάς τον για 
συγκεκριμένες ενέργειες σε περίπτωση που 
υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως 
π.χ. αυξημένη σκόνη στην ατμόσφαιρα, 
υγρασία, ψηλές θερμοκρασίες. Η εφαρμογή 
δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να δημι
ουργήσει προσωπικό προφίλ, έτσι εάν κάτι 
υπάρχει που τον ενοχλεί ή τον ενδιαφέρει, να 
μπορεί να παρακολουθεί και να ενημερώνε
ται με βάση αυτές τις δικές του ιδιαιτερότη
τες και ανάγκες. 
Στην εφαρμογή υπάρχουν, επίσης, κατα
γεγραμμένα όλα τα σημεία ανακύκλωσης 
ειδών που δεν συλλέγονται από πόρτα σε 
πόρτα, όπως το γυαλί, ο ρουχισμός και τα 
πράσινα σημεία στην επικράτεια του δή
μου. Υπάρχουν, επίσης, τα σημεία ενδιαφέ
ροντος του Ύψωνα, όπως οι εκκλησίες και 
τα παρεκκλήσια, πάρκα, δημοτικές υπηρε
σίες, αθλητικοί χώροι, μνημεία, σωματεία 
και σχολεία.

ενδήμω32

ΤΟ Β Η Μ Α ΤΟΥ Δ Η Μ ΟΤ Η

Ο Ύψωνας ήταν και επίσημα ο πρώτος δήμος 
της επαρχίας Λεμεσού με δική του εφαρ
μογή (app) στο play store, με την ονομα
σία epsonas. Η εφαρμογή, που διατίθεται 
δωρεάν, έχει τεθεί με επιτυχία σε λειτουργία 
εδώ και τρία χρόνια.
Δίνει τη δυνατότητα στον δημότη να ενη
μερώνεται καθημερινά για όλα όσα γίνο
νται στον δήμο, να υποβάλει ηλεκτρονικά 
τα παράπονά του και να παρακολουθεί την 
εξέλιξή τους, να βρίσκει το κοντινότερο ση
μείο ανακύκλωσης, όλα τα σημεία ενδιαφέ
ροντος και να πληρώνει ηλεκτρονικά όλες τις 
υποχρεώσεις του.
«Σκοπός της δημιουργίας της εφαρμογής 
είναι να ενημερώνεται ο δημότης όσο πιο 
άμεσα γίνεται για τα πεπραγμένα του δή
μου και για ό,τι τον αφορά όπως αποφά
σεις / ανακοινώσεις που μπορεί να τον εξυ
πηρετούν, θέματα που αφορούν πληρωμές 
φόρων, τελών, παράταση σε αποπληρωμές 
τελών, συγκεκριμένες πολιτικές που μπορεί 
να υπάρχουν σε θέματα υδατοπρομήθει
ας ή σκυβάλων, πολιτιστικά δρώμενα κ.λπ», 
αναφέρει ο δήμαρχος Ύψωνα, Παντελής Γε
ωργίου. 
Όπως εξηγεί, η εφαρμογή δίνει τη δυνατό
τητα στον πολίτη να υποβάλει παράπονα ή 
εισηγήσεις, εάν αντιληφθεί κάποιο πρόβλη
μα που αφορά δημόσια ασφάλεια ή κάτι 
που θεωρεί ο ίδιος ενοχλητικό, να βγάλει 
φωτογραφία επί τόπου, να την ανεβάσει, να 
κάνει το παράπονό του και να παρακολουθεί 
την πορεία του αιτήματός του ως το σημείο 
που ουσιαστικά ολοκληρώνεται.
Επίσης, ο πολίτης μπορεί να παρα κολουθήσει 
τα περιβαλλοντικά δεδομένα του δήμου, 
μέσω δύο περιβαλλοντικών σταθμών που εί
ναι εγκατεστημένοι στον δήμο, ο ένας στο 

Εφαρμογή 
e-psonas

Δυνατότητα στον δημότη να 
ενημερώνεται καθημερινά για 
όλα όσα γίνονται στον Ύψωνα



