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Υπογραφή Συμβολαίων

«Παροχή Υπηρεσιών για τη Μελέτη Προστασίας
και Βελτίωσης των νοτιοδυτικών ακτών των
Δήμων Πάφου και Γεροσκήπου»

στα δυτικά και το ξενοδοχείο Phaethon στα
νότια και έχει ως κύριο στόχο να καθοριστεί
η στρατηγική για την ανάπτυξη της παράκτιας
ζώνης με την προστασία της ακτής από τη
διάβρωση και τη βελτίωση της ποιότητας της
παραλίας, ούτως ώστε να είναι συμβατή με
τουριστικές χρήσεις και χρήσεις αναψυχής
και να παρέχει κυρίως τις απαραίτητες ασφαλείς συνθήκες χρήσης της ακτής από τους
λουόμενους. Στα πλαίσια των στόχων της
μελέτης αυτής περιλαμβάνεται και η οποιαδήποτε αναδιάταξη ή/και κατασκευή επιπλέον
παράκτιων έργων, ούτως ώστε να υπάρξει
βελτίωση/αύξηση της ασφάλειας των χρηστών του θαλάσσιου χώρου, ασφαλή χρήση της
ακτής, αύξηση της αποδοτικότητας της παρούσας λειτουργίας τους και ισοκατανομή της άμμου στο σύνολο της περιοχής μελέτης. Τα μέτρα και τα έργα προστασίας και βελτίωσης της
ακτής που θα προταθούν θα πρέπει να επιφέρουν τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον και να βρίσκονται μέσα στα πλαίσια των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.
Η διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης είναι εννέα (9) μήνες και η συμβατική αξία, που ανέρχεται σε € 86,900 πλέον Φ.Π.Α., θα αναληφθεί εξ ημισείας από τους Δήμους
Πάφου και Γεροσκήπου.
Την ευθύνη παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης θα έχει Επιτροπή Παρακολούθησης, που απαρτίζεται από Λειτουργούς των δύο Δήμων, του Κλάδου Θαλασσίων Έργων
του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.

Αναπτυξιακά

Υπογράφτηκε στις 6.2.2017
συμβόλαιο μεταξύ του Δήμου
Γεροσκήπου και της Κοινοπραξίας Διον. Τουμαζής & Συνεργάτες
– Ρογκάν και Συνεργάτες Α.Ε.
για την «Παροχή Υπηρεσιών για
τη Μελέτη Προστασίας και Βελτίωσης των νοτιοδυτικών ακτών
των Δήμων Πάφου και Γεροσκήπου».
Η περιοχή μελέτης είναι συνολικού μήκους τεσσάρων (4)
χλμ. περίπου και οριοθετείται
από τα δημοτικά μπάνια Πάφου
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Συντήρηση/Αποκατάσταση

Διατηρητέας Βρύσης Πλατείας Γεροσκήπου

Αναπτυξιακά

Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της βρύσης νεοκλασικού ρυθμού που κοσμεί την Πλατεία Γεροσκήπου από το 1917.
Η Βρύση της Πλατείας κτίστηκε πριν εκατόν ακριβώς χρόνια από τον τεχνίτη της κοινότητας Μιχάλη Κοντό. Έχει σχήμα κορώνας και φέρει την επιγραφή: ΔΑΠΑΝΗ ΦΙΛΟΚΑΛΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΙΕΡΟΥ ΚΗΠΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 25 ΕΤΟΣ 1917. Η βρύση αυτή κάλυπτε για πολλά χρόνια
υδρευτικές ανάγκες της κοινότητας. Το 2004, η Βρύση της Πλατείας κηρύχθηκε «διατηρητέα
οικοδομή», με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών (Κ.Δ.Π.75/2004).
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Τελετή Ανάληψης των Καθηκόντων
Πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιανουαρίου
2017, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πολυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου, λιτή τελετή με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του νέου Δημοτικού Συμβουλίου
Γεροσκήπου, όπως αυτό προέκυψε μετά τις
Δημοτικές Εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου
2016.
Επανεκλεγείς Δήμαρχος της πόλης μας
είναι ο κ. Μιχάλης Παυλίδης, ενώ μέλη του
νέου Δημοτικού Συμβουλίου είναι οι Βαλεντίνος Φακοντής και Ευτύχιος Κεζούδης,
που απαρτίζουν τη Δ.Ο. του ΑΚΕΛ Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Κυριάκος Χατζηβασίλη
και Ανδρέας Παπαχριστοδούλου, που απαρτίζουν τη Δ.Ο. του Δημοκρατικού Κόμματος,
Ευάγγελος Αθανασίου (Πάπης) και Χάρης
Πάζαρος, που απαρτίζουν τη Δ.Ο. του Κ.Σ.
ΕΔΕΚ, Ανδρέας Χριστοφίδης, ο οποίος εξελέγη μέσα από τον συνδυασμό του Δημοκρατικού Συναγερμού, και Αντώνης Τρακκίδης, ο οποίος εξελέγη μέσα από τον
συνδυασμό της «Κίνησης Σωτηρίας της Πάφου».

(Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Δημάρχου
που δόθηκε στο πλαίσιο της Τελετής)
Κατ’ αρχάς, εύχομαι σε όλους σας «χρό-

νια πολλά», και προπάντων Υγεία και Δύναμη για τον Καινούργιο Χρόνο.
Οι δημοτικές εκλογές έχουν περάσει στην
ιστορία και, με βάση τη λαϊκή εντολή, καλούμαστε σήμερα εμείς, το 6ο κατά σειρά
Δημοτικό Συμβούλιο της Γεροσκήπου, να μετουσιώσουμε σε πράξη τις προσδοκίες και
τους στόχους των δημοτών.
Σήμερα είμαστε εδώ όχι μόνο για να υλοποιήσουμε την τυπική μας υποχρέωση, της
επίσημης ανάληψης των καθηκόντων του
Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου, αλλά και για να δηλώσουμε εμφατικά τη βούλησή μας για διαρκή προσπάθεια με στόχο το καλό και την προκοπή του
τόπου μας.
Η ολοκλήρωση του κύκλου της πρώτης
δημαρχιακής μου θητείας επιβραβεύθηκε
από το αποτέλεσμα των πρόσφατων δημοτικών εκλογών. Αισθάνομαι ευτυχής, γιατί
πραγματικά ο τόπος προχώρησε μπροστά
και οι προσπάθειές μας έφεραν αναγνωρίσιμα και μετρήσιμα αποτελέσματα σε όλους
τους τομείς δράσεις του Δήμου. Ξεπεράσαμε
τα δύσκολα οικονομικά και άλλα
προβλήματα και είμαστε έτοιμοι,
με σταθερά πλέον βήματα, να συνεχίσουμε την πορεία μας προς
το μέλλον για έναν Δήμο για τον
οποίο θα είμαστε όλοι περήφανοι.
Ως δήμαρχος θα συνεχίσω να
ασκώ τον διοικητικό και επιτελικό μου ρόλο ως επικεφαλής του
Δημοτικού Συμβουλίου. Με σεβασμό στην εμπέδωση της λειτουργίας των οργάνων του δήμου με
τις αρχές της δημοκρατικότητας
και με διαρκή στόχευση την ανάπτυξη του τόπου, θα κινηθούμε για τη
βελτίωση της καθημερινότητας των
πολιτών, για την ενίσχυση της οικονομικής
και κοινωνικής συνοχής των δημοτών, και
γενικά για την αναβάθμιση του επιπέδου
ζωής στην πόλη μας.

