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 Τελέστηκαν στις 3 Ιουλίου 2015, από τον Έντιμο 
Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
κ. Μάριο Δημητριάδη, τα εγκαίνια της Δημοτικής 
Πινακοθήκης Γεροσκήπου «Αποθήκη». Της Τελετής 
των Εγκαινίων θα προηγήθηκε αγιασμός από τον 
Πανιερότατο Μητροπολίτη Πάφου κ.κ. Γεώργιο. 
 Σε χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου 
Μιχάλης Παυλίδης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι 
η Δημοτική Πινακοθήκη Γεροσκήπου «μέσα από 
τ ις ποικίλες εκθέσεις και  άλλες εκδηλώσεις 
που θα φιλοξενεί, θα καταστεί ένας σημαντικός 
πολιτιστικός πνεύμονας της Γεροσκήπου, αλλά και 
θα βοηθήσει στην αναζωογόνηση του ιστορικού 
κέντρου της πόλης μας».  Στην ομιλία του,  ο 
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Μάριος Δημητριάδης συνεχάρη το Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου που κατάφερε να 
δημιουργήσει ένα τέτοιο έργο με τη νοικοκυρεμένη του πολιτική και, μάλιστα, σε μια εποχή 
που η ανάπτυξη αποτελεί το ζητούμενο για την έξοδο της χώρας μας από την οικονομική 
και κοινωνική κρίση.
 Στην Πινακοθήκη φιλοξενήθηκε Έκθεση Παλαιάς Φωτογραφίας για την Πολιτιστική 
Κληρονομιά της Γεροσκήπου, καθώς και σχετικά έργα λιθογλυπτικής του Γεώργιου Μενελάου.
 Συνάμα, παραδόθηκε στο κοινό ο γειτνιάζοντας χώρος στάθμευσης, ο οποίος θα 
εξυπηρετεί όχι μόνο την Πινακοθήκη, αλλά και ευρύτερες ανάγκες της περιοχής.
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Σε δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
προχωρά ο Δήμος Γεροσκήπου
 Ο Δήμος Γεροσκήπου έχει προχωρήσει στην ενοικίαση του καταστήματος της πρώην ΣΠΕ 
Γεροσκήπου & Αν. Πάφου, παρά την Πλατεία, έναντι συμβολικού ποσού, και έχει ζητήσει από 
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με 
τη μετατροπή του κτηρίου σε Δημοτική Βιβλιοθήκη. Παράλληλα, γίνονται και ενέργειες για την 
εξασφάλιση χορηγιών που θα στηρίξουν την προσπάθεια αυτή του Δήμου.

 Στόχος του Δήμου Γεροσκήπου είναι, το συντομότερο δυνατό, να αποκτήσει η πόλη μας μια 
σύγχρονη δανειστική βιβλιοθήκη, ένα χώρο γνώσης και μελέτης, αλλά και πυλώνα πολιτιστικής 
προσφοράς.
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Ο Δήμος Γεροσκήπου, μέσα στο πλαίσιο των προσπαθειών 
του για προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, 
διοργανώνει εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
δημοτών του, και ειδικότερα όλων των ιδιοκτήτων σκύλων, οι 
οποίοι βγάζουν τους σκύλους τους για περίπατο σε πάρκα, 
πεζοδρόμια, πλατείες, δρόμους και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς 
χώρους. 

Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Γεροσκήπου έχει τοποθετήσει σχετικές 
ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ έ ς 
πινακίδες και πανό 
σ ε  π ά ρ κ α , ε ν ώ 
έχει τοποθετήσει 
σακουλάκια και 
επ ιπρόσθετους 
κάδους για τη συλλογή και τοποθέτηση των περιττωμάτων των 
σκύλων.

Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, προσωπικό του Δήμου 
Γεροσκήπου βρίσκεται καθημερινά σε διάφορα πάρκα, σε σχολεία, 
στο παραλιακό μέτωπο και σε άλλους δημόσιους χώρους και 
ελέγχει για την εφαρμογή και τήρηση των προνοιών του Περί 
Σκύλων Νόμου και δίδει ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τις 
υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των σκύλων, ειδικότερα κατά τις 
ώρες περιπάτου.

Ο Δήμος Γεροσκήπου ενημερώνει τους δημότες του ότι έχει αρχίσει η λειτουργία του ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ που βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο Κολώνης (παρά το νέο κυκλικό κόμβο), από τις 
13 Μαϊου 2015. Στο συγκεκριμένο χώρο γίνεται δωρεάν παραλαβή συγκεκριμένων υλικών – 
αποβλήτων, κατά τις πιο κάτω ημέρες και ώρες:

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή: από 8.00π.μ. 
μέχρι τις 6.00μ.μ.
και Σάββατο: από 9.00π.μ. μέχρι τις 3.00μ.μ.

 
Τα υλικά / απόβλητα που παραλαμβάνονται είναι 
τα ακόλουθα:

- Αδρανή – μπάζα
- Ακτινογραφίες
- Αλουμίνιο
- Άχρηστα για ταφή
- Γυαλί
- Έπιπλα
- Θερμόμετρα
- Κλαδέματα (πράσινα)
- Λαμπτήρες
- Μεταλλικά αντικείμενα

  (scrap, καλοριφέρ, κ.λπ.)
- Do it yourself (πλακάκια, είδη υγιεινής, κ.ά.)
- Μπαταρίες οχημάτων
- Ξύλο
- Παιχνίδια
- Πλαστικά δοχεία
- Πλαστικό
- Στρώματα
- Υλικά καθαρισμού
- Υλικά Συσκευασίας (χαρτόνια)
- Υφάσματα
- Χαλιά
- Φάρμακα
- Χαρτί
- Χρώματα (μπογιές)

Στο Πράσινο Σημείο Κολώνης θα γίνεται δωρεάν παραλαβή των πιο πάνω υλικών, τα οποία θα 
προέρχονται μόνον από νοικοκυριά ή / και από τρίτους, οι οποίοι θα έχουν εκ των προτέρων άδεια / 
εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΥΤΑ Πάφου. 

