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Συνδετήριος Δρόμος

Η μοναδική οργανική, αλλά και ουσιαστική σύνδεση, της
τουριστικής περιοχής με τον παραδοσιακό οικιστικό πυρήνα
της Γεροσκήπου, η οποία είχε τεθεί σε υψηλή προτεραιότητα
από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, περιλήφθηκε στους κρατικούς προϋπολογισμούς του 2015.
Το έργο του συνδετήριου δρόμου αναμένεται να προσφοροδοτηθεί με το νέο χρόνο, ενώ οι κατασκευαστικές
εργασίες υπολογίζονται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο του
2015. Το έργο είναι πολεοδομικό, έχει προϋπολογισμό, μαζί
με τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις, πέντε εκατομμύρια ευρώ
και το κράτος θα επιχορηγήσει τα 4/5 της συνολικής δαπάνης.
Το συνολικό μήκος του δρόμου φθάνει τα 2,5 χιλιόμετρα, η διατομή περιλαμβάνει δύο λωρίδες, με προστατευόμενες δεξιές στροφές, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο και
λωρίδα πρασίνου.
Με την ολοκλήρωση του έργου, τα οφέλη που θα προκύψουν για την πόλη είναι πολύ σημαντικά, αφού θα δημιουργηθούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την αύξηση της
τουριστικής επισκεψιμότητας, και κατά συνέπεια και της
εμπορικότητας, του ιστορικού κέντρου της πόλης.

Δημοτική Πινακοθήκη Γεροσκήπου

Ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2014 οι κατασκευαστικές εργασίες για τη δημιουργία πινακοθήκης
στον Δήμο Γεροσκήπου.
Η Δημοτική Πινακοθήκη Γεροσκήπου, με την επωνυμία «Αποθήκη», βρίσκεται στην οδό Κέρκυρας 5, εντός
του ιστορικού οικιστικού πυρήνα της πόλης (100μ. ανατολικά του Δημοτικού Μεγάρου). Στον καλαίσθητό της

χώρο μπορεί να πραγματοποιηθούν ποικίλες εκθέσεις. Ήδη, από τις 19 έως τις 26
Σεπτεμβρίου 2014, φιλοξένησε την Έκθεση Παλαιάς Φωτογραφίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά της Γεροσκήπου.
Εντός των προσεχών ημερών, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες
διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης σε
τουρκοκυπριακό τεμάχιο που βρίσκεται
ακριβώς δίπλα από την Πινακοθήκη.
Για την παραχώρηση της Δημοτικής
Πινακοθήκης, ισχύουν όροι και κανονισμοί, τους οποίους θέσπισε το Δημοτικό
Συμβούλιο Γεροσκήπου. Για πληροφορίες, το κοινό μπορεί να απευθύνεται στην
Πολιτιστική Υπηρεσία του Δήμου Γεροσκήπου, στα τηλ. 26 960 857, 26 960 867.

Αναπτυξιακά

Οικιστικής – Τουριστικής Περιοχής Γεροσκήπου
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Τιμητική Εκδήλωση

για Διατελέσαντες Δημάρχους και Δημοτικούς
Συμβούλους Γεροσκήπου

Λειτουργία

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης είκοσι χρόνων από την ίδρυση του Δήμου, πραγματοποιήθηκε
στις 21 Νοεμβρίου 2014, στο ξενοδοχείο Pioneer, τιμητική εκδήλωση για τους διατελέσαντες Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους Γεροσκήπου (1994 – 2011). Τιμήθηκαν συνολικά 24 πρόσωπα, δύο
πρώην Δήμαρχοι και 22 πρώην και νυν Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Σε χαιρετισμό του, πριν την επίδοση των τιμητικών πλακετών, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου κ. Μιχάλης
Παυλίδης, κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό αυτών των είκοσι χρόνων, ανέφερε: «Έχουν παρέλθει
είκοσι χρόνια από την ίδρυση του Δήμου. Είκοσι χρόνια γεμάτα δράση και προσφορά για την πρόοδο
της Γεροσκήπου και των κατοίκων της. Τα εκάστοτε Δημοτικά Συμβούλια, οι Δήμαρχοι και οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη μετεξέλιξη της Γεροσκήπου από μια μικρή αγροτική κοινότητα σε μια σύγχρονη πόλη με τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές. Αξιοποιώντας την εμπειρία αυτών
των είκοσι χρόνων, και παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, θα συνεχίσουμε και στο μέλλον, με αγάπη και πάθος, με σχέδιο και γνώση, όλοι μαζί, να εργαζόμαστε για να οικοδομήσουμε τη Γεροσκήπου
της ανάπτυξης και της ευημερίας. Γιατί η Γεροσκήπου αξίζει το καλύτερο».
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Συνάντηση Δήμου Γεροσκήπου
με Επαρχιακό Μηχανικό Δημοσίων Έργων
Πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2014, στο Δημοτικό Μέγαρο Γεροσκήπου, συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου Γεροσκήπου με τον Επαρχιακό
Μηχανικό των Δημοσίων Έργων.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που
σχετίζονται με την πορεία εκτέλεσης του πολεοδομικού έργου του νέου δρόμου από και προς το Αεροδρόμιο Πάφου, καθώς και προβλήματα που σχετίζονται με το πολεοδομικό έργο βελτίωσης της Λεωφ.
Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ.
Μέσα από τη συνάντηση, δόθηκε η ενημέρωση
ότι ο δρόμος από και προς το Αεροδρόμιο Πάφου θα
παραδοθεί στο κοινό στο τέλος του Αυγούστου. Σε
σχέση με τη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, συμφωνήθηκε
ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων, υπό την ευθύνη του
οποίου είναι ο δρόμος, θέσει τη συντήρησή της σε πιο
τακτική βάση.

23η Εθελοντική Αιμοδοσία

24η Εθελοντική Αιμοδοσία
ΣΕΑΔ Γεροσκήπου

Με σύνθημα «Δώσε από το περίσσευμα σου – Κάποτε μπορεί
και εσύ να το χρειαστείς», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 14
Νοεμβρίου 2014, στο Δημαρχείο Γεροσκήπου, η 24η κατά συνέχεια εθελοντική αιμοδοσία της Συντονιστικής Επιτροπής Αιμοδοσίας και Διαφώτισης (Σ.Ε.Α.Δ.) Γεροσκήπου.
Η συγκεκριμένη αιμοδοσία ήταν η πιο μαζική των τελευταίων
χρόνων στην πόλη μας και συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση
της Τράπεζας Αίματος του Νοσοκομείου Πάφου.