Ypsonas Municipality
https://ipsonas.org/
120 Makarios C΄, 4182, Ypsonas
Tel: 25395600, Fax: 25392595, 
Email: info@ipsonas.org

OPENING HOURS
Town Hall: Monday – Friday: 7:30 – 15:00
Municipal Treasury: 8:00 – 14:00
Technical Services: 8:30 – 11:30
Municipal Crews: 7:00-14:30

COMMUNITY LEADER
Lakis Eliades, Τel: 99447481

Ypsonas Municipal Theatre 
120 Archbishop Makarios C΄, Ypsonas
For more information (to purchase tickets, 
book the theatre and coordinate and organise 
shows), you may contact Mrs Troodia Aristidou 
on 25395600, from Monday – Friday from 
8:00- 15:00. For technical matters and the 
organisation of events, you may contact Mr 
Loukas Stylianides on 99760553. 

THEATRE BOX OFFICE OPENING HOURS: 
Monday – Friday 8:00am – 3:00pm.
The box office is closed on Saturday and 
Sunday, unless there is show that same evening. 

USEFUL NUMBERS
Polemidia Police 25805656

Community Police Officer Marinos 
99316954

Emergencies (Police, Fire Brigade, 
Ambulance) 199 / 112

Limassol General Hospital 25801100
Accidents & Emergencies 25801195
Poison Control 1401
Limassol Police 25805050
Citizens Line-Police 1460
Narcotics Emergency Services 1410
Drug Law Enforcement Unit Help Line 1498
Fire Department 25805400
Domestic Violence Crisis Centre 1440
Report a Forest Fire 1407

Δήμος Ύψωνα
https://ipsonas.org/
Μακαρίου Γ΄ 120, 4182, Ύψωνας
Τηλ: 25395600, Φαξ: 25392595, 
Email: info@ipsonas.org

ΏΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δημαρχείο: Δευτέρα – Παρασκευή: 7:30 – 15:00
Δημοτικό Ταμείο: 8:00 – 14:00
Τεχνική Υπηρεσία: 8:30 – 11:30
Συνεργεία: 7:0014:30

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΥΨΏΝΑ
Λάκης Ηλιάδης, Τηλ.: 99447481

Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα 
Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, αρ. 120. 
Για πληροφορίες (αγοράς εισιτηρίων, ενοικίαση 
θεάτρου, συντονισμό και οργάνωση παραστά
σεων): Τροοδία Αριστείδου, 25395600,  Δευτέ
ρα – Παρασκευή από τις 8:00 15:00. Για τεχνικό 
συντονισμό και οργάνωση των παραστάσεων, 
Λούκας Στυλιανίδης, 99760553.
 
ΏΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: 
Δευτέρα – Παρασκευή 08.00 – 15.00
Σάββατο και Κυριακή το ταμείο είναι κλειστό, 
εκτός εάν θα υπάρχει παράσταση το βράδυ.

ΧΡΉΣΊΜΑ ΤΉΛΕΦΩΝΑ 
Αστυνομία Πολεμιδιών 25805656

Αστυνομικός της Γειτονιάς Μαρίνος 
99316954

Έκτακτης Ανάγκης (Αστυνομία, 
Πυροσβεστική, Ασθενοφόρο) 199 / 112

Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού 25801100
Πρώτες Bοήθειες 25801195
Κέντρο Δηλητηριάσεων 1401
Αστυνομία Λεμεσού 25805050
Γραμμή του Πολίτη-Αστυνομία 1460
Άμεση Aνταπόκριση για τα Nαρκωτικά 1410
Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών 1498
Πυροσβεστική 25805400
Αντιμετώπιση Βίας στην Οικογένεια 1440
Αναφορά Δασικών Πυρκαγιών 1407

