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Υπογραφή Συμβολαίων 
για Ασφαλτοστρώσεις 
Οδών της Γεροσκήπου

Πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2013, 
στο Δημαρχείο Γεροσκήπου, η υπογραφή συμ-
βολαίων για γενικές ασφαλτοστρώσεις οδών 
της Γεροσκήπου, μεταξύ του Δήμου και της εται-
ρείας «Χαραλαμπίδης Σ. Πέτρος & Α/φοί Λτδ».
Το συνολικό κόστος του συμβολαίου ανέρχε-
ται στις 448 χιλιάδες ευρώ. Η πρώτη φάση των 

ε ρ γ α σ ι ώ ν 
κάλυψε τις 
οδούς Γρίβα 
Διγενή, Κωνσταντίνου Παλαιολό-
γου, Ελλάδος, Βασίλη Μιχαηλίδη, Αγαπήνωρος, 
Αγίων Πέντε, Κώστα Παρτασίδη, Αγίου Ανδρέου 
και Παφιάνα (μέρος).

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός
για την «Ανάπλαση - Διαμόρφωση
και Αξιοποίηση του Αγροκτήματος της Γεροκηπιάς»

Ο Δήμος Γεροσκήπου 
έχει προχωρήσει από 
τις 19 Ιουλίου 2013 στη 
Β’ Φάση του Διαγω-
νισμού για την «Ανά-
πλαση - Διαμόρφωση 
και Αξιοποίηση του 
Αγροκτήματος της 
Γεροκηπιάς», που 

διεξάγεται όπως είναι 
γνωστόν σε δύο φάσεις. Σκοπός 

του Δήμου Γεροσκήπου είναι ο καλύτερος δυ-
νατός σχεδιασμός από κάθε άποψη, πολεοδο-
μική, αρχιτεκτονική, τεχνική και οικονομική.
Θυμίζουμε ότι λόγω του γεγονότος ότι η συμ-
μετοχή στην Α’ Φάση ήταν μεγάλη (26 ενδια-
φερόμενοι) και λόγω του υψηλού επίπεδου 
των προτάσεων, η Κριτική Επιτροπή αποφάσι-
σε να αυξήσει από έξι (6) σε επτά (7) τον αριθμό 
των μελετών/διαγωνιζομένων που θα διαγω-
νίζονταν στον «Περιορισμένο Αρχιτεκτονικό 
Διαγωνισμό» (Β΄ Φάση).
Οι συμμετοχές  εξακολουθούν να είναι ανώνυ-
μες για τη Κριτική Επιτροπή και οι διαγωνιζό-
μενοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ερω-
τήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες 
μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2013.  Στη συνέχεια, 
και αφού τους αποσταλούν οι σχετικές απα-
ντήσεις μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2013, αναμέ-
νεται να υποβάλουν τις συμμετοχές των της Β’ 
φάσης μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2013.