Περιβάλλον

Με σύνθημα «Δώσε από το περίσσευμα σου – Κάποτε μπορεί και εσύ να το χρειαστείς», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 18 Ιουλίου 2014, στο Δημαρχείο
Γεροσκήπου, η 23η κατά συνέχεια εθελοντική αιμοδοσία της Συντονιστικής Επιτροπής Αιμοδοσίας και Διαφώτισης (Σ.Ε.Α.Δ.) Γεροσκήπου.
Στην αιμοδοσία συμμετείχαν αρκετοί συνδημότες
μας, οι οποίοι με την προσφορά τους συνέβαλαν σημαντικά στην ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Νοσοκομείου Πάφου.

Καθαριότητα

ΣΕΑΔ Γεροσκήπου
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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:

Περιβάλλον

Καθαριότητα

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.
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Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υγειονομική Υπηρεσία του
Δήμου Γεροσκήπου, στα τηλέφωνα 26 961 400 και 26
960 863.

Μέτρα για την πρόληψη και
καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών
στο Δήμο Γεροσκήπου

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.
Προς αυτή την κατεύθυνση, εφαρμόζουμε πιστά τα πιο κάτω μέτρα:
▶ 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.
▶ 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.
▶ Να διενεργείται τακτικός καθαρισμός της αυλής και του περιβάλλοντα χώρου από άχρηστα

αντικείμενα και άγρια βλάστηση.
▶ Τα οικιακά σκύβαλα να τοποθετούνται σε κατάλληλα κλειστά σκυβαλοδοχεία ή σκυβαλαποθήκες μέχρι την περισυλλογή τους.
▶ 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.

Έναρξη των Εκδηλώσεων
«Ιεροκήπια 2014»

πραγματοποιήθηκε συναυλία-αφιέρωμα στον
Μάριο Τόκα. Ο Κώστας Χατζηχριστοδούλου και η
Χριστιάνα Παύλου, με το μουσικό σχήμα του Άδμητου Πιτσιλλίδη, παρουσίασαν τις μεγαλύτερες
επιτυχίες του αείμνηστου μουσικοσυνθέτη. Συμμετείχε η Χορωδία «Μοντέρνοι Καιροί», υπό τη
διεύθυνση του Νίκου Βήχα. Κατά τη διάρκεια του
τελετουργικού μέρους της Εκδήλωσης, ο Δήμος
Γεροσκήπου υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας
σε διάφορους τομείς με τους γαλλικούς Δήμους
Fouras και Aix.
Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου
κ. Μιχάλης Παυλίδης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι
«όλα αυτά τα χρόνια, ο πολιτισμός αποτελούσε
κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης στην πόλη μας.
Αξιοποιώντας την εμπειρία είκοσι χρόνων, και
παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, θα συνεχίσουμε και στο μέλλον, με αγάπη και πάθος, με
σχέδιο και γνώση, όλοι μαζί, να εργαζόμαστε για
να οικοδομήσουμε τη Γεροσκήπου της ανάπτυξης
και της ευημερίας».

Πολιτισμός

Ο Δήμος Γεροσκήπου, μέσα στο πλαίσιο των
προσπαθειών του για ποιοτική αναβάθμιση της πολιτιστικής ζωής της Γεροσκήπου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, οργάνωσε τον Σεπτέμβριο, για 20η
συνεχή χρονιά, τις εκδηλώσεις «ΙΕΡΟΚΗΠΙΑ».
Οι εκδηλώσεις, οι οποίες συνέπεσαν με τους
εορτασμούς για τη συμπλήρωση 20 χρόνων από τη
σύσταση του Δήμου Γεροσκήπου (1994), κάλυψαν
ένα ευρύ φάσμα των πολιτιστικών, πνευματικών
και καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων του κοινού και
τελούσαν υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη. Τα «Ιεροκήπια» επιβεβαίωσαν τη φήμη τους
ως οι κατεξοχήν ποιοτικές πολιτιστικές παρεμβάσεις
στην επαρχία Πάφου και η καθιέρωσή τους στη συνείδηση του απαιτητικού τους κοινού «δείχνει τον
δρόμο» για τον Δήμο Γεροσκήπου.
Στην Έναρξη των Εκδηλώσεων, η οποία δόθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου, στην Πλατεία Γεροσκήπου,
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Πρωτοψάλτη και Αρβανιτάκη
στη Γεροσκήπου

Μέσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ιεροκήπια», ο Δήμος Γεροσκήπου, σε συνεργασία με την εταιρεία «Παπαδόπουλος και Σχοινής Παραγωγές Λτδ», παρουσίασε στις 13 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό
Στάδιο Γεροσκήπου «Μιχάλης Κυπριανού», την κορυφαία μουσική συνάντηση της χρονιάς!
Δύο σπουδαίες ερμηνεύτριες, η Άλκηστη Πρωτοψάλτη και η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ταξίδεψαν το
πολυπληθές κοινό τους στα ωραιότερα τους τραγούδια, τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και τραγουδήσει μαζί τους. Μετά την τεράστια επιτυχία των εμφανίσεών τους στις υπόλοιπες πόλεις της Κύπρου, η
Πάφος είχε την ευκαιρία να απολαύσει ένα μοναδικό μουσικό συναπάντημα.

Θεατρική Παράσταση

Πολιτισμός

«Έππεσεν Ακρίδα»

8

Στις 17 Σεπτεμβρίου, μέσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ιεροκήπια 2014», ανεβάστηκε στο Γυμνάσιο Γεροσκήπου, από το Θέατρο «Προμηθέας», η παράσταση του
έργου «Έππεσεν Ακρίδα».
Η κωμωδία του Κώστα Βήχα, η οποία είναι βασισμένη
σε μια ιδέα του Ray Cooney, ενθουσίασε τους θεατές που
την παρακολούθησαν.
Στην παράσταση έλαβαν μέρος οι ηθοποιοί Γιώργος
Ζένιος, Κώστας Βήχας, Χρύσανθος Χρυσάνθου, Σμαράγδος Κλεοβούλου, Ντίνα Μπάρκα, Γεωργία Κωνσταντίνου και Κατερίνα Ανδρέου.

Έκθεση Παλαιάς Φωτογραφίας
για την Πολιτιστική Κληρονομιά
της Γεροσκήπου

Πρόκειται μια έκθεση που περιελάμβανε φωτογραφίες από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου
αιώνα μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του ’80.
Επικεντρώθηκε στα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τις τοποθεσίες, τις γειτονιές και
τα κτήρια της Γεροσκήπου. Η Έκθεση αυτή αποτελεί την απαρχή για τη δημιουργία ενός ιστορικού φωτογραφικού αρχείου για την πόλη μας.
Αρκετές από τις φωτογραφίες είδαν το φως της
δημοσιότητας για πρώτη φορά, όπως αυτές που
σχετίζονταν με την αποκατάσταση της Οικίας του
Χατζησμίθ το 1948.