Σε καμία περίπτωση δε θα γίνεται παραλαβή υλικών – αποβλήτων από εμπορικές δραστηριότητες, 
εργολήπτες, βιομηχανίες ή άλλους επαγγελματικούς φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου 
Γεροσκήπου, στα τηλέφωνα 26 961 400 και 26 960 863.

Έναρξη Λειτουργίας
Πράσινου Σημείου Κολώνης
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Ενημέρωση για τον περιορισμό 
της οικιακής μύγας
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Εκστρατεία Ενημέρωσης
των Ιδιοκτητών Σκύλων

Η οικιακή μύγα είναι κοσμοπολίτικο έντομο 
και αναπαράγεται καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους, σε ελλιπείς ή ανύπαρκτες 
υγειονομικές συνθήκες. Γενικά, η μύγα 
εκκολάπτεται σε κάθε είδος οργανικής 
ουσίας (σκουπίδια, περιττώματα ζώων, 
φυτικές ουσίες κ.ο.κ.). Τρέφεται με την 
ίδια ευκολία και χωρίς διακρίσεις από 
τις τροφές του ανθρώπου όσο και από 
ακαθαρσίες. Η μύγα κατά μέσο όρο ζει 6 – 8 
εβδομάδες και μπορεί να έχει πτήση μέχρι 
και 3 χιλιόμετρα.

Η οικιακή μύγα είναι ικανή να μεταφέρει 
μικροοργανισμούς και παράσιτα με το 
εξωτερικό του σώματος, τα άκρα της, 
τα στοματικά μόρια και τον εντερικό 
της σωλήνα. Η μηχανική μετάδοση των 
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26η Εθελοντική Αιμοδοσία
ΣΕΑΔ Γεροσκήπου

Μ ε  σ ύ ν θ η μ α  « Δ ώ σ ε  α π ό 
τ ο  π ε ρ ί σ σ ε υ μ α  σ ο υ  –  Κ ά π ο τ ε 
μπορεί και εσύ να το χρειαστείς», 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 
17 Ιουνίου 2015, στο Δημαρχείο 
Γεροσκήπου, η 26η κατά συνέχεια 
ε θ ε λ ο ν τ ι κ ή  α ι μ ο δ ο σ ί α  τ η ς 
Συντονιστικής Επιτροπής Αιμοδοσίας 
κ α ι  Δ ι α φ ώ τ ι σ η ς  ( Σ . Ε . Α . Δ . ) 
Γεροσκήπου.

Η αιμοδοσία συνέβαλε σημαντικά 
στην ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος 
του Νοσοκομείου Πάφου.

μικροοργανισμών με την μύγα ευνοείται από τη συνήθεια που έχει να αποβάλλει ένα μέρος από το 
περιεχόμενο του εντερικού σωλήνα με εμετό και να αφοδεύει συχνά στις επιφάνειες που επιλέγει 
να αναπαυθεί. Η μύγα είναι φορέας παθογόνων μικροοργανισμών και προκαλεί διάφορες ασθένειες, 
όπως δυσεντερία, σαλμονέλωση, τυφοειδή πυρετό, χολέρα, άνθρακα, πολιομυελίτιδα, τέτανο κ.ά.

Η καταπολέμηση της οικιακής μύγας δεν είναι εύκολο έργο. Χρειάζεται γνώση των συνήθειων, της 
συμπεριφοράς στο περιβάλλον και των οικολογικών απαιτήσεων.

Προληπτικά και διορθωτικά μέτρα για αποφυγή παρουσίας μυγών:

- Σωστή αποθήκευση των σκυβάλων (να μπαίνουν σε σακούλια και μετά στον κάδο)
- Συχνή απομάκρυνση σκυβάλων.
- Συχνό πλύσιμο και απολύμανση του κάδου σκυβάλων – σκυβαλαποθήκης.
- Αυστηρή καθαριότητα εντός της κουζίνας. Να μην παραμένουν ανοικτά εκτεθειμένα   

 τρόφιμα.
- Αυστηρή καθαριότητα στο εξωτερικό περιβάλλον. Να μην παραμένουν τρόφιμα,   

 χόρτα, ή άλλα άχρηστα σε αποσύνθεση.
- Τοποθέτηση πυκνού δικτυωτού πλέγματος σε πόρτες και παράθυρα.
- Τοποθέτηση ελατήριου αυτόματης επαναφοράς - κλεισίματος σε πόρτες της κουζίνας.
- Χρήση κολλητικών παγίδων σε ύψος 1μ. μέχρι 1 ½ μ.).
- Χρήση βιοκτόνων ουσιών στο εξωτερικό περιβάλλον από επαγγελματίες 
 (δολωματικοί ψεκασμοί, ή ετοιμόχρηστα δολώματα). Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή   

 σε ζώα και πτηνά.

Για σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υγειονομική Υπηρεσία του 
Δήμου Γεροσκήπου, στα τηλ. 26 960 863, 26 961 400.
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Σύσταση Παιδικής Χορωδίας 
Δήμου Γεροσκήπου

Έναρξη των Εκδηλώσεων 
«Ιεροκήπια 2015» 

Ο Δήμος Γεροσκήπου πληροφορεί τους δημότες του ότι έχει προχωρήσει στη σύσταση Παιδικής 
Χορωδίας.

Μετά από διαδικασία πρόσκλησης δήλωσης ενδιαφέροντος, την αξιολόγηση των αιτήσεων 
και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Γεροσκήπου, ο Δήμος υπέγραψε συμβόλαιο αγοράς 
υπηρεσιών με τη μαέστρο Ισαβέλλα Χριστοφίδου. Για τη στελέχωση της Χορωδίας, έγιναν δύο 
ακροάσεις και επιλέγηκαν σχεδόν πενήντα παιδιά. Τα μαθήματα ξεκίνησαν στις 7 Νοεμβρίου 2015 
και γίνονται στην Αίθουσα Μουσικής του Λυκείου «Γιαννάκη Ταλιώτη» Γεροσκήπου. Η Χορωδία είναι 
χωρισμένη σε δύο τμήματα για την καλύτερη και πιο στοχευμένη προετοιμασία της – το μάθημα ανά 
τμήμα είναι διάρκειας 45’ λεπτών.