Λειτουργία

του Νέου Δημοτικού Συμβουλίου Γεροσκήπου
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Λειτουργία

κρίσεις, με ήθος, διαφάνεια, επιμονή και αποφασιστικότητα.
Οφείλουμε να πάμε τον τόπο μας
μπροστά, με θεμελιώδεις στόχους
την πρόοδο και την ανάπτυξη του
τόπου μας.
Οφείλουμε, ακόμα και στην παρούσα οικονομική συγκυρία, με
σκληρή δουλειά, προγραμματισμό
και επιμονή, να υλοποιήσουμε όσο
το δυνατόν πιο σύντομα τους αναπτυξιακούς μας στόχους, τα έργα
υποδομής που θα διαφοροποιήσουν
άρδην την εικόνα του Δήμου.

6

Η εντολή ευθύνης από το εκλογικό σώμα
δόθηκε σε μένα, αλλά και σε άλλα οκτώ
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλοι μας
είμαστε η επιλογή του εκλογικού σώματος
και δεν πρέπει να διαψεύσουμε τις προσδοκίες τους. Τα όποια και όσα προβλήματα του
δήμου μας, αυξημένα ή μη, καλούμαστε να
τα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί και όλοι έχουμε το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί.
Οφείλουμε και πρέπει να δώσουμε ενώπιον των δημοτών δέσμευση για συνέχιση
των ενεργειών δημιουργίας δήμου αντάξιου
της μακρόχρονης ιστορίας του.
Οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε το Δημοτικό Συμβούλιο ως κορυφαίο όργανο δημοκρατικής λειτουργίας, ως όχημα αλλαγής του δήμου προς το καλύτερο, με πνεύμα
ενότητας, συλλογικότητας και υπευθυνότητας.
Οφείλουμε να λειτουργούμε χωρίς δια-

Κυρίες και κύριοι,
Αρχίζει νέος αγώνας, μακρύς και
δύσκολος, δεν περισσεύει κανείς,
αποζητούμε και θέλουμε την ενεργό συμμετοχή όλων. Εμείς οι αιρετοί
οφείλουμε να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη σας, με βασικό σύνθημά
μας «δήμος με όλους, δήμος για
όλους».
Ολοκληρώνοντας, να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω για τις πολύτιμες υπηρεσίες που έχουν προσφέρει κατά
τη διάρκεια της θητείας τους, τον Αντιδήμαρχο Μάριο Αθανασίου Πάπη και τους Δημοτικούς Συμβούλους Χρίστο Παλιό, Χριστάκη Τσιάτταλο και Χριστιάνα Κούπανου.
Συνδημότισσες και συνδημότες,
Εύχομαι όπως το 2017 αποτελέσει έτος
αναπτυξιακού οργασμού για την πόλη μας.
Εύχομαι όπως η νέα δημοτική θητεία 2017 –
2021 αποτελέσει μια σημαντική παραγωγική
περίοδο για το Δήμο μας. Να είστε βέβαιοι
ότι θα εργαστούμε γι’ αυτό με όλες μας τις
δυνάμεις.
Χέρι-χέρι, όλοι μαζί, δήμαρχος, δημοτικό
συμβούλιο και δημότες ας κάνουμε πράξη
όλα όσα ονειρευόμαστε για τον Δήμο μας,
γιατί όλοι έχουμε κάτι κοινό που μας ενώνει:
την αγάπη μας για τη Γεροσκήπου. Σας ευχαριστώ.

Συνάντηση Δημοτικού Συμβουλίου

με τον Πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών κ. Γιώργο Λιλλήκα
Προσκεκλημένος στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Γεροσκήπου, ημερ.
25.4.2017, ήταν ο Πρόεδρος της Συμμαχίας
Πολιτών κ. Γιώργος Λιλλήκας.
Κατά τη συνεδρίαση, ο Δήμος Γεροσκήπου έθεσε ενώπιον του Προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών τα πιο κάτω θέματα:

1. Σωστικές Εργασίες στο Αγρόκτημα της
Γεροκηπιάς.
2. Καθυστέρηση στην υπογειοποίηση των
καλωδίων υψηλής τάσης της ΑΗΚ στον
δρόμο Αεροδρομίου – Κ. Πάφου.
3. Προώθηση της ολοκλήρωσης του δρόμου Αεροδρομίου – Κ. Πάφου.
4. Ενημέρωση για τους αναπτυξιακούς
σχεδιασμούς του Δήμου.
5. Κακοτεχνίες Σ.ΑΠ.Α.
6. Τερματισμός χορηγίας από τον ΚΟΑ
για τη λειτουργία του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου.
7. Αρωγή του κράτους στις μεγάλες
δαπάνες των Δήμων για οδικό φωτισμό.
8. Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συνάντηση Δημοτικού Συμβουλίου
με Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών
Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών είχε
ο Δήμαρχος και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Γεροσκήπου στις 4 Μαρτίου 2017,
στο Δημοτικό Μέγαρο.
Κατά τη συνάντηση, μεταξύ άλλων θεμάτων, συζητήθηκε και αυτό που αφορά τη
διάσωση και αξιοποίηση του Αγροκτήματος
της Γεροκηπιάς. Ο Πρόεδρος του Κινήματος,
Βουλευτής Γιώργος Περδίκης, αφού ενημερώθηκε για την παρούσα κατάσταση, δεσμεύτηκε να εγγράψει το σχετικό θέμα στη
Βουλή των Αντιπροσώπων. Επίσης, υπεσχέθη να ανακινήσει το Τροποποιητικό Νομοσχέδιο για τον Περί Σκύλων Νόμο, που βρίσκεται «στα συρτάρια» της Βουλής για δύο
και πλέον χρόνια.