Πολιτισμός

Πραγματοποιήθηκαν στις 19 Σεπτεμβρίου
2014 τα Εγκαίνια Έκθεσης Παλαιάς Φωτογραφίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά της Γεροσκήπου. Η Έκθεση εντασσόταν μέσα στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων «Ιεροκήπια 2014» και παρέμεινε
ανοικτή μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου.
Η Έκθεση φιλοξενήθηκε στη νεότευκτη Δημοτική Πινακοθήκη Γεροσκήπου, η οποία βρίσκεται στην οδό Κέρκυρας 5, εντός του ιστορικού
οικιστικού πυρήνα της πόλης (100μ. ανατολικά
του Δημοτικού Μεγάρου). Τα εγκαίνια τέλεσε ο
Δήμαρχος Γεροσκήπου κ. Μιχάλης Παυλίδης.
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Πολιτισμός

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα
Τουρισμού
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Για 17η κατά συνέχεια χρονιά, ο Δήμος Γεροσκήπου οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία, στις 26 Σεπτεμβρίου, εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.
Η εκδήλωση περιελάμβανε πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του γυναικείου φωνητικού συνόλου «Carpe Diem» και των
χορευτικών συγκροτημάτων του Λαογραφικού
Ομίλου «Αφροδίτη» και του Πολιτιστικού Ομίλου
«Ιεροί Κήποι».
Πριν την έναρξη του προγράμματος, ο Δήμος
Γεροσκήπου, σε συνεργασία με τις ξενοδοχειακές
μονάδες της Γεροσκήπου, βράβευσε επαναλαμβανόμενους ξένους επισκέπτες της πόλης μας. Στον
χώρο της Πλατείας λειτούργησε έκθεση τοπικών
προϊόντων και παραδοσιακών επαγγελμάτων,
ενώ με το πέρας τη εκδήλωσης προσφέρονταν
παραδοσιακά εδέσματα.
Προσφωνώντας την εκδήλωση, ο Δήμαρχος
Γεροσκήπου Μιχάλης Παυλίδης ανέφερε ότι «η
θεματική των φετινών εορτασμών «Τουρισμός
και Κοινοτική Ανάπτυξη» θέλει να υπογραμμίσει τη
δυναμική που έχει ο τουρισμός για την προώθηση
των ευκαιριών για τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο, καθώς και το ρόλο που έχει η συμμετοχή της
κοινότητας στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού». Τόνισε δε ότι «μια ορθή στρατηγική τουρισμού μπορεί να φέρει ευημερία και
αναβάθμιση της ζωής των πολιτών».
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και ο
Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΠΑ.ΣΥ.
ΞΕ. κ. Θέμης Φιλιππίδης.

Τιμητική Εκδήλωση

για τους εκ Γεροσκήπου συμμετέχοντες
στις μάχες της Τηλλυρίας και του Κτήματος (1964)
Ο Δήμος Γεροσκήπου και το «Θεατρικό Εργαστήρι Γεροσκήπου» διοργάνωσαν, στις 3 Ιουλίου 2014, στην «Κάτω
Βρύση», τιμητική εκδήλωση για τους εκ Γεροσκήπου συμμετέχοντες στις μάχες της Τηλλυρίας και του Κτήματος (1964),
με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τις μάχες εναντίον του τουρκικού επεκτατισμού. Η εκδήλωση τελούσε
υπό την αιγίδα του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Νίκου
Χριστοδουλίδη, ο οποίος ήταν και ο κύριος ομιλητής.
Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου Μιχάλης
Παυλίδης ανέφερε ότι «η Τοπική Αρχή και ένας από τους
πολιτιστικούς φορείς της πόλης μας, αναγνωρίζοντας την ηθική οφειλή της
Πολιτείας προς τους τιμώμενους και αφουγκραζόμενοι το αίσθημα της τοπικής κοινωνίας, αποτίνουν φόρο τιμής στα τέκνα της
Γεροσκήπου, που το 1964 έγραψαν μιαν από τις πιο σημαντικές
σελίδες της ιστορίας της Κοινότητας στους αγώνες του Κυπριακού Ελληνισμού».
Η εκδήλωση περιελάμβανε, επίσης, λειτουργία έκθεσης φωτογραφίας για τα γεγονότα της εποχής, απονομή τιμής στους 52 μαχητές και τραγούδια από τον Χρίστο Ριαλά και τη Χριστίνα Τσέλεπου.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Γιαννάκης Προδρόμου Ταλιώτης
Νίκος Αγαμέμνωνος
Αλέκος Γενεθλίου
Γεώργιος Γενεθλίου
Νεόφυτος Γενεθλίου
Δημήτρης Γρηγορίου
Ευαγόρας Γρηγορίου
Τρύφων Γρηγορίου
Φοίβος Εθελοντής
Ανδρέας Ηλία Ξενοφώντος
Νίκος Ηροδότου
Τάκης Ηροδότου
Σοφοκλής Ιακώβου
Γιαννάκης Καρακάννας
Σάββας Καράλης
Ανδρέας Κατσαρός
Γιαννάκης Κατσονούρης
Χριστόφορος Κάττος
Ιωακείμ Κεζούδης
Νέαρχος Κλεάνθους
Χριστόδουλος Κλεάνθους
Ευθύβουλος Κούπανος
Ιάκωβος Κούπανος
Μιχάλης Κούπανος
Νεόφυτος Κυρνής
Χαράλαμπος Κωνσταντίνου

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Ζήνωνας Λαμπριανίδης
Ανδρέας Μαρκίδης
Κώστας Ματθαίου
Γεώργιος Ματσούκης
Θεοτής Νικολάου
Πρόδρομος Νικολάου Συκάς
Σάββας Νεοφύτου Κρεμμίτης
Ανδρέας Ξενοφώντος
Δημήτρης Παπαζαχαρίας
Ανδρέας Παπακλεοβούλου
Γιαννάκης Παπακλεοβούλου
Χρυσόστομος Παπαλλάς
Σπύρος Πολυδώρου Αρέστη
Αντώνης Ρεπανάς
Παναγιώτης Σεκκές
Νίκος Ταλιώτης
Δήμος Τζιρκαλλής
Ιάσωνας Τηλεμάχου
Γεώργιος Φαίδωνος
Γεώργιος Φακοντής
Κώστας Φωτίου
Νίκος Χατζημιτσής
Κρίτωνας Χριστοδουλίδης
Κωστάκης Χρίστου
Ανδρέας Χριστοφή
Βαρνάβας Χριστοφή

Πολιτισμός

Ο Κατάλογος των Τιμηθέντων
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Εναρκτήρια Διάλεξη του
11ου Χρόνου Διαλέξεων

του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»