Στα πλαίσια των μαθημάτων – προβών, που γίνονται μία φορά εβδομαδιαίως (κάθε Σάββατο) και 
εκτάκτως όταν παρίσταται ανάγκη, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν βασικές γνώσεις 
μουσικής (για όσα δεν έχουν ήδη), να παίξουν και να δοκιμάσουν γενικά τις δυνατότητές τους σε 
δραστηριότητες άμεσα συνδεδεμένες με τη μουσική. Βασικός στόχος της χορωδίας είναι η συμμετοχή 
της σε συναυλίες και διάφορες άλλες εκδηλώσεις. 

Για πληροφορίες σε σχέση με τη Χορωδία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την 
Πολιτιστική Υπηρεσία του Δήμου Γεροσκήπου, στο τηλ. 26 960 857.

Ο Δήμος Γεροσκήπου, μέσα στο πλαίσιο 
των προσπαθειών του για ποιοτική αναβάθμιση 
της πολιτ ιστικής ζωής της Γεροσκήπου, 
αλλά και της ευρύτερης περιοχής, οργάνωσε 
τον Σεπτέμβριο, για 21η συνεχή χρονιά, τις 
εκδηλώσεις «ΙΕΡΟΚΗΠΙΑ». Τα «Ιεροκήπια» 
επιβεβαιώσαν 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.

Σ τ η ν  Έ ν α ρ ξ η  τ ω ν  Ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν,  η 
οποία δόθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, στην 
κατάμεστη από κόσμο Πλατεία Γεροσκήπου, 
πραγματοποιήθηκε συναυλία -αφιέρωμα στα 
90 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, υπό τον γενικό 
τίτλο «Όμορφη Πόλη». Ο εξαίρετος ερμηνευτής 
Βασίλης Λέκκας, το Μουσικό Σχήμα του 
Κέντρου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως 
Πάφου και η Χορωδία του Μουσικού Λυκείου 
Πάφου, υπό τη διεύθυνση του Σωκράτη Τερπίζη, 
παρουσίασαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 
σπουδαίου μουσικοσυνθέτη. 

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα 
του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Νίκου 
Χριστοδουλίδη, ο οποίος στον χαιρετισμό του 
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εξήρε την προσφορά των «Ιεροκηπίων» στον 
πολιτισμό. Πριν την έναρξη της εκδήλωσης, ο 
Δήμος Γεροσκήπου τίμησε την Αρχισυντονίστρια 
και  τους Συντονιστές του επιτυχημένου 
προγράμματος «Παρατηρητής της Γειτονιάς», 
που λειτουργεί με επιτυχία στη Γεροσκήπου τα 
τελευταία δύο χρόνια.

Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου 
κ. Μιχάλης Παυλίδης ανέφερε, μεταξύ άλλων, 
ότι «όλα αυτά τα χρόνια, ο πολιτισμός, με 
κορωνίδα τα  « Ιεροκήπια» ,  αποτελούσε 
κινητήρια δύναμη της αναβάθμισης του 
επιπέδου ζωής 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».
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Εγκαίνια Έκθεσης Ζωγραφικής 
Figura Nova

Θεατρική Παράσταση «Το Βοτάνιν…της Αγάπης» 
«Ιεροκήπια 2015»

Μουσική Παράσταση «Στις Θάλασσες του Ονείρου» 
«Ιεροκήπια 2015»

Μέσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ιεροκήπια 2015», ο Δήμος Γεροσκήπου, σε συνεργασία 
με το Ίδρυμα Τεχνών «Πήγασος», πραγματοποίησε στις 12 Σεπτεμβρίου τα εγκαίνια της έκθεσης 
ζωγραφικής «Figura Nova», στη Δημοτική Πινακοθήκη Γεροσκήπου. Τα εγκαίνια τέλεσε, εκ μέρους 
του Οργανισμού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης «Πάφος 2017», το μέλος του Δ.Σ. κ. 
Ρογήρος Αναστάση.

To «Figura Nova» αποτελεί μια πρωτοποριακή έκθεση νεοπαραστατικής και ρεαλιστικής τέχνης 
που εστιάζει στην έκφραση και απόδοση της ανθρώπινης φιγούρας.

Η Έκθεση ήταν ανοικτή για το κοινό μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2015.

Στ ις  16 Σεπτεμβρίου,  μέσα στο πλαίσιο  των 
εκδηλώσεων «Ιεροκήπια 2015», ανεβάστηκε στο 
Γυμνάσιο Γεροσκήπου, από την ΕΘΑΛ, η παράσταση του 
έργου του Νικολό Μακιαβέλι «Το Βοτάνιν… της Αγάπης». 

Στην παράσταση έλαβαν μέρος οι ηθοποιοί Κώστας 
Βήχας, Κώστας Καζάκας, Ελεάνα Παπαδοπούλου, 
Κωνσταντίνος Γαβριήλ, Βασίλης Χαραλάμπους, Πέτρος 
Πέτρου και Έλενα Χειλέτη.

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
«Ιεροκήπια 2015»,  πραγματοποιήθηκε στ ις  18 
Σεπτεμβρίου, στην Κάτω Βρύση, η μουσική παράσταση 
«Στις Θάλασσες του Ονείρου».

Η συναυλία περιελάμβανε γνωστές μελωδίες και 
τραγούδια που αγαπήθηκαν με πάθος, «παντρεύοντας» 
φωνητικά κλασικό και μοντέρνο, παλαιό και σύγχρονο.

Στο τραγούδι ήταν η σοπράνο Χρύσω Μακαρίου 
και ο τενόρος Μάριος Ανδρέου, στην ανάγνωση των 
κειμένων η ηθοποιός Έλια Ιωαννίδου και στο πιάνο ο 
Μανώλης Νεοφύτου.
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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 12ο κύκλο διαλέξεων, στις 30 Οκτωβρίου 2015.