Λειτουργία

Η ανταπόκριση του κ. Λιλλήκα στα
θέματα που ήγειρε ο Δήμος Γεροσκήπου ήταν θετική.
Εν κατακλείδι, διαπιστώθηκε η εκατέρωθεν βούληση για εποικοδομητική
συνεργασία.
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Γαλάζιες Σημαίες

Καθαριότητα

σε Παραλίες της Γεροσκήπου
Ο Δήμος Γεροσκήπου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι, για το έτος
2017, τρεις παραλίες του έχουν βραβευθεί με
τη «Γαλάζια Σημαία». Οι παραλίες αυτές είναι
η παραλία της Δημοτικής Πλαζ του Κ.Ο.Τ., η
παραλία «Παχύηαμμος 1» (έμπροσθεν του
ξενοδοχείου Ledra) και η παραλία με την
ονομασία «Παχύαμμος 2», η οποία βρίσκεται
μεταξύ των ξενοδοχείων Ledra και Cypria
Maris.
Το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» είναι
πρώτα απ’ όλα μια εκστρατεία εκπαίδευσης
και πληροφόρησης. Η H Γαλάζια Σημαία αποτελεί σύμβολο υψηλής ποιότητας και καλής
οργάνωσης της ακτής. Απονέμεται κάθε χρόνο στις παραλίες που συμμορφώνονται σε
μια σειρά κριτηρίων που συμπεριλαμβάνουν
την ποιότητα των νερών κολύμβησης, την
περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση, καθώς και την ασφάλεια και ορθή διαχεί-

ριση των παραλιών.
Η κάθε τοπική αρχή που θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και να βραβευθεί για
μια συγκεκριμένη ακτή πρέπει να κατανοήσει
καλά τα κριτήρια που απαιτούνται και να τα
εφαρμόσει απολύτως.

Let’sdoitCyprus!

Περιβάλλον

“Καθαρίζουμε την Κύπρο σε μια μέρα»
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Το Let’s do it Cyprus! είναι μέρος της καμπάνιας Let’sdoitWorld!,
μίας παγκόσμιας εκστρατείας καθαρισμού, που στόχο έχει να απαλλάξει τις φυσικές ομορφιές του κόσμου από σκουπίδια.
Υπό την αιγίδα της Επιτρόπου
Περιβάλλοντος κ. Ιωάννας Παναγιώτου, η Κύπρος συμμετείχε για
πέμπτη συνεχόμενη χρονιά σε αυτή
την παγκόσμια προσπάθεια, διοργανώνοντας στις 2 Απριλίου 2017, την
εκστρατεία «Καθαρίζουμε την Κύπρο σε μια μέρα».
Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της καμπάνιας, ο Δήμος Γεροσκήπου, οργάνωσε τη συγκεκριμένη μέρα εκστρατεία καθαριότητας του παραλιακού μετώπου, με τη συμμετοχή αρκετών εθελοντών-δημοτών.

Συμμετοχή Δήμου Γεροσκήπου

στη χρήση της πλαστικής σακούλας, με το μήνυμα «Γυρνάμε
τα φώτα στη μείωση της πλαστικής σακούλας».
Ο Δήμος Γεροσκήπου, στηρίζοντας την
παγκόσμια προσπάθεια για προστασία του
πλανήτη μας, συμμετείχε για μία ακόμα
χρονιά στη συγκεκριμένη καμπάνια, σβήνοντας τα φώτα του Δημοτικού Μεγάρου
και της Πλατείας Γεροσκήπου από τις 20:30
μέχρι τις 21:30. Ταυτόχρονα, ο Δήμος μας
κάλεσε όλους τους συμπολίτες μας, δημότες και μη, να σβήσουν τα φώτα των οικιών
και επαγγελματικών τους, ενισχύοντας έτσι την προσπάθεια.
Ενισχύοντας περαιτέρω αυτή τη διεκδίκηση και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης, ο Δήμος Γεροσκήπου, μια τοπική αρχή με αυξημένες περιβαλλοντικές ευαισθησίες, διένειμε κατ’ οίκον υφασμάτινες σακούλες σε κάθε νοικοκυριό. Επιπρόσθετα, στις
23 Μαρτίου ο Δήμος διένειμε τσάντες έξω από φούρνους και υπεραγορές.

Περιβάλλον

Στις 25 Μαρτίου 2017, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι, σε περισσότερες από
150 χώρες σε όλο τον κόσμο, ενώθηκαν γα
τον εορτασμό του πλανήτη, σβήνοντας τα
φώτα για μία ώρα, την «Ώρα της Γης». Στόχος αυτής της παγκόσμιας καμπάνιας είναι
να σταλεί ένα δυνατό μήνυμα στους παγκόσμιους ηγέτες για την ανάγκη προστασίας της
ανθρωπότητας από τις κλιματικές αλλαγές
Η ομάδα για την «Ώρα της Γης Κύπρου» καθόρισε για φέτος ως εθνικό στόχο τη μείωση

Καθαριότητα

στην Εκστρατεία «Η Ώρα της Γης 2016»
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Μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση
εντόμων και τρωκτικών στο Δήμο Γεροσκήπου