Πολιτισμός

Tο «Ιεροκήπειον Ελεύθερο Πανεπιστήμιο
στην Πάφο», που διοργανώνουν από κοινού ο
Δήμος Γεροσκήπου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και
το Ράδιο Πάφος, άνοιξε τις πύλες του για τον 11ο
κύκλο διαλέξεων, στις 31 Οκτωβρίου 2014.
Το «Ιεροκήπειον Ελεύθερο Πανεπιστήμιο
στην Πάφο» συνεχίζει για ενδέκατη συνεχή χρονιά την προσπάθειά για πνευματική εγρήγορση
του κοινού του Πάφου μέσω της παράδοσης
εκλαϊκευμένων διαλέξεων από μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι διαλέξεις εμπλουτίζονται και
με τη συμμετοχή μελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού ξένων Πανεπιστημίων, καθώς
επίσης και ειδικών από επιστημονικά ινστιτούτα
και οργανισμούς.
Ο ενδέκατος χρόνος διαλέξεων του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»
περιλαμβάνει 6 διαλέξεις και θα διαρκέσει μέχρι και τις 22 Μαΐου 2015. Ένας δυναμικός και
ενδιαφέρων κύκλος διαλέξεων προσκαλεί τους
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κατοίκους όλων των ηλικιών της Πάφου σε ένα
γόνιμο διάλογο για τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας σήμερα.
Η εναρκτήρια διάλεξη φιλοξένησε τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή
Κωνσταντίνο Χριστοφίδη. Τίτλος της διάλεξής
του «Τι πατρίδα είναι κι αυτή;»
Της διάλεξης προηγήθηκαν χαιρετισμοί εκ
των συνδιοργανωτών, του Δήμου Γεροσκήπου,
του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ράδιο Πάφος.
Οι διαλέξεις του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου
Πανεπιστημίου» είναι ανοικτές για το κοινό και
μεταδίδονται ζωντανά από το Ράδιο Πάφος, 93.7
και ηχογραφημένες από το Ραδιοσταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου UCYvoice 95.2. Με το τέλος
των εισηγήσεων, το κοινό μπορεί να συμμετέχει
ενεργά στη συζήτηση που ακολουθεί.
Χορηγός επικοινωνίας του προγράμματος είναι η εφημερίδα «ο Φιλελεύθερος» και χορηγός
φιλοξενίας η εταιρεία Constantinou Bros Hotels.

Δεύτερη Διάλεξη 11ου Χρόνου

του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»
Η 2η διάλεξη του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο», που πραγματοποιήθηκε
στις 28 Νοεμβρίου 2014, φιλοξένησε τη Δρ. Φαίδη Φαίδωνος, Διδάκτορα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.
Η διάλεξή της, υπό τον τίτλο «Μητέρα – πατέρας – παιδί: αφού αγαπιόμαστε, γιατί τρωγόμαστε;
Υπάρχει λύση;», έδωσε απαντήσεις σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα που σχετίζονται με τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει μια σύγχρονη οικογένεια, υποστηρίζοντας ότι δημιουργείται ένας
κύκλος σχέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ του παιδιού και των γονέων του, όπου τα δύο μέρη
βρίσκονται σε διαρκή αλληλοεπίδραση.
Ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή του κοινού.

Το «Trio Constantinople»
Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, με ήχους της μαγευτικής
Ανατολής, με το φημισμένο «Trio
Constantinople», παρουσίασε το
Pafos2017, στις 21 Ιουλίου 2014,
στην Κάτω Βρύση, στο πλαίσιο της
ιδέας του Ανοιχτού Εργοστασίου Πολιτισμού και στη βάση του κεντρικού
συνθήματος «Συνδέοντας Ηπείρους,
Γεφυρώνοντας Πολιτισμούς».
Η εκδήλωση του Pafos2017, η
οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο και τον Δήμο Γεροσκήπου, εντασσόταν μέσα στο πλαίσιο των προσπαθειών
του Οργανισμού για ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών χώρων των Δήμων και κοινοτήτων της
Πάφου, με στόχο να φέρει την καλλιτεχνική δημιουργία πιο κοντά στους πολίτες και τους πολίτες πιο
κοντά στον πολιτισμό.

Πολιτισμός

στη Γεροσκήπου
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Οι «Encardia»
στη Γεροσκήπου

Πολιτισμός

Στο πλαίσιο του Ανοικτού Εργοστασίου Πολιτισμού, το Pafos2017, σε
συνεργασία με τον Δήμο Γεροσκήπου
παρουσίασε στην «Κάτω Βρύση», στις
17 Οκτωβρίου 2014, τους «Encardia»
– πραγματικούς «Ταξιδιώτες του Κόσμου».
Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει μοναδικούς ρυθμούς από κιθάρες, βιολιά και κύμβαλα, μέσα από τα
τραγούδια, τους θρύλους και τις σπαρακτικές μελωδίες των Ελληνόφωνων
της Κάτω Ιταλίας.
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Εμποροπανήγυρη Αγίας Παρασκευής
(24 – 26 Ιουλίου)

Μεγάλη επιτυχία, τόσο από πλευράς συμμετοχής των διαφόρων επαγγελματιών όσο και από πλευράς προσέλευσης κόσμου, σημείωσε η εμποροπανήγυρη που οργανώνεται καθεχρονικά στην πόλη
μας, από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου, με την ευκαιρία της γιορτής της πολιούχου της Γεροσκήπου, Αγίας
Παρασκευής.
Η εμποροπανήγυρη της Αγίας Παρασκευής είναι ένα από τα παλαιότερα έθιμα της πόλης μας, γι’
αυτό και ο Δήμος Γεροσκήπου έχει το καθήκον να το διατηρεί και να το ενισχύει με κάθε δυνατό τρόπο.

Ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο
του Ήρωα Γ. Ταλιώτη
και Αγώνας Δρόμου εις Μνήμην του
Πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2014, στον
Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, το ετήσιο εθνικό μνημόσυνο του ήρωα Γιαννάκη Ταλιώτη, ο οποίος έπεσε
στις μάχες της Τηλλυρίας, τον Αύγουστο του 1964.
Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Βουλευτής
Πάφου του Κ.Σ. ΕΔΕΚ κ. Φειδίας Σαρίκας. Ακολούθησε
κατάθεση στεφάνων στην προτομή του ήρωα.
Μετά το πέρας της κατάθεσης στεφάνων, πραγμα-

τοποιήθηκε δέηση για την ανεύρεση του αγνοούμενου
της Τουρκικής Εισβολής (από 15.8.1974), Μιχάλη Χριστοφή Κυπριανού.
Με σημείο αφετηρίας και τερματισμού την Πλατεία
Γεροσκήπου, ο Δήμος Γεροσκήπου, σε συνεργασία με
το σωματείο δρομέων «Περικλής Δημητρίου», οργάνωσε στη συνέχεια, με μεγάλη επιτυχία, τον καθιερωμένο αγώνα δρόμου εις μνήμην του ήρωα.