Ο θεσμός συνεχίζει για δωδέκατη συνεχή χρονιά την 
προσπάθεια 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 12ος κύκλος διαλέξεων του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου 
Πανεπιστημίου στην Πάφο» περιλαμβάνει 6 διαλέξεις και θα 
διαρκέσει  μέχρι και τις 27 Μαΐου 2015. Ένας δυναμικός και 
ενδιαφέρων κύκλος διαλέξεων προσκαλεί τους κατοίκους 
όλων των ηλικιών της Πάφου σε ένα γόνιμο διάλογο για τα 
φλέγοντα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας σήμερα.

Η εναρκτήρια διάλεξη, υπό τον τίτλο «Κύπρος και 
Ομοσπονδία» φιλοξένησε τον Επίκουρο Καθηγητή 
του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. 
Κωνσταντίνο Κόμπο.

Η διάλεξη επικεντρώθηκε στη φύση της ομοσπονδίας 
και στη θέση της στο συνταγματικό φάσμα, ειδικά ως προς 
τις θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές και τις αρχές του 
διεθνούς δικαίου (λαϊκή κυριαρχία, ανθρώπινα δικαιώματα, ανεξαρτησία, λειτουργικότητα, μετεξέλιξη, 
κεκτημένο Ε.Ε. κ.λπ.). Η ανάλυση εστίασε σε διαφορετικές εφαρμογές ομοσπονδιακών μοντέλων - 

διαχωρίζοντας την εσωτερική συνταγματική ρύθμιση 
από το ζήτημα της διεθνούς υπόστασης του Κράτους. 
Η πολυπλοκότητα του Κυπριακού παραδείγματος και 
ειδικές πτυχές του (περιουσιακό, εγγυήσεις, κεκτημένο 
κ.ο.κ.) εξετάστηκαν κατά την παρουσίαση, επιχειρώντας 
μια αξιολόγηση των προσδοκιών, των κινδύνων και των 
προοπτικών. Τέλος, εξετάστηκε η ιεράρχηση διαχρονικών 
προτεραιοτήτων, δίνοντας έμφαση στη διακυβέρνηση και 
τη λειτουργικότητα.      

Πρ ιν  την  έναρξη  της  δ ιάλεξης  ο  Δήμαρχος 
Γεροσκήπου Μιχάλης Παυλίδης απηύθυνε χαιρετισμό εκ 
μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής.

Ο ι  δ ι α λ έ ξ ε ι ς  τ ο υ  « Ι ε ρ ο κ ή π ε ι ο υ  Ε λ ε ύ θ ε ρ ο υ 
Πανεπιστημίου» ε ίναι  ανοικτές γ ια  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.

Νέος χορηγός επικοινωνίας του προγράμματος είναι η 
εφημερίδα «Πολίτης».

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα 
Τουρισμού
«Ιεροκήπια 2015»

Για 18η κατά συνέχεια χρονιά, ο Δήμος Γεροσκήπου οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία, στις 25 
Σεπτεμβρίου, εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.

Η εκδήλωση περιελάμβανε πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με παραδοσιακά κυπριακά 
τραγούδια και ελληνικά τραγούδια που αγαπήθηκαν και στο εξωτερικό με την Πρέσβειρα Τουρισμού 
της Κυπριακής Δημοκρατίας Εύη Καπάταη. Συμμετείχε το χορευτικό συγκρότημα 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 
παραδοσιακών προϊόντων, ενώ με το πέρας τη εκδήλωσης 
προσφέρονταν παραδοσιακά εδέσματα.

Προσφωνώντας την εκδήλωση, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου 
Μιχάλης Παυλίδης ανέφερε ότι «ο τουρισμός αποτελεί 
διαχρονικά ένα βασικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης 
στον τόπο μας και ιδιαίτερα στις σημερινές οικονομικές 
συνθήκες μπορεί  να αποτελέσει  ένα σημαντικότατο 
εργαλείο αντιμετώπισης της ύφεσης. Μια ορθή στρατηγική 
τουρισμού μπορεί να φέρει ευημερία και αναβάθμιση της 
ζωής των πολιτών. Βασισμένοι στις αρχές της αειφορίας, 
με σεβασμό στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, αλλά 
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Εναρκτήρια Διάλεξη 12ου Κύκλου 
«Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»
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«Η κατάσταση του περιβάλλοντος στην Κύπρο 
και η σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης» ήταν η δεύτερη διάλεξη του 12ου 
Κύκλου του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου 
στην Πάφο», που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 
2015, με ομιλητή τον Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα 
Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. 
Κωνσταντίνο Κορφιάτη. 

Ο ε ισηγητής της δ ιάλεξης αναφέρθηκε στ ις 
κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες που 
επιδρούν αρνητικά στην κατάσταση του περιβάλλοντος 
σήμερα στη Κύπρο, αλλά και στις περιπτώσεις εκείνες 
όπου άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον έχουν καταφέρει 
να συμβιώνουν αρμονικά. Κατά την παρουσίασή του, ο κ. 
Κορφιάτης ανέλυσε, επίσης, τον ρόλο που διαδραματίζει 
η περιβαλλοντική εκπαίδευση και αγωγή για την 
αλλαγή της σχέσης μας με το περιβάλλον. Ο ομιλητής 
επικεντρώθηκε και στη σημασία της μείωσης της 
κατανάλωσης της πλαστικής σακούλας μιας χρήσης, 
καθώς η διάλεξη συνέπεσε και με την έναρξη σχετικής 
εκστρατείας του Δήμου Γεροσκήπου.

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. 

2η Διάλεξη 12ου Χρόνου 
«Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο»

Εμποροπανήγυρη 
Αγίας Παρασκευής

Ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο του Ήρωα 
Γ. Ταλιώτη
και Αγώνας Δρόμου εις Μνήμην του

Πραγματοποιήθηκε στις 2 Αυγούστου 2015, στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, 
το ετήσιο εθνικό μνημόσυνο του ήρωα Γιαννάκη Ταλιώτη, ο οποίος ως γνωστόν έπεσε 
στις μάχες της Τηλλυρίας, τον Αύγουστο του 1964.

Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων κ. Μάριος Δημητριάδης. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στην προτομή του ήρωα.  
Με σημείο αφετηρίας και τερματισμού την Πλατεία Γεροσκήπου, ο Δήμος Γεροσκήπου, 
σε συνεργασία με το σωματείο δρομέων «Περικλής Δημητρίου», πραγματοποίησε με 
μεγάλη επιτυχία τον καθιερωμένο αγώνα δρόμου εις μνήμην του ήρωα.

Καλοκαιρινή Κατασκήνωση 
στον Πρωταρά

Για  15η  κατά  συνέχε ια  χρον ιά ,  ο  Δήμος 
Γεροσκήπου οργάνωσε την καθιερωμένη καλοκαιρινή 
του κατασκήνωση για τα παιδιά της 
ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών 
Σχολείων της Γεροσκήπου.

Συγκεκριμένα, το διάστημα 
6  έ ω ς  1 0  Ι ο υ λ ί ο υ  2 0 1 5 , 
41 παιδιά της Γεροσκήπου 
φιλοξενήθηκαν σε οργανωμένο 
χώρο δ ιαμερ ισμάτων στον 
Πρωταρά.. 

Η Κατασκήνωση του Δήμου 
Γε ρ ο σ κ ή π ο υ  π ε ρ ι λ ά μ β α ν ε 
έ ν α  π λ ο ύ σ ι ο  π ρ ό γ ρ α μ μ α 
εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών 
δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν  μ ε  π λ ή ρ η 
διατροφή. Το μεγαλύτερο μέρος 
των εξόδων για την υλοποίηση του 
προγράμματος επωμίστηκε ο Δήμος 
Γεροσκήπου μέσα στο πλαίσιο της 
κοινωνικής του προσφοράς.
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 Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Τελετή Έναρξης
«Κύπρος και Ομοσπονδία»
Εισηγητής: Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος
Κόμπος, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015
«Η κατάσταση του περιβάλλοντος στη Κύπρο 
και η σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
και ευαισθητοποίησης»
Εισηγητής: Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος
Κορφιάτης, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, 
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016
«Οι προοπτικές λύσης του Κυπριακού με τη ματιά
της κοινωνικής ψυχολογίας»
Εισηγητής: Επίκουρος Καθηγητής Χάρης Ψάλτης,
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016
«Διάγνωση στο “πι και φι”: Νεες τεχνολογίες για
άμεσα αποτελέσματα στο ιατρείο»
Εισηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος
Πίτρης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016
«Ο ρόλος των νέων στον εκσυγχρονισμό 
της κοινωνίας»
Εισηγητής: Παναγιώτης Σεντώνας,
Πρόεδρος Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016
«Οι γραμμές που διασχίζουν το μέλλον»

Εισηγητής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης,
Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τελετή λήξης και απονομή των πιστοποιητικών
παρακολούθησης του 12ου κύκλου διαλέξεων

30 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ 2015  – 27 ΜΑΐΟΥ 201612ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΙΕΡΟΚΗΠΕΙΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ

Ώρα έναρξης διαλέξεων: 7:00 μ.μ.
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Διεθνής Ημιμαραθώνιος 
«Αφροδίτη»

Στήριξη του «Παντοπωλείου Αγάπης»
από Ladies Circle No. 5 Πάφου

Παιδί και Παιχνίδι 

Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε ο 22ος Ημιμαραθώνιος «Αφροδίτη» που διεξήχθη στην Πάφο, την Κυριακή 23 
Νοεμβρίου 2015. Μεγάλος νικητής του αγώνα ο Pavel Borodin, ενώ και στις γυναίκες πρώτευσε ξανά η Κύπρια 
αθλήτρια και περσινή νικήτρια Μαριλένα Σοφοκλέους. Ο θεσμοθετημένος αυτός αγώνας, που διοργάνωσε ο 
Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κύπρου, αποτελεί ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα του τόπου μας.

Παράλληλα με τον Ημιμαραθώνιο, διοργανώθηκε και ο οικογενειακός αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων, στον 
οποίο πρώτευσαν οι Χρίστος Γεωργίου και Γιώτα Χαπούπη. Και στους δύο αγώνες πήραν μέρος πέραν των 
500 δρομέων από διάφορες χώρες. Οι περισσότεροι από τους δρομείς ήρθαν στην Κύπρο ειδικά για να πάρουν 
μέρος σε ένα καθιερωμένο και άρτια οργανωμένο αγώνα. Ορισμένοι από αυτούς έχουν παρευρεθεί στους 
περισσότερους από τους 22 αγώνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα. 

Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε στο Δημοτικό Στάδιο Γεροσκήπου «Μιχάλης Κυπριανού» από τον Δήμαρχο 
Γεροσκήπου Μιχάλη Παυλίδη. Οι δρομείς ακολούθησαν μια εντυπωσιακή διαδρομή με φόντο τη θάλασσα και 
τερμάτισαν ξανά στο Δημοτικό Στάδιο. 

Ο 23ος Ημιμαραθώνιος Αφροδίτης και ο αγώνας 5 χιλιομέτρων θα διεξαχθούν στις 27 Νοεμβρίου 2016.
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Αντιπροσωπεία του Ladies Circle No. 5 Πάφου, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Δήμαρχο 
Γεροσκήπου Μιχάλη Παυλίδη, κατά τη διάρκεια της οποίας, παραδόθηκαν είδη ένδυσης για τις 
άπορες οικογένειες της Γεροσκήπου. 

Ο Δήμαρχος Γεροσκήπου, ευχαρίστησε το Ladies Circle No. 5 για τη σημαντική στήριξη του 
προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο και επεσήμανε ότι για την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη 
αντιμετώπιση των φαινομένων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι απαραίτητη 
η συνεργασία όλων. Τα θέματα κοινωνικής πολιτικής αποτελούν προτεραιότητα του Δήμου 
Γεροσκήπου και ήδη έχουν γίνει ενέργειες και έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες προς αυτήν την 
κατεύθυνση.