Περιβάλλον

Καθαριότητα

Είναι ευρέως γνωστό ότι η παρουσία εντόμων και τρωκτικών σε ένα χώρο εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία και γενικότερα υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Στην περίπτωση που βρουν ιδανικές συνθήκες, τα κουνούπια και τα τρωκτικά (ποντίκια,
αρουραίοι) θα πολλαπλασιάζονται, γι’ αυτό επιβάλλεται από όλους μας να λάβουμε ατομικά
μέτρα πρόληψης ή και καταπολέμησής τους.
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Προς αυτή την κατεύθυνση, εφαρμόζουμε πιστά τα πιο κάτω μέτρα:
1. Να κλείνουν ερμητικά με κάλυμμα όλα τα φρεάτια αποχετεύσεως σε όλα τα υποστατικά
και να μην υπάρχουν τρύπες ή σχισμές. Κλειστή, επίσης, με πυκνό δικτυωτό πλέγμα, θα
πρέπει να είναι και η σωλήνα εξαερισμού των αποχετεύσεων.
2. Να μην αφήνονται εντός της αυλής ή κοντά σε υποστατικά, ανοικτά δοχεία, βαρέλια,
κουβάδες, παλιά ελαστικά ή άλλα παρόμοια αντικείμενα, τα οποία μπορούν να συγκρατήσουν έστω και λίγη ποσότητα νερού.
3. Να διενεργείται τακτικός καθαρισμός της αυλής και του περιβάλλοντα χώρου από
άχρηστα αντικείμενα και άγρια βλάστηση.
4. Τα οικιακά σκύβαλα να τοποθετούνται σε κατάλληλα κλειστά σκυβαλοδοχεία ή σκυβαλαποθήκες μέχρι την περισυλλογή τους.
5. Να διενεργούνται μηνιαίοι, τουλάχιστον, ψεκασμοί από αδειούχα συνεργεία, εντός των
ιδιωτικών αποχετευτικών συστημάτων των υποστατικών, για τις κατσαρίδες και τα κουνούπια. Επίσης, να τοποθετούνται ποντικοκτόνα σκευάσματα σε χώρους ή εστίες όπου
παρουσιάζονται τρωκτικά. Την αποκλειστική ευθύνη για τις εφαρμογές αυτές, έχουν οι
ιδιοκτήτες των χώρων ή των υποστατικών που παρουσιάζεται πρόβλημα.
Ο Δήμος Γεροσκήπου, από την πλευρά του, φροντίζει για την καθαριότητα και την εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε δημόσιους και άλλους
χώρους.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποτείνεστε στην Υγειονομική Υπηρεσία στα
τηλέφωνα 26 961 400 και 26 960 863.

29η Εθελοντική Αιμοδοσία
ΣΕΑΔ Γεροσκήπου

Με σύνθημα «Δώσε από το περίσσευμα
σου – Κάποτε μπορεί και εσύ να το χρειαστείς»,
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 23 Ιουνίου 2017, στο Δημαρχείο Γεροσκήπου, η 29η,
κατά σειρά, εθελοντική αιμοδοσία της Συντονιστικής Επιτροπής Αιμοδοσίας και Διαφώτισης
(Σ.Ε.Α.Δ.) Γεροσκήπου.
Η αιμοδοσία συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Νοσοκομείου
Πάφου.

Συμφωνία μεταξύ Δήμου Γεροσκήπου
και Selas Publications Ltd
για την ετοιμασία και εκτύπωση έντυπων οδηγών
και χαρτών του Δήμου
Υπεγράφη στις 5 Απριλίου 2017, στο Δημαρχείο Γεροσκήπου,
συμφωνία μεταξύ Δήμου Γεροσκήπου και Selas Publications Ltd
για την ετοιμασία και εκτύπωση έντυπων οδηγών για την πολιτιστική κληρονομιά της Γεροσκήπου, καθώς και χαρτογράφησης και
παραγωγής έντυπων χαρτών του Δήμου.
Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Δήμαρχος Γεροσκήπου, Μιχάλης
Παυλίδης και η Διευθύντρια της εταιρείας Selas Publications,
Χριστίνα Καρούζη.
Το υλικό θα παραδοθεί στον Δήμο Γεροσκήπου στα τέλη Ιουλίου.

Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την
παρουσίαση του έργου της Πολιτιστικής

Δόθηκε στις 21 Απριλίου 2017 δημοσιογραφική
διάσκεψη, στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Μεγάρου Γεροσκήπου, για την παρουσίαση
του έργου του Οργανισμού της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας
της Ευρώπης Πάφος2017, «arTwins
in open space».
Δέκα καλλιτέχνες, μια ελληνοκύπρια, μία τουρκοκύπρια και οκτώ από
εξωτερικό, κλήθηκαν να σχεδιάσουν
εξ αποστάσεως, ανά ζευγάρι, πέντε εγκαταστάσεις δημόσιου χαρακτήρα, οι οποίες τοποθετήθηκαν σε προκαθορισμένους χώρους
στα δημοτικά όρια Γεροσκήπου. Οι καλλιτέχνες είχαν επιλεγεί μετά από ανοικτή πρό-

σκληση του Pafos 2017. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 250 και προέρχονταν από 55 χώρες.
Τα έργα θα παραμείνουν στην πόλη και
μετά το 2017, μνημονεύοντας τη χρονιά της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.
Συμμετείχαν οι καλλιτέχνες Christoph Mugge
(Γερμανία), Violetta Ivanova (Βουλγαρία),
Ivana Radovanovic (Μαυροβούνιο), Kazuhiro
Yajima (Ιαπωνία), Κλίτσα Αντωνίου (Κύπρος),
Fatma Nur Ozugul (Κύπρος), Mina Nasr (Αίγυπτος), Giacomo Zaganelli (Ιταλία), Zhong
Wang (Κίνα), Elwira Wojtunik (Πολωνία) και
Popesz Csaba Lang (Ουγγαρία).
Στον χαιρετισμό του, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου κ. Μιχάλης Παυλίδης ανέφερε ότι
«το έργο αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην
ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου της
Γεροσκήπου και σταδιακά θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε, βιώνουμε
και αντιλαμβανόμαστε το φυσικό και αστικό
τοπίο, πάντα με σεβασμό στις παραδόσεις και
την ιστορία του τόπου».

Πολιτισμός

Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάφος2017
«arTwins in open space»
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Πολιτισμός