Καλοκαιρινή Κατασκήνωση
Για 14η κατά συνέχεια χρονιά, ο Δήμος
Γεροσκήπου οργάνωσε την καθιερωμένη
καλοκαιρινή του κατασκήνωση για τα παιδιά
της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της
Γεροσκήπου.
Συγκεκριμένα, το διάστημα 1η έως 5
Ιουλίου 2014, 44 παιδιά της Γεροσκήπου φιλοξενήθηκαν σε οργανωμένο χώρο διαμερισμάτων στον Πρωταρά..
Η Κατασκήνωση του Δήμου Γεροσκήπου περιλάμβανε ένα πλούσιο πρόγραμμα
εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων με πλήρη διατροφή. Το μεγαλύτερο
μέρος των εξόδων για την υλοποίηση του
προγράμματος επωμίστηκε ο Δήμος Γεροσκήπου μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής
του προσφοράς.

Νεολαία

στον Πρωταρά
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Μαζική συμμετοχή δρομέων
στον Ημιμαραθώνιο «Αφροδίτη»

Νεολαία

Μπορεί οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του 21ου Ημιμαραθωνίου
«Αφροδίτη», που διοργάνωσε ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κύπρου, να μην ήταν οι πλέον ιδανικές, αλλά αυτό ουδόλως επηρέασε τον αγώνα
και τους εκατοντάδες δρομείς που συμμετείχαν
σ’ αυτόν.
Σχεδόν 300 δρομείς, προερχόμενοι από 17
διαφορετικές χώρες, παρατάχθηκαν στην αφετηρία του αγώνα, που διεξήχθη στις 23 Νοεμβρίου
2014 στην Πάφο, ενώ είχε αρχίσει δυνατή βροχόπτωση. Την εκκίνηση, από το Δημοτικό Στάδιο
Γεροσκήπου, έδωσε ο Δήμαρχος Γεροσκήπου
κ. Μιχάλης Παυλίδης. Οι δρομείς ακολούθησαν
μια όμορφη διαδρομή, με φόντο τη θάλασσα, και
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τερμάτισαν ξανά στο Δημοτικό Στάδιο Γεροσκήπου
Παράλληλα με τον Ημιμαραθώνιο, διεξήχθη
και αγώνας 5 χιλιομέτρων στον οποίο πήραν μέρος περίπου 200 δρομείς.
Η οργάνωση του αγώνα ήταν άψογη και όλοι
οι συμμετέχοντες ευχαρίστησαν και συνεχάρησαν την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα για την
υψηλού επιπέδου οργάνωση.
Χορηγοί του αγώνα ήταν το ξενοδοχείο
«Athena Beech Hotel», ο Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού (ΚΟΤ) και η ΟΠΑΠ Κύπρου. Υποστηρικτές του αγώνα ήταν η μπίρα ΚΕΟ, η HIGH5,
οι Δήμοι Γεροσκήπου και Πάφου και η εφημερίδα
«Πολίτης».

ΣΚΕ Γεροσκήπου:

Το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού ιδρύθηκε το
1995 στη Γεροσκήπου. Σήμερα λειτουργεί τρία πολύ σημαντικά κοινωνικά προγράμματα, που καλύπτουν όλους
τους τομείς της ζωής των δημοτών της Γεροσκήπου,
αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
Καταρχάς, λειτουργεί το Πολυδύναμο Κέντρο Εξυπηρέτησης Παιδιών, το οποίο εδώ και 17 χρόνια προσφέρει
τις υπηρεσίες του στο κοινό, με σκοπό την εξυπηρέτηση
των εργαζόμενων μητέρων. Η φετινή σχολική χρονιά
ξεκίνησε με επιτυχία, καθώς στο Κέντρο εξυπηρετούνται
100 παιδιά, ηλικίας από 3 μηνών μέχρι 13 χρονών. Το
εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό του κέντρου ανανεώθηκε με χορηγία που δόθηκε από το Σύνδεσμο Γονέων,
ενώ αναμένεται τη φετινή χρονιά να πραγματοποιηθούν
πολλές εκδηλώσεις για ποικίλα θέματα, με στόχο την
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών,
καθώς και διάφορες εκδρομές σε εξωτερικούς χώρους
ώστε τα παιδιά να βιώσουν και να κατανοήσουν καλύτερα
τα θέματα που διδάσκονται στη τάξη.
Παράλληλα, το Πολυδύναμο Κέντρο έχει εμπλουτίσει το προσωπικό του για τη φετινή χρονιά, με άτομα
που στάλθηκαν από την ΑΝΑΔ, μέσω του Προγράμματος
απόκτησης Εργασιακής Πείρας. Έτσι, οι δραστηριότητες
για το πρώτο τρίμηνο ενισχύθηκαν με μαθήματα θεατρικού παιχνιδιού και Αγγλικών, κάποια άτομα τοποθετήθηκαν ως βοηθοί νηπιαγωγοί και τα υπόλοιπα ενισχύουν την
ομαλή λειτουργία του κέντρου.
Τέλος, στα πλαίσια συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού, το Πολυδύναμο Κέντρο, πραγματοποίησε στις
11 Οκτωβρίου 2014 σεμινάριο με θέμα «Εξυπηρέτηση
πελατών – Το Κλειδί της Επιτυχίας».
Για τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας της Γεροσκήπου λειτουργεί το Κέντρο Ενηλίκων, το οποίο ιδρύθηκε το 2002.
Εδώ και 12 χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες του στους
δημότες της Γεροσκήπου αλλά και των γύρω περιοχών.
Φέτος, το Κέντρο εξυπηρετεί 40-50 άτομα σε καθημερινή
βάση και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προς τα
μέλη του, όπως καθημερινή φροντίδα, ποιοτική ψυχαγωγία και ευκαιρίες δραστηριοποίησης.
Κατά το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς θα πραγματοποιηθούν εκδρομές σε διάφορα μέρη της Κύπρου,
ημερήσιες αλλά και με διανυκτέρευση, μουσικές βραδιές,
επιμορφωτικές διαλέξεις από ειδικούς διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και προγράμματα απασχόλησης με θέμα τη
μαγειρική, τη ζαχαροπλαστική, τη χειροτεχνία κ.ά.
Επίσης, διάφορες δραστηριότητες έχουν προγραμματιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με στόχο την
αναβάθμιση της ζωής των ηλικιωμένων, δίνοντας τους