Θυμάστε όταν ήμασταν παιδιά πώς παίζαμε; Αρκετά χρόνια πριν, τα παιδιά της παλιάς γενιάς 
χάνονταν στις αλάνες δημιουργώντας μέρη μαγικά, υποδυόμενοι εκπληκτικούς ρόλους. Λίγα 
χρόνια μετά, οι νεότεροι σε γενιά, καβάλα στο ποδήλατο τριγυρνούσαν τα στενά της γειτονιάς, 
βρίσκοντας καταφύγιο στα λιγοστά, άκτιστα ακόμα, οικόπεδα, να στεγάσουν τα σενάρια της παιδικής 
τους φαντασίας. Πόσο όμορφα νιώθαμε; Ένα αίσθημα ελευθερίας μας κυρίευε, δημιουργούσαμε, 
εξερευνούσαμε, μαθαίναμε τον κόσμο γύρω μας. Τώρα πια οι προτεραιότητες άλλαξαν. Η κοινωνία 
τρέχει με γρήγορους ρυθμούς εξέλιξης και εμείς προσπαθούμε να προλάβουμε. Σήμερα, ο χρόνος 
των παιδιών για παιχνίδι έχει μειωθεί σημαντικά και έχει αντικατασταθεί από ένα οργανωμένο 
πρόγραμμα για ενίσχυση των γνώσεων τους και απο μια μεγάλη απασχόληση με ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, προωθώντας την αποξένωση παρά τη σύνδεση της οικογένειας.

Το παιχνίδι προσφέρει την ευκαιρία στα παιδιά να αναπτύξουν τη φαντασία, τις δεξιότητες, τις 
γνωστικές και συναισθηματικές τους ικανότητες. Από εννέα μηνών προσπαθούν να μάθουν τις 
ιδιότητες των διαφόρων αντικειμένων, αλλά και του περιβάλλοντος τους, μέσω των αισθήσεων. 
Θα δούμε τα βρέφη να βάζουν στο στόμα τους κάθε αντικείμενο που παίρνουν στα χέρια τους, να 
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το μυρίζουν, να γεύονται, να ακούνε τον ήχο του, να ασχολούνται με την υφή του. Λίγο αργότερα, 
αρχίζουν να παίζουν συμβολικά, δίνοντας φανταστικές ιδιότητες σε αντικείμενα. Είναι ανάγκη για το 
παιδί να εξερευνήσει το περιβάλλον του και να μάθει πως να χειρίζεται το κάθε αντικείμενο. Μέσω του 
παιχνιδιού, το παιδί θα εφαρμόσει τις γνώσεις του για τον κόσμο. Με τον πειραματισμό που προσφέρει 
το παιχνίδι, το παιδί εμπλουτίζει τις γνώσεις του και βελτιώνει τις δεξιότητές του. Από το τρίτο έτος 
τα παιδιά αρχίζουν να δημιουργούν σενάρια υποδυόμενα ρόλους από την οικογένεια. Χτίζουν τα 
σπιτάκια τους, παίρνουν το ρόλο της μαμάς, του μπαμπά, των αδερφών και πλάθουν διάφορες ιστορίες 
εμπνευσμένες από την καθημερινότητά τους. Αυτό γίνεται για να κατανοήσουν τις σχέσεις των μελών 
της οικογένειας και τον δικό τους ρόλο μέσα σε αυτήν.

Στην ηλικία των τεσσάρων  χρονών τα παιδιά ελκύονται από το ομαδικό παιχνίδι. Τα βλέπουμε να 
οργανώνονται σε ομάδες, να ορίζουν κανόνες, να συνεργάζονται, να ανταγωνίζονται και να επιδιώκουν 
τη νίκη. Μέσω της διαδικασίας του παιχνιδιού, τα παιδιά μαθαίνουν να παίρνουν αποφάσεις, να 
μοιράζονται, να διαπραγματεύονται και να επιλύουν συγκρούσεις. Είναι σημαντική η ανάπτυξη αυτών 
των ικανοτήτων. Ενισχύουν την ανεξαρτησία, την αυτοπεποίθηση και την ανθεκτικότητα των παιδιών 
να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που συναντούν. Ακόμα, το παιχνίδι λειτουργεί σαν πηγή έμπνευσης 
νέων ενδιαφερόντων. Δοκιμάζοντας διάφορα ήδη παιχνιδιών τα παιδιά μπορούν να ανακαλύψουν 
δραστηριότητες που να τους δίνουν πάθος για δημιουργία. 

Η σχέση του παιδιού με τους γονείς του πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένη με το παιχνίδι. Όταν 
οι γονείς αφιερώνουν χρόνο παίζοντας με το παιδί, τούς δίνετε η ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο 
του. Ο κόσμος του παιδιού είναι διαμορφωμένος με βάση τις δικές του ανάγκες. Οι γονείς μαθαίνουν 
να συναισθάνονται το παιδί και να ακολουθούν τις ζωτικές του ανάγκες, αλλά και να εκφράσουν 
τις δικές τους στο παιδί. Με τον τρόπο αυτό η επικοινωνία ανάμεσα τους ενισχύεται και γίνεται πιο 
αποτελεσματική, δίνοντας έτσι ένα καλύτερο συναισθηματικό δέσιμο. Τελικά, χτίζεται μια σχέση 
εμπιστοσύνης, αλληλοκατανόησης και σεβασμού. 

Το παιχνίδι έχει ένα πολυδιάστατο ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού. Εκτός από την συμβολή του 
στην γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη, βοηθά το παιδί στην προσαρμογή στο σχολείο, στη 
διαδικασία του διαβάσματος και στην εκμάθηση νέων συμπεριφορών. 

Ωστόσο, η σημασία του παιχνιδιού ολοένα και μικραίνει, μπροστά σε μια κοινωνία χωρίς 
ανθρωποκεντρικό υπόβαθρο. Είναι σημαντικό λοιπόν, οι γονείς μέσα στο πιεστικό τους πρόγραμμα να 
αφιερώνουν χρόνο για μια αγνή και αληθινή συνάντηση με τα παιδιά τους, αφημένοι σε μια επικοινωνία 
ψυχής.