Η Κριτική Επιτροπή έδωσε στους διαγωνι-
ζόμενους της Β’ Φάσης λειτουργίες και/ή 
χρήσεις  ως οι επιθυμητές και αναμένει από 
τους διαγωνιζόμενους μελετητές, μέσα από 
τις επιλογές τους, να δώσουν κατευθυντή-
ρια γραμμή στο χαρακτήρα και ιδιαιτερότητα 
της πρότασής τους, έτσι ώστε να καλυφθούν 
και/ή συμπληρωθούν τοπικές και υπερτοπικές 
εμπλουτιστικές ανάγκες από άποψη πολιτιστι-
κών, εκπαιδευτικών, τουριστικών και εμπορι-
κών χρήσεων. 
Έχει δε διευκρινιστεί ότι είναι επιθυμία του 
Αγωνοθέτη όπως το ποσοστό των αμιγώς 
εμπορικών χρήσεων να είναι γύρω στο 40%, 
των πολιτιστικών λειτουργιών 30% και των 
μεικτών λειτουργιών 30%, χωρίς οι αριθμοί/
ποσοστά να θεωρούνται απόλυτοι. 
Το καθαρό εμβαδόν του χώρου είναι 22400τ.μ 
και η δόμηση 4480τ.μ. (τα υφιστάμενα κτίρια 
είναι 2425τ.μ.).
Πριν το τέλος Δεκεμβρίου του 2013 θα ανακοι-
νωθούν  τα τελικά αποτελέσματα με στόχο και 
σκοπό να ετοιμαστούν τα απαιτούμενα σχέδια 
και να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες άδειες, 
έτσι που το Έργο να μπορεί να χαρακτηρίζεται 
ως ώριμο και να μπορεί να διεκδικηθεί σημα-
ντική χρηματοδότησή του μέσα από την υπο-
βολή συμμετοχής του είτε στη προγραμματική 
περίοδο 2014-2020, είτε στο πλαίσιο της διεκ-
δικούμενης υποδομής για τη Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης  «Πάφος 2017».
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Δημόσιος Απολογισμός
του  Έργου του Δήμου Γεροσκήπου για το έτος 2012
Πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2013, στο 
ξενοδοχείο Aquamare, o Δημόσιος Απολογισμός 
του Δήμου Γεροσκήπου για το έργο που επιτελέ-
στηκε το έτος 2012. 
Στον Απολογισμό παρέστησαν όλα τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου Γερο-
σκήπου, ο βουλευτής του ΔΗ.ΚΟ. 
Πάφου Αντώνης Αντωνίου, ο 
βουλευτής Πάφου του Κ.Σ. ΕΔΕΚ 
Φειδίας Σαρίκας,  ο Δήμαρχος 
Πέγειας Νεόφυτος Ακουρσιώτης, 
ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε. Πάφου 
Γιώργος Λεπτός, ο Πρόεδρος της 
Ε.Ε. του ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ. Πάφου Θέμης 
Φιλιππίδης και πλήθος κόσμου.  
Ο Δήμαρχος Γεροσκήπου Μιχά-
λης Παυλίδης, αφού ευχαρίστησε 
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
για τον υψηλό βαθμό υπευθυνότη-
τας και συνεργασίας που επέδειξαν 
στις συνεδρίες της ολομέλειας, 
καθώς και το προσωπικό του Δή-
μου για τη σημαντική του συμβολή 
στην υλοποίηση των αποφάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου, επι-
κεντρώθηκε κυρίως στις προ-
σπάθειες που καταβλήθηκαν για τη βελτίωση 
της οικονομικής κατάστασης του Δήμου. 
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, «η επιδείνωση της 
οικονομικής κρίσης είχε ως επακόλουθο την πε-
ραιτέρω μείωση των εσόδων του Δήμου, με πιο 
χαρακτηριστική αυτή της κρατικής χορηγίας, αλλά 

και την αύξηση των εξόδων μας, όπως η αύξηση 
στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, των καυσί-
μων, των επιτοκίων και των τόκων». «Παρ’ όλα 
αυτά», σημείωσε, «με τα μέτρα που έχουμε πάρει, 
καταφέραμε να αυξήσουμε τα έσοδα μας κατά 400 

χιλιάδες ευρώ και να μειώσου-
με τα έξοδά μας κατά 720.000 
χιλιάδες, καταφέρνοντας, έτσι, 
να μετατρέψουμε την αρνητική 
οικονομική πορεία του Δήμου, 
σε θετική». «Την ίδια ώρα», 
ανέφερε, «μέσα σ’ αυτή τη 
δύσκολη συγκυρία, προσπα-
θούμε να εκμεταλλευτούμε 
τα όποια περιθώρια υπάρχουν 
για την ανάπτυξη του Δήμου 

μας, προωθώντας τα πολεοδο-
μικά μας έργα και σχεδιάζοντας 
παρεμβάσεις με έργα μικρής 
κλίμακας, που έχουν, όμως, με-
γάλη σημασία για τη βελτίωση 
της καθημερινότητας του πολί-
τη. Παράλληλα, καταβάλλουμε 
προσπάθειες για αναβάθμιση των 
υπηρεσιών μας προς τους δημό-
τες, αξιοποιώντας σωστά το αν-

θρώπινό μας δυναμικό».
Μετά την παρουσίαση του έργου της δημοτικής 
αρχής, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου απάντησε σε 
ερωτήσεις του κοινού, ενώ οι δημότες είχαν την 
ευκαιρία να υποβάλουν και εισηγήσεις.

Προώθηση των Πολιτικών Γάμων
σε  Έκθεση στο Birmingham
Ο Δήμος Γεροσκήπου, στην προσπάθεια που κα-
ταβάλλει για προώθηση και προβολή της Γερο-
σκήπου ως ιδανικού προορισμού για γάμους και 
ταξίδια του μέλιτος, συμμετείχε τον Φεβρουάριο 
στην εξειδικευμένη έκθεση Birmingham Wedding 
Show, που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο. 
Με τη στήριξη του Κ.Ο.Τ., και με συντονιστή την 
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 
Περιφέρειας Πάφου, ο Δήμος Γεροσκήπου συμμε-
τείχε για άλλη μια φορά, στην ενιαία και συγκροτη-
μένη προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξε-
νοδόχων και διοργανωτών γάμων της Πάφου, με 
στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερης δυναμικής και 