την ευκαιρία να παραμείνουν δραστήριοι και δημιουργικοί.
Παράλληλα, το Κέντρο Ενηλίκων συμμετέχει σε διάφορα επιχορηγημένα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το
INN.O.V.Age και το INCA. Το INN.O.V.Age, περιλαμβάνει
καθημερινή φροντίδα «Έξυπνο Σπίτι» κατά τη μετεγχειρητική περίοδο αποκατάστασης (λήγει τέλος του 2014),
ενώ στα πλαίσια του έργου INCA οι δημότες Γεροσκήπου,
θα έχουν τη δυνατότητα, κατά το έτος 2015, να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί μέσω του
προγράμματος, για να ενημερώνονται, αλλά και να ενημερώνουν τον προσωπικό τους γιατρό για την πρόοδο
της θεραπείας τους, να δέχονται υπενθυμίσεις για το πότε
πρέπει να λαμβάνουν τα φάρμακα και να συνομιλούν διαδικτυακά με το γιατρό.
Τέλος, το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού λειτουργεί και το Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας & Παιδιού «Ίρις» Γεροσκήπου, το οποίο διανύει την τρίτη χρονιά
λειτουργίας του. Σκοπός του είναι η παροχή ψυχολογικής
στήριξης στα άτομα, η λειτουργία γραμμής ενημέρωσης
και παραπομπής σε άλλες υπηρεσίες για βοήθεια των πολιτών και η παροχή ρουχισμού σε οικογένειες που έχουν
ανάγκη.
Στη διάρκεια της λειτουργίας του, το «Ίρις» έχει οργανώσει σειρά διαλέξεων για γονείς, σε συνεργασία με
το Πανεπιστήμιο Νεάπολις, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον
Οικογενειακό Προγραμματισμό, τη Δημοτική Ομάδα Πρόληψης Γεροσκήπου (ΔΟΠ) και το Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια. Επίσης,
οργάνωσε μονοήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για εθελοντές, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη
και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, ενώ παράλληλα συμμετείχε σε ευρωπαϊκά προγράμματα στα πλαίσια
του Προγράμματος «Νέα Γενιά εν δράσει», προσφέροντας
στους νέους του Δήμου Γεροσκήπου την ευκαιρία να εκφράσουν φωνή για θέματα που επηρεάζουν τη ζωή τους.
Βασική μέθοδος του Συμβουλευτικού Κέντρου «Ίρις»
είναι η δραματοθεραπεία, η ψυχοθεραπεία δηλαδή μέσω
της τέχνης του δράματος, η οποία βοηθά τα άτομα να εμβαθύνουν τη γνώση για τον εαυτό τους και να δώσουν
λύσεις σε προβλήματα που τους απασχολούν.
Το «Ίρις» θα συνεχίσει τη δράση του και αυτή τη χρονιά, προσφέροντας ατομικές συνεδρίες, ομαδικά εργαστήρια δραματοθεραπείας, εκπαιδευτικά σεμινάρια για
επαγγελματίες και ομάδα για ενήλικες στο Κέντρο Ενηλίκων Γεροσκήπου.
Στόχος όλων των προγραμμάτων είναι η καλύτερη
εξυπηρέτηση και η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών στους δημότες Γεροσκήπου.

Κοινωνική

Προγράμματα Κοινωνικής Προσφοράς
στους Δημότες
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Συμμετοχή του Δήμου Γεροσκήπου

σε πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης
Πρόταση του Δήμου Γεροσκήπου για το Πρόγραμμα Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών από Τοπικές Αρχές, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 95% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και κατά 5%
από την Κυπριακή Δημοκρατία, έχει επιλεγεί για υλοποίηση.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι €110,000. Η δράση αυτή αφορά τις τοπικές αρχές, οι
οποίες μέσα από διάφορα προγράμματα θα προσφέρουν κοινωνική ενίσχυση και εκπαίδευση προς
τους Υπηκόους Τρίτων Χωρών, ούτως ώστε να διευκολύνουν τη διαδικασία ένταξής τους στην κυπριακή κοινωνία.
Το πρόγραμμα αυτό θα είναι ιδιαίτερα επωφελές για το Δήμο Γεροσκήπου γιατί θα αποκτήσει εξαιρετικά πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία στις πολιτικές κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού. Επίσης, ο Δήμος Γεροσκήπου θα είναι ικανός, ανταγωνιστικός και έτοιμος για συμμετοχή
σε αντίστοιχα, μεγαλύτερης διάρκειας και προϋπολογισμού, έργα των Ευρωπαϊκών Ταμείων Αλληλεγγύης με τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020.
Στο εταιρικό σχήμα θα συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι της επαρχίας Πάφου. Ο Δήμος Γεροσκήπου θα
έχει την κατεξοχήν ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος.

Ο Δήμος Γεροσκήπου συμμετέχει

Ευρωπαϊκά

στις τελικές εργασίες του προγράμματος Διαπεριφερειακής
Συνεργασίας Interreg IVC – INN.O.V.Age (Βρυξέλλες)
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Αντιπροσωπεία του Δήμου Γεροσκήπου, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Μιχάλη Παυλίδη, επισκέφτηκε μεταξύ 6-8
Οκτωβρίου 2014 τις Βρυξέλλες, για να συμμετάσχει στην τελική συνάντηση των εταίρων του
προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας
Interreg IVC Improvement of Effectiveness of
regional development policies in eco-innovation
of Smart Home and Independent Living to
increase the quality of Life of Aging people

(INN.O.V.Age). Στην αντιπροσωπεία που μετέβη στις Βρυξέλλες συμμετείχαν, εκτός από τον
Δήμαρχο, ο Λειτουργός του Δήμου, Κώστας
Αναστασιάδης, η Δημοτική Ταμίας, Γεωργία
Παπαπέτρου, και ο Δημοτικός Μηχανικός,
Κυριάκος Λεάνδρου. Την αντιπροσωπεία
συνόδευαν, επίσης, η Λειτουργός Έρευνας
του ΤΕΠΑΚ και Υπεύθυνη του Γραφείου Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία, Ροζίτα Παυλίδου, και ο εξωτερικός εμπειρογνώμονας του Δήμου, Κυριάκος Προκόπη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η
αντιπροσωπεία του Δήμου παρουσίασε την εργασία που έχει πραγματοποιηθεί όσον αφορά την
ανάπτυξη της πιλοτικής εφαρμογής του Δήμου
στο πλαίσιο του προγράμματος. Η εν λόγω πιλοτική εφαρμογή έχει ως επίκεντρό της λειτουργικές εφαρμογές στο χώρο της στήριξης ατόμων
της τρίτης ηλικίας. Η συνάντηση ήταν η όγδοη
που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών του προγράμματος. Προηγήθηκαν εκπαιδευτικές συναντήσεις στο Άμστερνταμ, το Λονδίνο,
το Valladolid της Ισπανίας, το Ελσίνκι, τη Σόφια,
τη Λιθουανία και την Τσεχία, στις οποίες ο Δήμος

Γεροσκήπου συμμετείχε ενεργά.
Η τελική συνάντηση των εταίρων εστίασε στην
ολοκλήρωση της συνεργατικής δράσης στον τομέα ανταλλαγής τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης για
τη βελτίωση της διαβίωσης των ατόμων της τρίτης ηλικίας, μέσω της αυτόνομης διαβίωσής τους
στο σπίτι. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών στο άμεσο μέλλον, στο
πλαίσιο εξασφάλισης περαιτέρω χρηματοδότησης
για επέκταση του αντικειμένου ενασχόλησης.