Mαρία Πολυκάρπου
Δραματοθεραπεύτρια
Συντονίστρια Συμβουλευτικού Κέντρου “Ίρις” Γεροσκήπου
                                                      
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας & Παιδιού “Ίρις” Γεροσκήπου είναι δημιουργία της 

σύμπραξης του Δήμου Γεροσκήπου και του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Γεροσκήπου 
και λειτουργεί από το 2012.

Παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες: 
Α. Ατομική ψυχοσυναισθηματική στήριξη σε παιδιά, έφηβους, νέους, γονείς, ενήλικες. 
Β. Οργανώνει ομάδες με βιωματικά εργαστήρια για παιδιά, γονείς και ενήλικες. 
Γ. Υπάρχει γραμμή ενημέρωσης και παραπομπής σε αρμόδιες υπηρεσίες.
Δ. Παρέχει ρουχισμό σε άτομα και οικογένειες άμεσης ανάγκης.

Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν από προσοντούχο προσωπικό, με εμπιστευτικότητα, 
εχεμύθεια και επαγγελματική προσέγγιση. 

Το Κέντρο στεγάζεται στον 1ο όροφο του Κέντρου Ενηλίκων Γεροσκήπου. Οι συναντήσεις γίνονται 
κατόπιν ραντεβού. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99233222 

Ο Δήμος Γεροσκήπου συμμετείχε στη διεθνή έκθεση ICT 2015 – Innovate, Connect,  Transform, 
η οποία διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο και φέτος διεξήχθη  μεταξύ 20-22 
Οκτωβρίου στη Λισαβόνα. 
Ο  Δ ή μ ο ς  Γε ρ ο σ κ ή π ο υ 
εκπροσωπήθηκε από τον 
Δήμαρχο Μιχάλη Παυλίδη, 
τον Διοικητικό Λειτουργό 
Κώστα Αναστασιάδη και τον 
Υγειονομικό Επιθεωρητή 
Μάριο Νικήτα. 

Η έκθεση περιελάβανε 
μια σειρά από παράλληλες 
δράσεις:

1) Μια διάσκεψη   
γ ια  θέματα πολιτ ικής 
με πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής σχετικά με το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020».

2) Μια διαδραστική έκθεση με την προβολή των καλύτερων αποτελεσμάτων και των   
επιπτώσεων της πιο πρόσφατης έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε.

3) Πολλές ευκαιρίες δικτύωσης για τη βελτίωση της ποιότητας των εταιρικών σχέσεων.

O Δήμος Γεροσκήπου συμμετείχε ως εκθέτης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου INCA 
στο οποίο συμμετέχει σε συνεργασία με άλλους Δήμους από Ισπανία, Κροατία, Λετονία.

Ο Δήμος Γεροσκήπου για το συγκεκριμένο έργο έλαβε μέχρι στιγμής 132.000 EUR από τις συνολικά 
167.000 EUR και η συμμετοχή στο ICT 2015 αποτελούσε συμβατική του υποχρέωση όπως και για τους 
υπόλοιπους Δήμους που συμμετέχουν στο INCA.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Αυστρία με τον κ.  Peter Sonntagbauer, συντονιστή 
της Ερευνητικής Πρότασης INNOGOV  (Innovative Government Services), στην οποία συμμετέχει και 
ο Δήμος Γεροσκήπου και αφορά την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών σε έξυπνες πόλεις, 
με σκοπό να αναβαθμίσουν την επικοινωνία του Δημότη με το Δήμο και να βοηθήσουν στην πρόβλεψη 
των αναγκών του Δήμου σε διάφορα μελλοντικά σενάρια. Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και, πέραν των πρακτικών αποτελεσμάτων για τους δημότες, θα 
αποφέρει στον Δήμο 80.000 EUR. Τα αποτελέσματα αναμένεται να γίνουν γνωστά τις επόμενες σε λίγες 
μέρες.

Οι Δήμοι που συμμετέχουν στο INNOGOV, πέραν του Δήμου Γεροσκήπου, είναι:

- Μπέρμινχαμ από Αγγλία
- Βουκουρέστι από Ρουμανία
- Κορκ από Ιρλανδία
- Κοπεγχάγη από Δανία.

Επίσης, συμμετέχουν και τα Ηνωμένα Έθνη (UN).

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η συμπερίληψη του Δήμου ως ισότιμου εταίρου στο 
πρόγραμμα αποτελεί από μόνη της επιτυχία κρίνοντας το μέγεθος των υπόλοιπων εταίρων.

Συμμετοχή του Δήμου Γεροσκήπου
στο ICT 2015 - Innovate, Connect, Transform
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Σημαντική ήταν η παρουσία της Δημοτικής Ομάδας Πρόληψης (Δ.Ο.Π.) Γεροσκήπου στη 10η 
Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης, που πραγματοποιήθηκε από τις 15 
έως τις 18 Οκτωβρίου 2015 στα Ιωάννινα, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την ίδρυση του 
πρώτου Κέντρου Πρόληψης στην Ελλάδα (τότε ως Συμβουλευτικός Σταθμός Καταπολέμησης των 
Ναρκωτικών Ν. Ιωαννίνων, σήμερα ως Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία»).

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, παρουσιάστηκαν 29 προφορικές 
ανακοινώσεις, 7 αναρτημένες ανακοινώσεις, 11 βιωματικά 
εργαστήρια, 4 στρογγυλά τραπέζια με 10 εισηγήσεις, ενώ 
ταυτόχρονα λειτούργησαν 6 ομάδες εργασίας, μεταξύ αυτών και 
μια ομάδα με εκπροσώπους – μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων 
των Φορέων Πρόληψης. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκε μέρος 
της δουλειάς της ΔΟΠ Γεροσκήπου από τα μέλη της Γιωργούλα 
Ανδρονίκου, Άρτεμις Ανδρέου και Παναγιώτα Σολωμού, που 
συμμετείχαν στις Ομάδες Εργασίας, και από τις Επιστημονικές 
Συνεργάτιδες της ΔΟΠ Σοφία Καραβασίλη και Γεωργία Γκιούρκα, 
που συντόνισαν το Βιωματικό Εργαστήριο «Οι Δράκοι μας», το 
οποίο αποτελεί μέρος του νέου εκπαιδευτικού υλικού «Ένα, Δύο, 
Τρία,… Βγαίνω» για την Πρόληψη της Βίας και την Ενίσχυση της 
Αυτοπροστασίας των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, που 
εφαρμόστηκε πιλοτικά την σχολική χρονιά 2014-15 σε σχολεία 
της Γεροσκήπου και της Πάφου. Το εργαστήρι προσέλκυσε 
μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και απέσπασε ενδιαφέρουσες 
κριτικές και την επιθυμία των επαγγελματιών των Κέντρων 
Πρόληψης να παρακολουθήσουν την ολοκληρωμένη εκπαίδευση 
του συγκεκριμένου υλικού πρόληψης.   