«Πάσχα 2017 στη Γεροσκήπου»
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Ο Δήμος Γεροσκήπου, σε συνεργασία με τα πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία της πόλης μας, διοργάνωσε
και φέτος ένα πλούσιο πρόγραμμα για να γιορτάσει το
Πάσχα μαζί με τους δημότες του, αλλά και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Οι Πασχαλινές Εκδηλώσεις
αποτελούν ως γνωστόν τον αρχαιότερο θεσμό εκδηλώσεων της πόλης μας. Καθεχρονικά, ο Δήμος Γεροσκήπου,
σε συνεργασία με τα οργανωμένα σύνολα, παρουσιάζει το
πιο πλούσιο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα πασχαλινών
εκδηλώσεων, τουλάχιστον στην επαρχία Πάφου.
Οι εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν από τις 15
μέχρι τις 18 Απριλίου 2017, κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα των
ενδιαφερόντων των δημοτών της Γεροσκήπου μέσα από ποικίλες εκδηλώσεις, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές. Περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, Πασχαλινά Παιχνίδια στην Πλατεία
Γεροσκήπου και στο γήπεδο mini-pitch Κολώνης, Καλλιτεχνικό
Πρόγραμμα, με τη συμμετοχή της Δημοτικής Παιδικής Χορωδίας
και των πολιτιστικών σωματείων της Γεροσκήπου,
Ποδοσφαιρικό Τουρνουά 7-A-Side και Πασχαλινή Συναυλία με το μουσικό σχήμα του Μιχάλη Χατζημιχαήλ.
Οι φετινές εκδηλώσεις ξεχώρισαν τόσο για την
αθρόα προσέλευση του κόσμου σε αυτές όσο και για
τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού παιδιών και νέων στα
παιχνίδια και τους διαγωνισμούς.
Ο Δήμος Γεροσκήπου θα συνεχίσει και στο μέλλον
να στηρίζει και να ενισχύει τις Πασχαλινές Εκδηλώσεις,
γιατί η διοργάνωσή τους αποτελεί ανάγκη της ίδιας της
κοινωνίας μας.

Πολιτιστικό Πρόγραμμα
Πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 2017, στην Πλατεία Γεροσκήπου, με την ευκαιρία και της Παγκόσμιας
Ημέρας Μουσικής, η τελική φάση υλοποίησης του πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου Γεροσκήπου, με
την επωνυμία «Όλη η Πόλη Τραγουδά».
Στη συναυλία, η οποία οργανώθηκε για δεύτερη
κατά συνέχεια χρονιά και προβλέπεται να εξελιχθεί σε
θεσμό, συμμετείχαν είκοσι ένας τραγουδιστές, άνω των
12 ετών, με καταγωγή από τη Γεροσκήπου, καθώς και η Παιδική
Χορωδία του Δήμου Γεροσκήπου.
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γεροσκήπου
για την οργάνωση αυτού του
πρωτοποριακού προγράμματος αποδεικνύει έμπρακτα την
πρόθεση του Δήμου να
δώσει στο καλλιτεχνικό
δυναμικό της Γεροσκήπου ευκαιρίες παρουσίασης και ανάδειξής του.
Μέσα από την υλοποίηση αυτής της δράσης,
ο Δήμος Γεροσκήπου
απέδειξε για μία ακόμα
φορά ότι αποτελεί ένα
σημαντικό πυλώνα πολιτιστικής δημιουργίας.

Φωταγώγηση

Χριστουγεννιάτικου Δέντρου Πλατείας
Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο της Πλατείας φωταγώγησε
ο Δήμος Γεροσκήπου, την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016,
σε μια λιτή εκδήλωση, που περιλάμβανε χριστουγεννιάτικες
μελωδίες, τσιμπήματα και άφθονο κρασί.
Το κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κό πρόγραμμα της
εκδήλωσης ανέλαβαν η Παιδική Χορωδία του Δήμου
Γεροσκήπου και το
Ωδείο Casa De La
Musica.

Πολιτισμός

«Όλη η Πόλη Τραγουδά»
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Βιβλιογιορτή στη Γεροσκήπου
«Δώσε και Πάρε ένα Βιβλίο»

Πολιτισμός

Με στόχο την προώθηση της φιλαναγνωσίας στην πόλη μας
και της αγάπης προς το βιβλίο, ο Δήμος Γεροσκήπου, σε συνεργασία με τους Συνδέσμους Γονέων των Δημοτικών Σχολείων,
των Δημόσιων Νηπιαγωγείων και του Πολυδύναμου Κέντρου
Εξυπηρέτησης Παιδιών Γεροσκήπου, οργάνωσε την Κυριακή, 19
Μαρτίου 2017, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, την εκδήλωση υπό
τον τίτλο «Δώσε και Πάρε ένα Βιβλίο».
Η Εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Γεροσκήπου, περιελάμβανε ανταλλαγή βιβλίων μεταξύ δημοτών,
υπαίθρια έκθεση βιβλίου, τραγούδια από την Παιδική Χορωδία του
Δήμου Γεροσκήπου, τραγούδια από το Φωνητικό Σύνολο του Μουσικού Λυκείου, διαδραστική θεατρική παράσταση, θέατρο σκιών
και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Η εκδήλωση μεταδιδόταν «ζωντανά» από το Ράδιο Πάφος.
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H Θεατρική Παράσταση

«Ο αχόρταγος» του Δ. Ψαθά στη Γεροσκήπου
Την παράσταση «Ο αχόρταγος» του Δ.
Ψαθά του Θεατρικού Μουσικοχορευτικού Ομίλου CYTA παρουσίασε ο Δήμος Γεροσκήπου
στις 21 Δεκεμβρίου 2016, στην Κλειστή Αίθουσα του Α’ Δημοτικού Σχολείου Γεροσκήπου.
Η παράσταση αποτελούσε μια προσφορά
του Δήμου στα Μέλη του Κέντρου Ενηλίκων
και γενικά στους δημότες Γεροσκήπου εν όψει
των εορτών των Χριστουγέννων.

Εκδήλωση

για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας
Ημέρα Μουσείων, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, με τη στήριξη του Δήμου Γεροσκήπου, οργάνωσε στις 20 Μαΐου
2017, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης,
την εκδήλωση «Ο Καραγκιόζης πάει
στο Μουσείο».
Η εκδήλωση περιελάμβανε εργαστήρι κατασκευής φιγούρων θεάτρου
σκιών για μικρούς και μεγάλους και
παράσταση θεάτρου σκιών υπό τον
τίτλο «Ο Μεγαλέξανδρος και ο κατηραμένος όφις».

Δοξολογία για την 25η Μαρτίου 1821 πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, χοροστατούντος του Αιδεσιμότατου π. Γεωργίου Στυλιανού. Τον πανηγυρικό εκφώνησε η φιλόλογος στο Γυμνάσιο «Αγίας Παρασκευής» Γεροσκήπου κα. Δήμητρα Σιέλη.
Στη Δοξολογία παρέστησαν αντιπροσωπείες μαθητών από όλα τα εκπαιδευτήρια της Γεροσκήπου.

Πρωτοχρονιά 2017 – Κοπή Βασιλόπιτας
Πραγματοποιήθηκε την Πρωτοχρονιά,
μετά τη θεία λειτουργία, στην Αίθουσα του
Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού της
Αγίας Παρασκευής, η καθιερωμένη κοπή της
βασιλόπιτας, στην παρουσία του Δημάρχου
Γεροσκήπου Μιχάλη Παυλίδη και του Αιδεσιμότατου π. Γεώργιου Στυλιανού.
Ο τυχερός της βασιλόπιτας κέρδισε το
ποσό των €100.