Το πρόγραμμα INN.O.V.Age, στο πλαίσιο του
οποίου συστάθηκε το Κέντρο Προώθησης Καινοτομίας «Inno-Hub», υλοποιούν 15 Εταίροι από 14
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ιταλία, την
Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη
Γαλλία, τη Λιθουανία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία,
την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, την Τσεχία, τη Σλοβενία και την Κύπρο, και έχει συνολικό
προϋπολογισμό 2,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ.

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο
Ερευνητικού Προγράμματος INCA

Πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Οκτωβρίου,
στη Βαλένθια της Ισπανίας, το εκπαιδευτικό εργαστήρι για το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα INCA (Inclusive Introduction of Integrated
Care). Το εργαστήρι είχε ως σκοπό να εκπαιδεύσει
τα άτομα που θα επωμιστούν τον ρόλο του εκπαιδευτή των συμμετεχόντων στο έργο, είτε αυτοί είναι ασθενείς, είτε γιατροί, είτε φροντιστές. Κατά τη
διάρκεια του εργαστηρίου, οι εκπαιδευόμενοι είχαν
την ευκαιρία να μάθουν για τη λειτουργία και τις δυνατότητες που προσφέρει η πλατφόρμα.
Το πρόγραμμα INCA, το οποίο ξεκίνησε την
εφαρμογή του τον Ιανουάριο του 2014 με τη συμμετοχή δύο κυπριακών φορέων, του Δήμου Γεροσκήπου και της εταιρείας Interfusion Services Ltd, με
σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθε-

νών με χρόνιες παθήσεις, θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλοτικά σε 4 ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Κροατία, Λετονία και Κύπρο) με την έναρξη
του νέου έτους. Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος στον Δήμο Γεροσκήπου θα γίνει,
έχοντας και την υποστήριξη του νοσοκομείου
ΙΑΣΙΣ, οι γιατροί του οποίου θα έχουν ενεργή
συμμετοχή στο έργο, παρέχοντας πολύτιμη καθοδήγηση και εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά
την παρακολούθηση χρόνιων παθήσεων, όπως
τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τα εμφράγματα.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
έργο μπορείτε να βρείτε κάτω από τον σύνδεσμο :
http://www.in3ca.eu/

Ευρωπαϊκά

με τη συμμετοχή του Δήμου Γεροσκήπου
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Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας
μεταξύ του Δήμου Γεροσκήπου και
του ιδιωτικού νοσοκομείου «Ίασις»
Μέσα στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος INCA («INclusive INtroduction of INtegrated
CAre»), το οποίο προβλέπει τη χρήση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας (e-Services) για την αναβάθμιση
της επικοινωνίας των δημοτών (και ιδιαίτερα των
ευπαθών ομάδων πληθυσμού) με τους γιατρούς
και τους φροντιστές τους, με τη χρήση της από το
σπίτι ή από ενδεικνυόμενους χώρους (ΣΚΕ Γεροσκήπου), υπογράφτηκε, στις 15 Οκτωβρίου 2014,
μεταξύ του Δήμου Γεροσκήπου και του ιδιωτικού
νοσοκομείου «Ίασις», σχετικό μνημόνιο συνεργασίας.
Εκ μέρους του Δήμου Γεροσκήπου, το μνημόνιο υπέγραψε ο Δήμαρχος Γεροσκήπου κ. Μιχάλης
Παυλίδης και εκ μέρους του «Ίασις», ο Διευθυντής
του κ. Φίλιππος Κρητιώτης.

Πρώτη Συνάντηση της
διεπιστημονικής ομάδας

Ευρωπαϊκά

του ερευνητικού προγράμματος INCA
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Πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2014, στο Δημαρχείο Γεροσκήπου, η πρώτη συνάντηση της διεπιστημονικής ομάδας για το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα INCA (Inclusive Introduction of Integrated
Care).
Η διεπιστημονική ομάδα του πιλοτικού έργου αποτελείται από γιατρούς του νοσοκομείου ΙΑΣΙΣ, τεχνολογικούς συνεργάτες της εταιρίας Interfusion, λειτουργούς
του Δήμου και του ΣΚΕ Γεροσκήπου. Η συνάντηση είχε
ως στόχο να καθοριστούν κατευθυντήριες γραμμές όσον
αφορά την εκτέλεση του πιλοτικού έργου στον δήμο, την
οριοθέτηση στόχων για το αμέσως επόμενο διάστημα,
αλλά και την έναρξη της συζήτησης για την κατηγοριοποίηση των ασθενών χρόνιων παθήσεων που θα συμμετάσχουν στο έργο, με βάση τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων ή εμφράγματος. Η πιλοτική εκτέλεση
του προγράμματος στο Δήμο Γεροσκήπου αναμένεται να
ξεκινήσει στις αρχές του νέου έτους, ακολουθώντας μια
περίοδο προετοιμασίας/προεργασίας ενός έτους.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να βρείτε κάτω από τον σύνδεσμο :
http://www.in3ca.eu/

Δραστηριότητες της Δημοτικής
Ομάδας Πρόληψης Γεροσκήπου

▶ Με πολλή ικανοποίηση, πληροφορηθήκαμε στις 18 Ιουνίου 2014 την έγκριση, από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, του νέου Προγράμματος Συμβουλευτικής Εφήβων «Σχεδία στην Πόλη».
▶ Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών, η ΔΟΠ διοργάνωσε με μεγάλη
επιτυχία, στις 30 Ιουνίου 2014, Συναυλία με το Νεανικό Μουσικό Σχήμα του Α’ Λυκείου Πάφου. Κατά τη
διάρκεια της συναυλίας, που πραγματοποιήθηκε στο υπαίθριο θεατράκι της Πλατείας, χαρήκαμε όλοι οι
παρευρισκόμενοι ωραία ελληνική και ξένη μουσική από τους ταλαντούχους μουσικούς και τραγουδιστές του Νεανικού Μουσικού Σχήματος του Α’ Λυκείου.
▶ Στις 28 Σεπτεμβρίου 2014 έγινε η παρουσίαση των προγραμμάτων μας στους εκπαιδευτικούς της
Δημοτικής Εκπαίδευσης οι οποίοι κλήθηκαν να συμμετέχουν σ’ αυτά.
▶ Πραγματοποιήθηκε στις 14 & 15 Νοεμβρίου 2014 εκπαίδευση νέας ομάδας εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα «Ψυχική Υγεία-Βελτίωση της Αυτοεκτίμησης».
▶ Η ΔΟΠ συνεχίζει με ακόμη μεγαλύτερο μεράκι τη διοργάνωση των Βιωματικών Εργαστηρίων για
παιδιά και εφήβους, τα οποία συντονίζουν άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα. Η έναρξη του νέου κύκλου
των Βιωματικών Εργαστηρίων έγινε στις 22 Νοεμβρίου 2014.
▶ Την ίδια μέρα έγινε η απονομή των βραβείων στα παιδιά που κέρδισαν στον διαγωνισμό του 20ου
τεύχους του περιοδικού μας.
▶ Διοργανώθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2014, στην Πλατεία Γεροσκήπου, Τουρνουά Καλαθόσφαιρας, στη
διάρκεια του οποίου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το αγαπημένο τους άθλημα και με
ευγενή άμιλλα να διαγωνιστούν. Οι νικητές, όπως πάντα, παρέλαβαν στο τέλος της εκδήλωσης τα
βραβεία και τα μετάλλια τους.
▶ Η ΔΟΠ, πιστή στην υπόσχεσή της για ανιδιοτελή προσφορά στους συνδημότες μας, συνεχίζει να
παρέχει ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική υποστήριξη σε όσους έχουν ανάγκη.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!