Χ Ρ Η Σ Ι Μ Α Τ Η Λ ΕΦ Ω Ν Α U S E F U L N U M B E R S
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VALENTINA MICHAEL: THE NEW 
MUNICIPAL SECRETARY OF YPSONAS
Mrs Valentina Michael is, as of 
February 2022, the new Municipal 
Secretary of Ypsonas. In a brief 
interview she gave to our magazine, 
she stated that her goals are 
to ensure the effectiveness and 
legitimacy of all the actions taken 
by the municipality, to increase 
productivity and improve the quality 
of services that are provided to the 
municipality’s residents. 
· Tell us a few things about you
I was born and raised in Limassol, but I’m originally 
from the occupied Famagusta. I am married 
and I have three children. After graduating from 
A’ Lanitio Lyceum, I obtained a degree from the 
Business Administration and Economics School of 
the Thessaloniki A.T.E.I. I also hold postgraduate 
degrees in Public Administration (MPSM) from 
the Cyprus International Institute of Management 
(CIIM) and Environmental Conservation and 
Management from the Open University of Cyprus. 
· Do you have any experience in local government?
I worked for 19 years in the public and broader 
public sector, spending the majority at the Limassol 
District Administration and the Department of 
Environment. The experience and knowledge I 
gained from working there will certainly help me 

successfully carry out my new duties 
at the Municipality of Ypsonas.
· Which are your primary and 
secondary goals?
In terms of our primary goals, these 
include upgrading of the internal 
structure of the Municipality, through 
the definition and modernisation of 
procedures to ensure efficiency and 
legitimacy, increasing productivity 
and further improving the quality of 
services we offer to our municipality’s 

residents. We also wish to encourage the active 
participation of our personnel in problem solving 
and decisionmaking to address any problems the 
residents are facing, as well as to promote the civic 
participation of the residents themselves. 
Moreover, through innovative actions and 
programmes, we will intensify our efforts to 
strengthen the environmental awareness of our 
municipality’s residents, upgrade the quality of 
our social programmes, bolster the municipality’s 
cooperation with the social partners, pursue the 
protection and welfare of animals, implement 
development projects, create more recreational 
spaces for the elderly, young people and children, 
as well as effectively address the huge changes 
brought about by the local government reform. 
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a member of the Union of Cyprus Municipalities 
and an official of the relevant Ministry. This 
amount will be transferred as revenue to the new 
municipality that will take up the responsibility. 
As such, the municipalities will now have clear 
financial and administrative autonomy. Moreover, 
the municipalities’ recruitment process will also 
change. We will no longer need the approval of 
the Ministries of Interior, Finance and the House 
of Parliament to move forward with employment 
due to the fact that staff costs will be taken out as 
a percentage from the municipality’s budget and if 
the percentage is below 40% than the Municipality 
will be able to employ without any restrictions. 

Following up a question regarding the cost of the 
reform to the public, the mayor of Ysponas said 
that most of the residents will see positive results. 
“Firstly, the residents of the big communities will 
no longer have to pay community taxes and 
rental tax, as these do not apply to municipality 
taxation. As for the residents who were previously 
under the Municipality of Ypsonas, no other 
changes will be imposed unless there is a 
significant change on a governmental level, like 
what happened in the past with waste collection 
charges. Therefore, for a large percentage of 
the population, the reform will lead to reduced 
household expenses,” Pantelis Georgiou stresses.
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Ypsonas municipality will join one of 
the biggest municipalities in Cyprus 
following the enactment of the local 
government reform on 3 March 2022. 
The new municipality is currently 
being called the Municipality of West 
Limassol and will be based in Ypsonas. 
The West Limassol municipality 
will encompass Ypsonas’ current 
municipal area as well as the 
communities of Akrotiri, Asomatos, 
Episkopi, Erimi, Kantou, Kolossi, Sotira 
and Trachoni. Based on current 
data, the municipality will number 
approximately 35,000 residents 
(According to the 2011 census, the population 
stood as follows: Ypsonas 11,117, Akrotiri 684, 
Asomatos 335, Episkopi 3,681, Kantou 397, 
Kolossi 5651, Sotira 83 and Trachoni 3,952). It 
should be noted that Nicosia will end up having 
five municipalities, Limassol three, Larnaca five, 
Paphos four and Famagusta two.  
“There will be multiple benefits for the residents, and 
these will become more apparent down the line. The 
reform will contribute towards reducing household 
expenses”, said the Mayor Pantelis Georgiou.
The reform essentially revolves around 
three pillars: administration, operations and 
finances. As far as the first pillar is concerned, 
the municipality’s administration will change 
entirely as it will be divided into municipal 
apartments, which will have their own 
representatives on the Municipal Council.
The number of vicemayors will increase, since 
each municipal apartment will have its own vice
mayor and municipal councillors (at least four). 
The vicemayor and municipal councillors will 
represent their apartment on the board of the 
municipal council depending on the municipal 
apartment’s voters. Essentially, each vice
mayor will have an office in their own municipal 