αναβάθμιση της εικόνας του προορισμού, καθώς 
επίσης και την περαιτέρω ανάπτυξη της μορφής 
αυτής του τουρισμού, με όλα τα θετικά επακόλου-
θα στην τοπική και παγκύπρια οικονομία.
Στο περιθώριο της Έκθεσης, δόθηκε έντυπο και 
ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό παρουσίασης της 
Γεροσκήπου και πραγματοποιήθηκαν επαφές με 
διοργανωτές γάμων, υφιστάμενους και νέους συ-
νεργάτες εντός και εκτός Κύπρου, όπως επίσης και 
ζευγάρια που επιθυμούν να τελέσουν το γάμο τους 
στην πόλη των «Ιερών Κήπων». 
Παρόμοια και επιτυχημένη παρουσία του Δήμου 
Γεροσκήπου, υπήρξε και στην Έκθεση Γάμων που 
πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ.
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«Αντιμετωπίζοντας 
την Κλιματική Αλλαγή
– Βιοποικιλότητα
και Θαλάσσια Οικοσυστήματα»

Συμμετοχή Δήμου
στην Εκστρατεία  ‘‘Η Ώρα της Γης 2013’’ 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 13 Δεκεμβρί-
ου 2012, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πο-
λυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου, η εκδήλωση 
υπό τον τίτλο «Αντιμετωπίζοντας την Κλιματι-
κή Αλλαγή – Βιοποικιλότητα και Θαλάσσια Οι-
κοσυστήματα». 

Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ήταν 
το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργεί-
ου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλ-
λοντος και ο Δήμος Γεροσκήπου. Η εκδήλω-
ση εντασσόταν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος LIFE – CYPADAPT και στόχευε 
στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την 
κλιματική αλλαγή και την έγκαιρη αντιμετώπι-

Ο Δήμος Γεροσκήπου, στηρίζοντας την παγκό-
σμια προσπάθεια για προστασία του πλανή-
τη μας, συμμετείχε και φέτος στην καμπάνια 
με θέμα «Η Ώρα της Γης», σβήνοντας όλα τα 
φώτα του Δημοτικού Μεγάρου και της Κε-
ντρικής Πλατείας Γεροσκήπου, το Σάββατο 23 
Μαρτίου 2013, μεταξύ 20:30-21:30.

ση των επιπτώσεών της.
Η εκδήλωση περιλάμβανε τρεις παρουσιάσεις: 
«Θαλάσσιο και Παράκτιο Περιβάλλον της Κύ-
πρου», από την κα. Μυρούλα Χατζηχριστοφό-
ρου, Θαλάσσια Βιολόγο, «Επίδραση της Κλι-
ματικής Αλλαγής στο Θαλάσσιο Οικοσύστημα 
της Κύπρου», από τον κ. Γεώργιο Φυττή, Ειδικό 
Επιστήμονα του Ωκεανογραφικού Κέντρου του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, 

και «Κλιματικές Αλλαγές και Βιοποικιλότη-
τα», από την κυρία Παναγιώτα Κουτσόφτα, 
Ερευνητικό Λειτουργό στο Κυπριακό Ίδρυμα 
Προστασίας του Περιβάλλοντος Terrra Cypria. 
Ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή του 
κοινού.

Ο Δήμος μας κάλεσε, ταυτόχρονα, όλους τους 
συμπολίτες μας, δημότες και μη, να σβήσουν 
τα φώτα των οικιών και επαγγελματικών τους 
υποστατικών, ενισχύοντας έτσι την προσπά-
θεια. Στόχος αυτής της παγκόσμιας καμπάνιας 
είναι να σταλεί ένα δυνατό μήνυμα ενάντια 
στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
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Ο Δήμος Γεροσκήπου φιλοξένησε στις 12 
Απριλίου 2013, στο Δημοτικό Μέγαρο Γερο-
σκήπου, την εκδήλωση-συζήτηση του Κινή-
ματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών με θέμα 
«Ανταλλακτήρια Προϊόντων και Δημοτικοί 
Λαχανόκηποι – Οικολογική Δράση στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση σε Εποχές Οικονομικής Κρίσης». 
Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Βου-
λευτής του Κινήματος Γιώργος Περδίκης, ενώ 
προβλήθηκε σύντομη ταινία με παρόμοιες 
δράσεις στο εξωτερικό.

Ο Δήμος Γεροσκήπου είναι στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει ότι, για το έτος 2013, δύο 
παραλίες του έχουν βραβευθεί με τη «Γαλάζια 
Σημαία». Οι παραλίες αυτές είναι η Δημοτική 
Πλαζ του Κ.Ο.Τ. και η παραλία με την ονομασία 
«Παχύαμμος 2», η οποία βρίσκεται μεταξύ των 
ξενοδοχείων Ledra και Cypria Maris. 
Η Γαλάζια Σημαία απονέμεται κάθε χρόνο στις 
παραλίες που συμμορφώνονται σε μια σειρά 
κριτηρίων που συμπεριλαμβάνουν την ποιότη-
τα των νερών κολύμβησης, την περιβαλλοντι-
κή εκπαίδευση και πληροφόρηση, καθώς και 
την ασφάλεια και ορθή διαχείριση των παρα-
λιών.