Πολιτισμός

Δοξολογία για την 25η Μαρτίου 1821
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3η Διάλεξη 13ου Χρόνου

«Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»

Η τρίτη διάλεξη του 13ου Χρόνου του «Ιεροκήπειου
Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο», φιλοξένησε τον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη. Η διάλεξή του, υπό τον τίτλο «Η
νέα Αλεξάνδρεια του Ελληνισμού», πραγματοποιήθηκε
στις 27 Ιανουαρίου 2017, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων
του Πολυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου.
Στη διάλεξή του, ο Πρύτανης παρουσίασε πτυχές
από την ιστορία της Αλεξάνδρειας, αναδεικνύοντας τα
στοιχεία του κοσμοπολιτισμού, της εξωστρέφειας, της
επιστημονικής και πολιτιστικής άνθησης και της πνευματικής προοδευτικότητας, τα
οποία αποτελούν θεμελιώδεις καταστατικές αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου και που είναι
τα εχέγγυα για τη δημιουργία μιας νέας Κύπρου, μιας νέας Αλεξάνδρειας.

4η Διάλεξη 13ου Χρόνου

Πολιτισμός

«Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»

Η τέταρτη διάλεξη του 13ου Χρόνου του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο», φιλοξένησε τον Πρόεδρο του Οργανισμού Νεολαίας, κ. Παναγιώτη Σεντώνα. Η διάλεξή του, υπό τον τίτλο «Νέοι
και συμμετοχή: απάθεια ή απογοήτευση», πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2017, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πολυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου.
Κατά τη διάλεξη, παρουσιάστηκαν τα ευρήματα
μεγάλης έρευνας που διενεργήθηκε από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου με θέμα: «Η ενεργός συμμετοχή των νέων στα κοινά και στη δημοκρατική ζωή του τόπου». Σκοπός της έρευνας ήταν
να καταγράψει τον αντίκτυπο που έχουν οι παρούσες πολιτικές και κοινωνικο-οικονομικές
συνθήκες στους νέους. Περαιτέρω, συζητήθηκαν τρόποι για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στις δημοκρατικές δομές της κοινωνίας μας και την καλλιέργεια της ενεργού
πολιτότητας.

5η Διάλεξη 13ου Χρόνου

«Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»

Η πέμπτη διάλεξη του 13ου Χρόνου του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην
Πάφο», φιλοξένησε τον Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Κώστα Μ. Κωνσταντίνου. Η διάλεξή του, υπό τον
τίτλο «Βιώσιμη διπλωματία και μηχανισμοί επίλυσης διαφορών», πραγματοποιήθηκε στις 28
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Απριλίου 2017, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πολυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου.
Η διάλεξη ασχολήθηκε με τα εξής ερωτήματα: Τι είναι
η διπλωματία και ποιο είναι το πολιτικό της διακύβευμα; Σε
ποιο βαθμό η διπλωματία δημιουργεί ή επιλύει διεθνή προβλήματα; Πώς οι διπλωματικοί δρώντες διαπραγματεύονται
μηχανισμούς επίλυσης διαφορών και αδιεξόδων; Πέραν
από την κρατική, επαγγελματική διπλωματία, πού αλλού
εφαρμόζεται η διπλωματία και σε ποιο βαθμό ενέχει μια διεπαγγελματική ή/και καθημερινή πρακτική; Τα ερωτήματα αυτά εξετάστηκαν μέσα από την
ιστορία της διπλωματικής σκέψης, αλλά και τη σύγχρονη διεθνή πρακτική, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις ραγδαίες αλλαγές που έχουν διαμορφώσει τη διπλωματία τον 21ο αιώνα.

6η Διάλεξη 13ου Χρόνου

Με τη διάλεξη «Επιστροφή Ελληνοκυπρίων προσφύγων
με τη Λύση του Κυπριακού Προβλήματος: Κοινωνιοψυχολογικές Διαστάσεις», ολοκληρώθηκε στις 19 Μαΐου 2017, ο
13ος κύκλος του θεσμού διαλέξεων «Ιεροκήπειον Ελεύθερο Πανεπιστημίο στην Πάφο», που ως γνωστόν συνδιοργανώνουν ο Δήμος Γεροσκήπου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και
το Ράδιο Πάφος 93.7fm.
Εισηγητής της τελευταίας διάλεξης ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Χάρης Ψάλτης, ο οποίος έκανε μια ανασκόπηση του ερευνητικού προγράμματος του εργαστηρίου του της τελευταίας 10ετίας που αφορά τη μελέτη των διακοινοτικών
σχέσεων στην ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή κοινότητα. Επικεντρώθηκε ειδικά στο
ρόλο της διομαδικής επαφής ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στην ετοιμότητα των
δύο κοινοτήτων για λύση του Κυπριακού, με ειδική αναφορά στις απόψεις των εκτοπισμένων σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού προβλήματος.
Μετά το πέρας της διάλεξης, πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης του 13ου χρόνου και η
απονομή πιστοποιητικών παρακολούθησης σε 40 μέλη του προγράμματος για τη συχνή τους
παρουσία στις διαλέξεις.
Σε χαιρετισμό του, εκ μέρους των τριών συνδιοργανωτών, ο Διευθυντής
του Ράδιο Πάφος Φώτης Νικολαΐδης εξέφρασε την
ικανοποίησή του για την επιτυχία που σημειώνει το
πρόγραμμα και εξήγγειλε τη συνεργασία τους για τον
14ο κύκλο διαλέξεων του «Ιεροκηπείου Ελεύθερου
Πανεπιστημίου στην Πάφο», που εγκαινιάζεται τον ερχόμενο Οκτώβριο.
Στο πλαίσιο της Τελετής Λήξης, ο Δήμος Γεροσκήπου τίμησε τον συνδημότη μας Ηρόδοτο Τερπίζη, για
την επιτυχία του, 1η θέση παγκοσμίως, στις εξετάσεις
Cambridge International Examination στο GCE A level
Computing.