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τη δουλειά 
τους με άλλους συναδέλφους, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές 
και καινοτόμες παρεμβάσεις με διάφορες ομάδες πληθυσμού, 
π.χ. γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, κ.ά., να ακούσουν για τις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές πρόληψης, τη θετική αξιολόγηση και 
αποτελεσματικότητα των δράσεων πρόληψης, κ.λπ. 

Την Πανελλήνια Συνάντηση οργάνωσαν το Πανελλήνιο 
Δίκτυο Φορέων Πρόληψης και το Κ.Π. Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία», 
ενώ την υποστήριξαν ο ΟΚΑΝΑ, η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος 
Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησαν ο Πρόεδρος 
του ΟΚΑΝΑ, κ. Ευ. Καφετζόπουλος, η Εθνική Συντονίστρια για 
την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών κ. Χρ. Παπουτσουπούλου – 
Διαμαντοπούλου, ο Διευθυντής του ΚΕΘΕΑ κ. Β. Γκιτάκο.

Για περισσότερες πληροφορίες και για παρακολούθηση των 
ανακοινώσεων μέσω live streaming, μπορείτε να πλοηγηθείτε 
στην Ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της 
Εξάρτησης http://www.diktyo.org.gr/ και http://10thpanhellenic-
ioannina.gr/ 
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Συμμετοχή της Δημοτικής Ομάδας 
Πρόληψης (Δ.Ο.Π.) Γεροσκήπου 
στη 10η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης 
της Εξάρτησης

Οικιακά Τέλη Σκυβάλων
Το Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου, στη συνεδρία του ημερ. 15/9/2015 (Αρ. 17/2015) , αποφάσισε 

όπως για το έτος 2015 ισχύσουν τα ακόλουθα τέλη σκυβάλων:
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Ο Δήμος Γεροσκήπου ενημερώνει όλους τους δημότες του ότι, σύμφωνα με τον περί Σκύλων 
Νόμο 184(1) 2002, Ν 137(1) 2005, όλοι οι ιδιοκτήτες σκύλων είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουν 
άδεια κατοχής σκύλων από την τοπική αρχή.

Για την έκδοση άδειας κατοχής σκύλων, θα πρέπει να προσκομίζονται τα ακόλουθα:

1. Πιστοποιητικό ή βιβλιάριο υγείας του σκύλου, το οποίο εκδίδεται από εγγεγραμμένο κτηνίατρο.
2. Βεβαίωση σήμανσης του σκύλου με μικροπομπό (microchip).
3. Πιστοποιητικό εγγραφής από τις κρατικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Ιδιοκτήτης σκύλου θεωρείται οποιοδήποτε πρόσωπο, ηλικίας τουλάχιστον δεκαέξι χρονών, 
το οποίο έχει άδεια κατοχής σκύλου από τον Δήμο Γεροσκήπου και έχει τον σκύλο κάτω από τη 
φροντίδα του. Οι συνθήκες διαβίωσης του σκύλου θα πρέπει να μην εγκυμονούν κινδύνους για 
τη δημόσια υγεία, ασφάλεια και ευημερία των ανθρώπων. Επιπρόσθετα, ο ιδιοκτήτης σκύλου θα 
πρέπει να έχει αναρτημένη πινακίδα στην είσοδο της κατοικίας του με την προειδοποίηση «ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΣΚΥΛΟΣ», ενώ θα πρέπει να φροντίζει ώστε ο σκύλος του να μην προκαλεί οχληρία ή να κυκλοφορεί 
ελεύθερος σε άλλους χώρους.

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

Με βάση τον Νόμο, οποιοδήποτε πρόσωπο-
(α)  κατέχει σκύλο χωρίς άδεια κατοχής ή σκύλο που δεν είναι εγγεγραμμένος και σημασμένος,
(β)  κατέχει σκύλο κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου,
(γ)  προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια με πρόθεση να εξαπατήσει ή η οποία δυνατό να εξαπατήσει  
       την Αρμόδια Αρχή ή τον Διευθυντή στην καταγραφή ή έλεγχο των σκύλων σύμφωνα με τον 
       παρόντα Νόμο,
(δ)  εγκαταλείπει το σκύλο του ή δε λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσει τη δραπέτευση ή   
       τη διαφυγή του,
(ε)  επιτρέπει ή ανέχεται όπως ο σκύλος του οποίου είναι ιδιοκτήτης ή τον οποίο έχει κάτω από τη  
  φροντίδα του-

(i)  προξενεί θόρυβο με ηχηρό και συνεχές γαύγισμα που προκαλεί οχληρία στο κοινό,
(ii)  ρυπαίνει ή μολύνει οποιοδήποτε μέρος με κόπρανα χωρίς να τα περισυλλέγει,
(iii)  περιφέρεται ελεύθερος σε δημόσιο δρόμο ή σε οποιοδήποτε δημόσιο μέρος χωρίς να είναι 
         δεμένος με λουρί ή σε μέρος που ανήκει σε άλλο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεσή του,

(στ) παραβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, 

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης ή σε 
χρηματική ποινή ή και στις δύο ποινές μαζί.

Οι σκύλοι είναι κοινωνικά ζώα. Θεωρούνται από πολλούς ως οι καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου. 
Δώστε τους λοιπόν τον απαιτούμενο χρόνο και φροντίδα για να είναι υγιείς και ευτυχισμένοι.

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