Μέσα από τη συζήτηση που ακολούθησε, διε-
φάνη ότι υπάρχουν προοπτικές για τη δημιουρ-
γία Δημοτικών Λαχανόκηπων και στον Δήμο 
Γεροσκήπου, καθώς δημότες που παρευρέθη-
καν στην εκδήλωση εξέφρασαν την πρόθεσή 
τους να συμβάλουν στη δημιουργία λαχανόκη-
πων με την παραχώρηση αγροτεμαχίων τους. 
Ο Δήμος προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο 
δημιουργίας Δημοτικού Λαχανόκηπου στη Γε-
ροσκήπου με στόχο τη στήριξη της προσφοράς 
του «Παντοπωλείου Αγάπης».

Εκδήλωση Κινήματος Οικολόγων 
Περιβαλλοντιστών στη Γεροσκήπου
«Ανταλλακτήρια Προϊόντων και Δημοτικοί Λαχανόκηποι 
– Οικολογική Δράση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
σε Εποχές Οικονομικής Κρίσης»

Γαλάζιες Σημαίες
σε Παραλίες της Γεροσκήπου
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Διακήρυξη Ομοσπονδίας 
Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων Κύπρου (ΜΚΟ)
και Δήμου Γεροσκήπου
με την ευκαιρία 
της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος
«Στροφή στην Βιώσιμη Κατανάλωση 
- Υιοθέτηση Μέτρων Αειφόρου Ανάπτυξης 
για Αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης»
Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσε-
ων Κύπρου (ΜΚΟ) και ο Δήμος Γεροσκήπου, 
με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περι-
βάλλοντος (5 Ιουνίου), καλούν τους δημότες 
να συμβάλουν στην απάλειψη του τεράστιου 
περιβαλλοντικού και κοινωνικού προβλήμα-
τος της διαχείρισης τροφίμων μέσα από την 
εφαρμογή λιτού τρόπου ζωής και βιώσιμης 
κατανάλωσης.
Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 
συμπίπτει με την επιδείνωση των επιπτώ-
σεων και στη χώρα μας από την παγκόσμια 
οικονομική κρίση. Υπογραμμίζεται η θέση για 
μέτρα επαναδραστηριοποίησης της οικονομί-
ας χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά 
και η προώθηση μέτρων κοινωνικής συνο-
χής μέσα από προγράμματα, αξιοποιώντας τη 
συνεισφορά και των αρχών τοπικής αυτοδι-
οίκησης.
Κάθε χρόνο, διεθνώς, σπαταλούνται 1,3 δι-
σεκατομμύρια τόνοι τροφίμων, ενώ, ταυτό-
χρονα, ένας στους επτά ανθρώπους μένει 
νηστικός για μέρες και περισσότερα από 
25.000 παιδιά πεθαίνουν καθημερινά στην 
αφρικανική ήπειρο. Με βάση την παγκόσμια 
παραγωγή τροφίμων, υπολογίζεται ότι κάθε 
χρόνο το ένα τρίτο της παραγωγής σπαταλεί-
ται, ενώ, συγχρόνως, εκατοντάδες χιλιάδες 
παιδιά κάθε χρόνο χάνουν την ζωή τους από 
ασιτία. Η καταστροφική εξάντληση των φυσι-
κών πόρων είναι γεγονός και αυτό οφείλεται 