Νέα

Η Δημοτική Ομάδα Πρόληψης (Δ.Ο.Π.) Γεροσκήπου δεν εφησυχάζει ποτέ! Συνεχίζει με τον ίδιο ζήλο
και ενθουσιασμό την προσφορά της προς όλους και υπόσχεται ακόμα μεγαλύτερη δράση.
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Προθεσμία Πληρωμής Φορολογιών και Τελών Δήμου Γεροσκήπου
▶ Ο Δήμος Γεροσκήπου πληροφορεί το κοινό ότι η τελευταία ημερομηνία πληρωμής της Επαγγελματικής Άδειας, Επαγγελματικής Στέγης και του Τέλους αποκομιδής Σκυβάλων είναι η 19η Δεκεμβρίου
2014.
▶ Μέχρι την Παρασκευή 19/12/2014, οι εισπράξεις των πιο πάνω φορολογιών θα γίνονται στα ταμεία
του Δήμου και στις Τράπεζες / Πιστωτικά Ιδρύματα, στους λογαριασμούς που αναφέρονται στο πίσω
μέρος των τιμολογίων ή μέσω της ιστοσελίδας της JCC Payments Systems Ltd, στη διεύθυνση www.
jccsmart.com, χρησιμοποιώντας πιστωτική κάρτα.
▶ Ενστάσεις για τις επιβληθείσες φορολογίες και τέλη θα γίνονται δεκτές μόνο μετά τη συμπλήρωση
του ειδικού εντύπου που είναι διαθέσιμο στο Οικονομικό Τμήμα του Δήμου. Όλες οι ενστάσεις για να
εξεταστούν πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. κατάσταση ΑΗΚ για ακατοίκητη οικία, αποδεικτικά για πολύτεκνες ή πενταμελείς οικογένειες κ.τ.λ.). Μη πλήρως δικαιολογημένες
ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Τελευταία ημερομηνία υποβολής ενστάσεων καθορίζεται η 12η
Δεκεμβρίου 2014.
▶ Από τη Δευτέρα 22/12/2014 μέχρι και τη Δευτέρα 29/12/2014, οι εισπράξεις των πιο πάνω
φορολογιών θα γίνονται μόνο στα ταμεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: Δευτέρα έως
Παρασκευή, 8.00π.μ. – 1.30μ.μ.
▶ Το ταμείο του Δήμου θα παραμείνει κλειστό την Τρίτη 30/12/2014, από τις 12 το μεσημέρι,
την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014 και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2015, για σκοπούς ελέγχου
και επιβολής προσεπιβαρύνσεων.
▶ Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2015 στα οφειλόμενα ποσά θα επιβληθεί προσεπιβάρυνση 10%.
▶ Όσοι δεν έλαβαν τιμολόγια για τις πιο πάνω φορολογίες και τέλη, προτρέπονται όπως αποταθούν
στα γραφεία του Δήμου για διευθέτηση των υποχρεώσεών τους.

Ανακοινώσεις

Παράταση Ημερομηνίας Αποπληρωμής
του Δημοτικού Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας
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Ο Δήμος Γεροσκήπου ανακοινώνει ότι, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημερομηνίας
21/10/2014, έχει παραχωρηθεί παράταση στην αποπληρωμή του Δημοτικού Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2014. Οι λογαριασμοί είναι πληρωτέοι μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2014
στα Ταμεία του Δήμου Γεροσκήπου. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 θα επιβληθεί επιβάρυνση 10%
στα οφειλόμενα ποσά.
Παρακαλούνται όσοι κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Γεροσκήπου και δεν έχουν λάβει τη σχετική ειδοποίηση πληρωμής, να αποταθούν στα ταμεία του Δήμου για
εξόφληση των οφειλών τους.
Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης αλληλογραφίας, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε άμεσα
τον Δήμο Γεροσκήπου.

Επιβολή Προσεπιβάρυνσης στις Καθυστερημένες Οφειλές
Υδατοπρομήθειας
Πληροφορείστε ότι, με βάση το άρθρο 134 του Περί Δήμων Νόμου, επιβάλλεται προσεπιβάρυνση
ύψους 10% επί των καθυστερημένων οφειλών στα Τέλη Υδατοπρομήθειας.
Η προσεπιβάρυνση στα οφειλόμενα ποσά Τελών Υδατοπρομήθειας θα επιβληθεί την 31η
Δεκεμβρίου 2014.
Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση παρουσίασης καθυστερημένων οφειλών στα Τέλη
Υδατοπρομήθειας, ο Δήμος Γεροσκήπου θα διενεργεί αποσυνδέσεις υδρομετρητών, χωρίς καμία επιπλέον ειδοποίηση. Για την επανασύνδεση του υδρομετρητή σας, θα απαιτείται η πλήρης εξόφληση των
καθυστερημένων οφειλών σας, καθώς επίσης και το τέλος επανασύνδεσης υδρομετρητή που καθορίζεται σήμερα στα €20,00 πλέον ΦΠΑ.

Αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού
στους δημότες Γεροσκήπου
Ο Δήμος Γεροσκήπου, με στόχο την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των δημοτών, θα αποστέλλει
το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων, ανακοινώσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σε ενδιαφερόμενους που θα αποστείλουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail).
Η εγγραφή μπορεί να γίνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.geroskipou-municipality.com, στο
σημείο «Επικοινωνία», συμπληρώνοντας όλα τα πεδία στην «Contact Form» (στο «Subject» να αναγράφεται η φράση «Αποστολή ενημερωτικού υλικού» και στο «Message» η φράση «Ηλεκτρονική Επικοινωνία»).
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης
του Δημότη, στο τηλέφωνο 7777 8660.

Η Γέννηση του Χριστού (Τοιχογραφία 15ου αι. στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής - Κεντρικό κλίτος, νότιος τοίχος)

O Δήμαρχος Μιχάλης Παυλίδης,
τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
και το Προσωπικό του Δήμου
εύχονται στους δημότες Γεροσκήπου

Καλές Γιορτές,
Υγεία και Δύναμη
για τον Καινούργιο Χρόνο!
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Αποκατάσταση Οικίας Χατζησμίθ (1948)