Πολιτισμός

«Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»
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Δημοσιογραφική Διάσκεψη
για την Παρουσίαση του Προγράμματος

Ευρωπαϊκά

Ένταξης Μεταναστών - Προσφύγων στην Επαρχία Πάφου
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Στη συνεχή διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για ομαλή ένταξη των μεταναστών και των
προσφύγων σε όλη την επαρχία Πάφου, ώστε να καταπολεμηθούν κρούσματα ρατσισμού και διακρίσεων, στοχεύει το ανανεωμένο πρόγραμμα που υλοποιεί για τρίτη συνεχή χρονιά ως «τελικός
δικαιούχος» ο Δήμος Γεροσκήπου.
Μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2017, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου Μιχάλης Παυλίδης τόνισε τη σημασία του προγράμματος, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, στην προσπάθεια να έχουν
οι μετανάστες και οι πρόσφυγες την ευκαιρία να προσαρμοστούν στην τοπική κοινωνία, να δημιουργήσουν μια φυσιολογική ζωή και να συμβάλουν ενεργά στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.
Το εφετινό πρόγραμμα που θα εξελιχθεί έως το τέλος του 2017, με συνολικό προϋπολογισμό
117 χιλιάδες ευρώ, παρουσίασε ο Διοικητικός Λειτουργός του Δήμου Γεροσκήπου Κώστας Αναστασιάδης. Περιλαμβάνει την προσφορά υπηρεσιών προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες,
όπως η φύλαξη παιδιών, η κοινωνική στήριξη, η ανάπτυξη δεξιοτήτων. Περιλαμβάνει επίσης σειρά
εκδηλώσεων, πολυπολιτισμικών ανταλλαγών και φεστιβάλ, προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες γνωριμίας και αλληλεπίδρασης με τον τοπικό πληθυσμό.
Εταίροι στο πρόγραμμα είναι ο Δήμος Πέγειας, το ΣΚΕ Γεροσκήπου και οι Σύμβουλοι Opinion &
Action, ενώ συμμετέχουν επίσης ως υπεργολάβοι, ο Δήμος Πάφου, ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς,
τα ΣΚΕ Πάφου και Πόλεως Χρυσοχούς.
Στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης, έκαναν τοποθετήσεις ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Προσφύγων Γουίλι Τοτόρο και η Γουέντι Μπάρτον της οργάνωσης
CARITAS Πάφου. Ο Γ. Τοτόρο τόνισε ότι οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν ρατσιστική μεταχείριση που
δε βγαίνει συχνά στο φως, ενώ οι ίδιοι αναζητούν τρόπους να οικοδομήσουν σχέσεις και φιλίες
με τους Κυπρίους. Η Γ. Μπάρτον αναφέρθηκε στα οξεία προβλήματα που αντιμετωπίζουν αιτητές
ασύλου που είναι άποροι και δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα στοιχειώδους στέγασης.
Τη διάσκεψη παρακολούθησε ο βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας Ανδρέας Κουσιουνής ο οποίος
αναφέρθηκε στην αποτελεσματικότητα που υπέδειξε η Αστυνομία στον εντοπισμό και διάσωση
προσφύγων στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Κύπρου.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης έγινε επίσης παρουσίαση του νέου
προγράμματος που υλοποιείται σε όλες τις μεγάλες πόλεις, τα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών, και συμφωνήθηκε η στενή
συνεργασία ανάμεσα στους Δήμους, τις οργανώσεις των πολιτών
και τους φορείς που υλοποιούν προγράμματα για την ένταξη μεταναστών.

Το Δημοτικό Μέγαρο Γεροσκήπου μεταμορφώθηκε στις
18 Ιουνίου 2017 σ’ έναν ιδιαίτερο χώρο γνώσης και ανταλλαγής εμπειριών, όπου μετανάστες από διάφορες χώρες
μοιράστηκαν τις ιστορίες, τα ήθη και έθιμα από τη χώρα
τους μαζί με Κύπριους, άλλους Ευρωπαίους και ΥΤΧ.
Η εκδήλωση, που έγινε στο πλαίσιο του έργου «Μαζί!
Ανοιχτή Κοινωνία» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, είχε ως στόχο την
ανταλλαγή εμπειριών και ιστοριών ατόμων από διάφορες
χώρες. Η εκδήλωση προσέλκυσε άτομα όλων των ηλικιών
που είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και να γνωρίσουν ιστορίες άλλων πολιτισμών, προωθώντας
έτσι την πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμικότητα.
Στον χώρο τοποθετήθηκαν μαξιλαράκια σε κυκλικό σχήμα, στα
οποία κάθισαν όλοι οι συμμετέχοντες με σκοπό να δημιουργηθεί
φιλική ατμόσφαιρα και όλοι αισθανθούν και να γίνουν μία ομάδα.
Καλεσμένοι ήταν άτομα από τις χώρες που εντάσσονται στο έργο
«Μαζί! Ανοιχτή Κοινωνία», οι οποίοι αφηγήθηκαν ιστορίες και παρουσίασαν ήθη και έθιμα από τη χώρα τους, όπως π.χ. παραδοσιακές ενδυμασίες, φαγητά, χορούς κ.ά.
Στην εκδήλωση προσφέρθηκαν παραδοσιακά εδέσματα από
διάφορες χώρες, ενώ στους συμμετέχοντες Υπηκόους Τρίτων
Χωρών δόθηκαν βιβλία σχετικά με την Κύπρο.

Ευρωπαϊκά

«Η δική μου ιστορία, είναι και δική σου!»
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Οι δραστηριότητες της Δημοτικής
Ομάδας Πρόληψης μέσα από το
φωτογραφικό μας φακό
10/12/16
Χριστουγεννιάτικο Βιωματικό Εργαστήριο. Ο Άγιος Βασίλης επισκέπτεται τη
ΔΟΠ κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου!

18/12/16
Η παιδική χορωδία της ΔΟΠ
τραγούδησε στο Kings Avenue Mall.

Νέα

14/01/17
Η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας από
τον Αντιδήμαρχο Γεροσκήπου κ. Κυριάκο
Χατζηβασίλη.

16/01/17
Ξεκίνησε η εκπαίδευση νηπιαγωγών
στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης στο νηπιαγωγείο».
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14/02/17
Στην Τεχνική Σχολή Πάφου πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέμα «Τα νέα ναρκωτικά και η
κατάσταση στην Κύπρο». Ομιλητής ήταν ο κ.
Στέλιος Σεργίδης, Εκπρόσωπος Τύπου της
ΥΚΑΝ.

18/02/17
Συνεστίαση μελών της ΔΟΠ.