στην κακή διαχείριση των τροφίμων. Κατα-
ναλώνοντας τα απολύτως απαραίτητα, προ-
τιμώντας προϊόντα τοπικής παραγωγής και 
χρησιμοποιώντας τα τρόφιμα με τρόπο ώστε 
να μην σπαταλείται ή απορρίπτεται τροφή, εί-
ναι το ελάχιστο μέτρο του κάθε ευσυνείδητου 
καταναλωτή και αποτελεί χρέος όλων μας.
Ο ΟΗΕ στεγάζει τη φετινή διοργάνωση κάτω 
από το σύνθημα «Σκέψου-Φάγε-Σώσε», ένα 
θέμα που αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημα-
σίας του βιώσιμου καταναλωτισμού και του 
περιορισμού απώλειας τροφίμων. Η ΟΠΟΚ, 
έχοντας υπόψη τα δεδομένα της Ευρώπης 
και της Κύπρου, υιοθετεί το επιπρόσθετο 
σύνθημα της «στροφής στη βιώσιμη κατα-
νάλωση και προώθησης μέτρων για αειφόρο 
ανάπτυξη για αντιμετώπιση της οικονομικής 
κρίσης».
Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι τα τελευ-
ταία χρόνια έχει αυξηθεί η περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση των πολιτών. Με ικανοποί-
ηση παρατηρούμε στα κυπριακά νοικοκυριά 
τη χρήση βιολογικών προϊόντων και την υι-
οθέτηση πρακτικών με φυσικές καλλιέργειες 
στους κήπους. Τονίζουμε ότι η ευρεία στροφή 
της κοινωνίας σε βιώσιμες πρακτικές, φιλι-
κές προς το περιβάλλον, είναι ευθύνη πο-
λιτική και αναμένουμε από τους αρμόδιους 
φορείς να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για 
στροφή στην αειφόρο ανάπτυξη για την αντι-
μετώπιση της οικονομικής κρίσης.
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Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Ιουνίου 
2013, στην Πλατεία Γεροσκήπου, το Φεστιβάλ 
Αλληλεγγύης, που οργάνωσε ο Δήμος, σε συ-
νεργασία με τους Συνδέσμους Γονέων των Εκ-
παιδευτηρίων της πόλης και το 266ο Σύστημα 
Αεροπροσκόπων Γεροσκήπου, για την ενίσχυ-
ση του «Παντοπωλείου Αγάπης», που στόχο 
έχει τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων 
δημοτών, αλλά την ευαισθητοποίηση του κοι-
νού όσον αφορά στην ιδέα της αλληλεγγύης 
και της προσφοράς.
Το «Φεστιβάλ Αλληλεγγύης», το οποίο στέ-
φθηκε με πλήρη επιτυχία, περιλάμβανε συ-
ναυλία, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από την 
Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και άλλες ψυ-
χαγωγικές δραστηριότητες για τα παιδιά. 
Στο πρόγραμμα της συναυλίας συμμετείχαν 
(με σειρά εμφάνισης) οι «Μουσικές Νότες», 
το παραδοσιακό σχήμα «Αερούσα», ο Κώστας 
Χατζηχριστοδούλου με τον Βάσο Αργυρίδη, το 
συγκρότημα Prospectus, ο Λαυρέντης Μαχαι-
ρίτσας και η κομπανία «Αέναον» του Λαογρα-
φικού Ομίλου «Αφροδίτη» μαζί με τον Μπάμπη 
Τσέρτο και τη Νάντια Καραγιάννη. Για τέσσερις 
και πλέον ώρες, το κοινό είχε την ευκαιρία να 
παρακολουθήσει μια μοναδική μουσική παν-
δαισία από γνωστούς και αγαπημένους καλλι-
τέχνες, αλλά και πρωτοεμφανιζόμενα μουσικά 
σχήματα που άφησαν υποσχέσεις για τη συνέ-
χεια.
Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, οι δημότες 
προσέφεραν διάφορα είδη τροφίμων για την 
ενίσχυση του «Παντοπωλείου Αγάπης», ενώ 
άλλοι επέλεξαν τη στήριξή του μέσω εισφο-
ρών. Οικογένειες με μικρά παιδιά ενίσχυσαν το 
«Παντοπωλείο Αγάπης» μέσα από την χρήση 
των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την 
αγορά διαφόρων ειδών.
Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Γεροσκήπου 
Μιχάλης Παυλίδης ευχαρίστησε τους δημότες 
της Γεροσκήπου και γενικά όλο τον κόσμο για 
την ανταπόκρισή του στο κάλεσμά του Δήμου 
για ενίσχυση του δικτύου ανθρωπιάς και αλ-
ληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας που 
πλήττονται από τις συνέπειες της πρωτοφα-

νούς οικονομικής κρίσης.
Ευχαρίστησε ιδιαίτερα για την παρουσία του 
τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Ομήρου, ο οποίος 
έθεσε υπό την αιγίδα του την εκδήλωση. Ευ-
χαρίστησε, επίσης, τους Συνδέσμους Γονέων 
των Εκπαιδευτηρίων της πόλης, το 266ο Σύ-
στημα Αεροπροσκόπων Γεροσκήπου και γενι-
κά όλους τους εθελοντές για την πολύτιμη συ-
νεργασία τους στην οργάνωση του Φεστιβάλ.
Ευχαρίστησε όλους τους καλλιτέχνες και τους 
μουσικούς που συμμετείχαν αφιλοκερδώς στο 
πρόγραμμα της συναυλίας, καθώς και τους 
χορηγούς και υποστηρικτές της διοργάνωσης.
Ολοκληρώνοντας, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου 
ανέφερε ότι «Όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε 
και θα τα καταφέρουμε».