INTERVIEW

The enactment of the 
local government reform

apartment, which will have the necessary staff 
to operate effectively and offer everything that is 
stipulated by law.
The operations pillar concerns the new 
responsibilities of each municipality. All permits, 
which used to be issued by each city’s District 
Officer, will now be issued by the Municipality. 
Moreover, waste collection services and the 
purchase of cleanup services for plots, green 
spaces and road network maintenance will be 
centralised. 

CONTRACTING AUTHORITIES  
“Another big change is that the municipalities will be 
the contracting authorities for a series of projects, 
mainly roadworks, which up until  recently were 
either under the jurisdiction of the Public Works 
Department or the District Officer. This will result 
in faster planning and implementation,” Ypsonas’ 
Mayor said. “As it comes to the municipalities’ 
budget, state funding will increase to €117m, as 
stipulated by law. Moreover, the state will finance 
any new authorities that will be transferred to 
the jurisdiction of each municipality following 
a relevant study, which will be carried out by a 
firm that is authorised by a jury that will include 
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Chapel of Ayios Georgios 
of Sporos (of the Seeds)
The chapel of Ayios Georgios of Sporos or of Vikliou, as it 
was formerly known, lies north of Ypsonas and overlooks the 
community of Ayios Silas. The hillside chapel is dedicated to 
Saint George of Sporos (of the Seeds).
It is customary to give different epithets to our saints, out 
of reverence, most often due to miracles they performed. 
Historically, Virgin Mary has the highest number of epithets 
than any other Saint. Some of the titles used for Saint George 
the Great Martyr and TrophyBearer are Zouros, Horse Rider, the Black One, the General etc.
In Cyprus, he is also called Saint George of Sporos or Sporaris (meaning Seed and Sower, 
respectively) because the 3rd of November, which commemorates the recovery of the saint’s 
remains, marks the start of the sowing season. 
“The chapel is dedicated to Saint George the Great Martyr and TrophyBearer. It was given the epithet 
‘of Sporos’ (of the Seeds) because people used to go there on the 3rd November to pray to the Saint.  
There used to be a tradition. At that time, people used to sow early. They would pack some wheat or 
barley in a container along with some cotton and would keep it at home until the 3rd November when 
they would take it to the church to get it blessed. Then, they would plant those seeds in their fields. 
Due to this tradition, the chapel was named Ayios Georgios Sporos (of the Seeds)”, says father Ioakim 
Diogenous, priest at the Panagia Chrysopolitissa church at Ypsonas, under whose remit is the chapel. 
The chapel has been here for many years, but opinions vary as to the year it was build. “I don’t 
know when exactly the chapel was built, but it was inaugurated between 19841985 by Bishop 
Chrysanthos of Limassol”, says Father Ioakim. 
The appearance of the formerly modest chapel changed after its renovation, which highlighted its 
stone walls. In its interior, the simple icon holder, although compact and only depicting a few icons, 
creates an especially devout atmosphere.  Its stonebuilt courtyard is particularly beautiful as well. 
The trees surrounding the chapel create a blissful green atmosphere and provide a cool refuge in 
the hot summer months, while they also create a beautiful, soft rustling noise when there is a  breeze.  
Although small, Ayios Georgios of Sporos is particularly impressive. Renovated, beautiful and 
picturesque, the chapel is a popular venue for christenings and weddings. It is also important 
to note that the chapel functions not only on 3 November, but also on 30 July, which is the  
commemoration day of Saint Silas, one of the seventy disciples of Christ, as the Saint’s old 
monastery is located nearby.
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THE CYPRIOT PARLIAMENT gave 
the go-ahead to the long stalled 
local government reform 
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