13/03/17
Τα παιδιά της χορωδίας της ΔΟΠ τραγούδησαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο
Πολυδύναμο Κέντρο Γεροσκήπου και ήταν
αφιερωμένη στο βιβλίο.

Νέα

11/11/2016 – 31/05/2017
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, εφαρμόστηκε ένα νέο πρόγραμμα που στόχο είχε την
υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο προληπτικό
τους έργο.

18/03/17
Στο τελευταίο για φέτος βιωματικό εργαστήριο τα παιδιά πήραν τις βεβαιώσεις
συμμετοχής, άλλα και τα δωράκια τους!
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18/03/17
Οι συντονιστές των βιωματικών εργαστηρίων
2016-2017.

23/03/17
Οι ομάδες γονέων ολοκλήρωσαν
δέκα συναντήσεις και τα άτομα που
έλαβαν μέρος πήραν βεβαίωση συμμετοχής.

04/04/2017
Επίσκεψη του Προέδρου του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου στη Δημοτική Ομάδα Πρόληψης Γεροσκήπου.

Νέα

19 & 20/05/2017
Η ΔΟΠ συμμετείχε στην τακτική ολομέλεια του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης στο
Κέντρο Πρόληψης Ηρακλείου.

26/05/2017
Μια νέα συνεργασία αρχίζει… Η Πρόεδρος του
Κέντρου Πρόληψης ΑΡΓΩ κα Γεωργία Πίσπα
επισκέφτηκε τη ΔΟΠ. Μετά από μία σύντομη
ξενάγηση στις εγκαταστάσεις μας, μελετήσαμε
τρόπους συνεργασίας. Το Κέντρο Πρόληψης
ΑΡΓΩ δραστηριοποιείται στους Δήμους Παπάγου, Χολαργού και Αγίας Παρασκευής.
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Απόκτηση, Επέκταση και Επιβολή

Ο Δήμος Γεροσκήπου ανακοινώνει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που
του παρέχει ο νόμος αρ. 257(I) του 2004, και μετά από τις συνεδριάσεις του ημερ. 02/05/2017
και 06/06/2017, αποφάσισε όπως καλύψει το κόστος απόκτησης του τεμαχίου αρ.252, Φ/ΣΧ
51/20W1, που βρίσκεται στον Δήμο Γεροσκήπου, για την επέκταση του υφιστάμενου κοιμητηρίου,
επιβάλλοντας ειδική υποχρεωτική εισφορά στους μόνιμους κατοίκους για τέσσερα συνεχόμενα
έτη, ως ακολούθως:
• Το ποσό της υποχρεωτικής εισφοράς ορίστηκε σε €50 ανά νοικοκυριό, ανά έτος.
• Οι συνταξιούχοι με εισοδήματα άνω των €1300 θα επιβαρυνθούν με κανονική χρέωση, ενώ
συνταξιούχοι με εισοδήματα μέχρι €1300 θα λαμβάνουν έκπτωση 20%.
• Οι συνταξιούχοι άνω των 80 ετών θα απαλλαγούν από τη φορολογία.
• Λήπτες Ε.Ε.Ε και λοιπών βοηθημάτων θα επιβαρυνθούν με το ποσό των €40 ανά έτος καθώς
θα τους παραχωρείται έκπτωση 20%.
• Κάθε πρόσωπο, το οποίο υπόκειται στην εισφορά, έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση στην
αρμόδια Αρχή (Δήμος Γεροσκήπου) μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την επίσημη γνωστοποίηση της απόφασης για επιβολή της εισφοράς.
• Με βάση τις πρόνοιες του υπό αναφορά Νόμου, σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο
παραλείψει ή αρνηθεί να πληρώσει το ποσό που ορίστηκε εντός της εκάστοτε καθορισμένης
προθεσμίας, ο Δήμος θα το εισπράξει με επιβάρυνση 10%.
• Θα αποσταλεί ξεχωριστό χρεωστικό τιμολόγιο σε όλους τους φορολογούμενους.
Επιπλέον, στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 6/6/17, αποφασίστηκε η τιμολογιακή πολιτική του Δήμου για την πώληση μονού τάφου, η οποία καθορίστηκε στα €500 για μόνιμους
κατοίκους, στα €1000 για μη μόνιμους κατοίκους και στις €3000 για πώληση διπλού τάφου.
Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο
Δήμο Γεροσκήπου στα τηλ. 26 962 324, 26 961 400, 77778660 και 26 960 858 (Δευτέρα – Παρασκευή).

Άδειες Σκύλων
στη Γεροσκήπου

Ο Δήμος Γεροσκήπου καλεί όλους τους ιδιοκτήτες/κατόχους σκύλων που βρίσκονται εντός
των ορίων του, όπως αποταθούν στα γραφεία του Δήμου για να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη
άδεια κατοχής σκύλου, με βάση τις πρόνοιες των Περί Σκύλων Νόμων του 2002 και 2005.
Για την έκδοση άδειας κατοχής σκύλου, ο αιτητής θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής:
1. Πιστοποιητικό ή βιβλιάριο υγείας του σκύλου, το οποίο εκδίδεται από εγγεγραμμένο κτηνίατρο,
2. Βεβαίωση σήμανσης του σκύλου με μικροπομπό (microchip) και
3. Πιστοποιητικό εγγραφής και μόνιμης σήμανσης του σκύλου από το Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Κύπρου.
Ο Δήμος Γεροσκήπου παρακαλεί όλους τους ιδιοκτήτες σκύλων όπως φροντίζουν για την καθαριότητα των ακαθαρσιών των σκύλων τους κατά τις ώρες του περιπάτου, έτσι ώστε να διατηρήσουμε τον Δήμο μας καθαρό και να βοηθήσουμε όλοι μαζί στην προστασία του περιβάλλοντος
και της δημόσιας υγείας.
Για τον σκοπό αυτό, ο Δήμος Γεροσκήπου έχει τοποθετήσει αρκετούς κάδους και ειδικά σακουλάκια σε πάρκα και σε διάφορους δρόμους για την εξυπηρέτησή σας.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υγειονομική
Υπηρεσία του Δήμου Γεροσκήπου, στα τηλέφωνα 26 961 400 και 26 960 863.

Ανακοινώσεις

Φορολογίας του Κοιμητηρίου εντός των δημοτικών
ορίων του Δήμου Γεροσκήπου
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Η Βρύση της Πλατείας Γεροσκήπου
(25 Ιουλίου 1917 - 25 Ιουλίου 2017)