Φεστιβάλ Αλληλεγγύης 
Δήμου Γεροσκήπου 
– Αποστολή Εξετελέσθη
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Ο Δήμος Γεροσκήπου, σε συνεργασία με τα πο-
λιτιστικά 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 πε-
ριοχής. Οι Πασχαλινές Εκδηλώσεις αποτελούν 
ως γνωστόν τον αρχαιότερο θεσμό εκδηλώσε-
ων της πόλης μας.
Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν από 
τις 29 Απριλίου έως τις 7 Μαΐου κάλυψαν ένα 
ευρύ φάσμα των ενδιαφερόντων των δημοτών 
της Γεροσκήπου μέσα από ποικίλες εκδηλώσεις, 
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές. Η δι-
οργάνωσή τους αποτελεί ανάγκη της ίδιας της 
κοινωνίας μας γιατί αυτές συμβάλλουν τόσο στη 
διατήρηση της παράδοσης και της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς όσο και στην ποιοτική ψυχα-
γωγία των συνδημοτών μας και την υγιή ενα-
σχόληση της νεολαίας.
Σε χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου Μι-
χάλης Παυλίδης διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος θα 
συνεχίσει τις προσπάθειές του «για την οργά-
νωση πολιτιστικών προγραμμάτων που θα ανα-
δεικνύουν την εγχώρια καλλιτεχνική δημιουργία 

«Πάσχα 2013 στη Γεροσκήπου»

9



και τους ντόπιους καλλιτέχνες, με στόχο πάντα 
την πολιτιστική ανάπτυξη και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των δημοτών».
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, ο Δήμος 
Γεροσκήπου τίμησε την πρωτοπόρο ίσως της 
εθελοντικής προσφοράς στην πόλη μας, συντα-
ξιούχο εκπαιδευτικό Λεοντία Παναγιωτάκη.
Ο Δήμος Γεροσκήπου θα συνεχίσει και στο μέλ-
λον να στηρίζει και να ενισχύει τον θεσμό των 
Πασχαλινών Εκδηλώσεων, ορμώμενος από το 
ενδιαφέρον που επιδεικνύουν γι’ αυτόν οι δη-
μότες του και τα οργανωμένα σύνολα της Γερο-
σκήπου.
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Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 Μαΐου 
2013, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πο-
λυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου, η έκτη και 
τελευταία διάλεξη του 9ου Χρόνου Διαλέξεων 
του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου 
στην Πάφο».
Στην τελευταία διάλεξη, ο Πρύτανης του Πανε-
πιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος 
Χριστοφίδης, ανέπτυξε το θέμα με τίτλο «Για 
το μέλλον του μέλλοντος». Ο Πρύτανης ανα-
φέρθηκε στις δύσκολες μέρες που ζούμε σή-
μερα και στην ανάγκη σχεδιασμού του αύριο, 
αξιοποιώντας τις υγιείς και δημιουργικές δυ-
νάμεις της πατρίδας μας. Τη διάλεξη συντόνιζε 
ο Δήμαρχος Γεροσκήπου κ. Μιχάλης Παυλίδης. 
Ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή του 
κοινού.
Μετά το πέρας της διάλεξης, πραγματοποιή-
θηκε η τελετή λήξης του ένατου χρόνου και η 
απονομή πιστοποιητικών παρακολούθησης σε 

όσους παρευρέθηκαν τουλάχιστον σε τέσσερις 
από τις έξι συνολικά διαλέξεις. Στους χαιρετι-
σμούς τους, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου Μιχάλης 
Παυλίδης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης,  
και ο Διευθυντής του Ενημερωτικού Τμήματος 
του Ράδιο Πάφος Πανίκος Ευρίπίδου, εξέφρα-
σαν την ικανοποίησή τους για την επιτυχία που 
σημειώνει το πρόγραμμα και εξήγγειλαν τη 
συνεργασία τους για τον 10ο χρόνο διαλέξεων 
του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου 
στην Πάφο», που εγκαινιάζεται τον ερχόμενο 
Οκτώβριο.
Στο πλαίσιο της Τελετής Λήξης, οι τρεις συν-
διοργανωτές τίμησαν τον κ. Τάσο Κούζουπο, 
τέως Δήμαρχο Γεροσκήπου, για τη σημαντική 
του συμβολή στην καθιέρωση του θεσμού του 
«Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην 
Πάφο».

Τελετή Λήξης 9ου Χρόνου
«Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου 
στην Πάφο»
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Τρίτη Διάλεξη 
9ου Χρόνου Διαλέξεων 
του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου 
στην Πάφο»

Διάλεξη με θέμα «Η Κοινωνία των Χώρκατων. 
Θεωρητικές και μεθοδολογικές διευκρινίσεις» 
έδωσε ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήμα-
τος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Καίσαρας Μαυρά-
τσας, στις 25 Ιανουαρίου 2013, στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ιεροκήπειον Ελεύθερο Πανε-
πιστήμιο στην Πάφο», που συνδιοργανώνουν ο 
Δήμος Γεροσκήπου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και το Ράδιο Πάφος. 

Η διάλεξη επιχείρησε να διασαφηνίσει πέντε 
θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που 
αφορούν την ανάλυση του βιβλίου του Καί-
σαρα Μαυράτσα «Η Κοινωνία των Χώρκατων. 
Η Πολιτισμική και η Πολιτική Υπανάπτυξη των 
Ελληνοκυπρίων στις Απαρχές του 21ου Αιώ-
να».
Το θέμα τη διάλεξης προσέλκυσε το ενδιαφέ-
ρον του κοινού, το οποίο συμμετείχε ενεργά 
στη συζήτηση που ακολούθησε.

Διάλεξη με θέμα νέα στοιχεία για τη χρονο-
λόγηση του ναού της Αγίας Παρασκευής (Γε-
ροσκήπου), με ομιλητή τον Βυζαντινολόγο 
Ανδρέα Φούλια, πραγματοποιήθηκε στις 29 
Μαρτίου 2013, στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ιεροκήπειον Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην 
Πάφο», που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Γερο-
σκήπου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ράδιο 
Πάφος. 

Τέταρτη Διάλεξη 
9ου Χρόνου Διαλέξεων 
του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου 
στην Πάφο»
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Κατά τη διάλεξη, παρουσιάστηκαν νέα αρχαι-
ολογικά στοιχεία που έχουν έρθει στο φως, τα 
οποία βοηθούν στην προσπάθεια που γίνεται 
για ερμηνεία και επαναξιολόγηση των δεδο-
μένων μας για το σπουδαίο αυτό μνημείο της 
κυπριακής γης. 
Η διάλεξη συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον.

Διάλεξη με τίτλο «Προπαγάνδα και αντί-προ-
παγάνδα: αποκρυπτογραφώντας τις προ-
κηρύξεις της ΕΟΚΑ» έδωσε ο Χαράλαμπος 
Αλεξάνδρου, υποψήφιος διδάκτωρ στο Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, στις 26 Απριλίου 2013, στο πλαίσιο 
του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου 
στην Πάφο», που συνδιοργανώνουν ο Δήμος 

Γεροσκήπου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το 
Ράδιο Πάφος. 
Η διάλεξη καταπιάστηκε με τις προκηρύξεις 
της ΕΟΚΑ, μια παράμετρο του κυπριακού 
αγώνα, η οποία μέχρι σήμερα δεν έτυχε ιδιαί-
τερης προσοχής παρά τη σημασία της.
Ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή του 
κοινού.

Πέμπτη Διάλεξη
9ου Χρόνου Διαλέξεων
του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου
στην Πάφο»
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Σε συνεργασία με τον Δήμο Γεροσκήπου και την 
Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, ο Μουσικός 
Όμιλος Πάφου παρουσίασε, στις 21 Απριλίου 
2013, στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, ένα 
πρόγραμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν η Χορωδία του Μου-
σικού Ομίλου Πάφου και οι σολίστες Στέλιος Κα-
κογιάννης, Θεοφανώ Χαραλαμπίδου Πολυνείκη 
και Αντιγόνη Κυριάκου. Στο πιάνο ήταν η Νάντια 
Γιότοβα. Διεύθυνε ο Σωτήρης Καραγιώργης.
Πριν από την εκδήλωση, ο Δήμος και η Εκκλη-
σία της Αγίας Παρασκευής δέχτηκαν τρόφιμα και 
είδη πρώτης ανάγκης από δημότες με σκοπό την 
ενίσχυση του «Παντοπωλείου Αγάπης» και την 
απρόσκοπτη στήριξη άπορων δημοτών της Γε-
ροσκήπου.

Ο Μουσικός Όμιλος Πάφου
στην Αγία Παρασκευή

Στην κατάμεστη από παιδιά αίθουσα του ξενο-
δοχείου Cypria Bay, πραγματοποιήθηκε στις 13 
Μαρτίου 2013 η καθιερωμένη (και επιτυχημένη 
από κάθε άποψη) αποκριάτικη εκδήλωση του 
Δήμου Γεροσκήπου.
Η εκδήλωση περιλάμβανε ψυχαγωγικό πρό-

γραμμα, με τη συμμετοχή των ηθοποιών Πέ-
τρου Κονόμου (‘‘Στη Χώρα του Γιατί’’, ΡΙΚ) και 
Παρασκευής Αναστασίου, καθώς και πλούσιο 
μπουφέ. Μικροί και μεγάλοι έστησαν ένα μεγά-
λο αποκριάτικο πάρτι, διασκεδάζοντας με την 
ψυχή τους. 

Αποκριάτικη Παιδική Εκδήλωση
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Κοπή Βασιλόπιτας
Πραγματοποιήθηκε την Πρωτοχρονιά, μετά τη 
θεία λειτουργία, στην Αίθουσα 
του Πνευματικού Κέ-
ντρου του Ιερού Ναού 
της Αγίας Παρασκευ-
ής, το καθιερωμένο 
κόψιμο της βασιλόπι-
τας, στην παρουσία του 
Δημάρχου Γεροσκήπου 
Μιχάλη Παυλίδη και του 
Αιδεσιμότατου π. Γεώρ-
γιου Στυλιανού.
Ο τυχερός της βασιλόπι-
τας κέρδισε το ποσό των 
€100.

Πραγματοποιήθηκε, στις 5 Φεβρουαρίου 2013, 
στο Δημαρχείο Γεροσκήπου, σύσκεψη με αντι-
κείμενο συζήτησης την αναβάθμιση, προβολή 
και αξιοποίηση του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης 
Γεροσκήπου. Στη συνάντηση, από πλευράς 
Δήμου, παρέστησαν ο Δήμαρχος Γεροσκήπου 
Μιχάλης Παυλίδης και ο Λειτουργός Πολιτι-
στικών Θεμάτων και Δημοσίων Σχέσεων Νί-
κος Παλιός, ενώ το Τμήμα Αρχαιοτήτων εκ-
προσώπησαν η Έφορος Αρχαιοτήτων Δέσπω 
Πηλείδου και οι Αρχαιολογικοί Λειτουργοί Εύη 
Φιούρη και Μαρία Μιχαήλ.
Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Αρχαιοτήτων 

ενημέρωσαν τον Δήμαρχο Γεροσκήπου ότι 
εκπονήθηκε μελέτη ριζικής αναβάθμισης του 
Μουσείου, τόσο σε σχέση με την παρουσίαση 
και ταξινόμηση των εκθεμάτων όσο και σε 
σχέση με τη λειτουργία και τις υπηρεσίες που 
θα προσφέρει. Θα γίνει, επίσης, νέα τοπιοτέ-
χνηση του κήπου και γενικά των υπαίθριων 
χώρων. Η υλοποίηση της μελέτης θα γίνει στα-
διακά λόγω και της οικονομικής συγκυρίας.
Μέσα από τη συζήτηση, συμφωνήθηκαν διά-
φορες κοινές ενέργειες για την προβολή και 
ανάδειξη του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Γερο-
σκήπου.

Συνάντηση με Τμήμα Αρχαιοτήτων 
για Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Γεροσκήπου
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Ο Αθλητικός  Σύλλογος «ΑΕΤΟΣ Πάφου», σε 
συνεργασία με τον Δήμο Γεροσκήπου, διοργά-
νωσε στις 15 Ιουνίου 2013, στο Δημοτικό Στά-
διο Γεροσκήπου, Διεθνές Τουρνουά Mixfight .
Στο τουρνουά, το οποίο σημείωσε μεγάλη επι-
τυχία, έλαβαν μέρος αθλητές από έξι διαφορε-
τικές χώρες (Κύπρο, Ελλάδα, Ρωσία, Μεγάλη 
Βρετανία, Ουκρανία και Λευκορωσία).
Η διοργάνωση ήταν άριστη, κάτι που επιβεβαι-
ώθηκε από  τα κολακευτικά σχόλια όλων των 
αθλητών και θεατών. Η επιτυχία των αγώνων 
θεωρείται  πολύ σημαντική για την προώθηση 
και ανέλιξη του αθλήματος  στον τόπο μας.

Μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής, 
ο Δήμος Γεροσκήπου ενίσχυσε οικονομικά του 
φιλανθρωπικό σωματείο της κυπριακής αστυ-
νομίας «Cyprus Police Torch Run», που στόχο 
έχει τη στήριξη των αθλητών με ειδικές ικανό-

τητες.
Την οικονομική βοήθεια του Δήμου Γεροσκήπου, 
παρέδωσε, στις 31.5.2013, σε μια σεμνή τελετή 
που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο, ο 
Αντιδήμαρχος Μάριος Αθανασίου (Πάπης).

Διεθνές Τουρνουά 
«Mixfight» στη Γεροσκήπου

Οικονομική Στήριξη Δήμου Γεροσκήπου 
στο Φιλανθρωπικό Σωματείο Αστυνομίας
«Cyprus Police Torch Run»

Ν
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Υπογράφτηκε, στις 8 Μαρτίου 2013, σύμβαση 
που αφορά την  παροχή υπηρεσιών, σε δύο 
σημεία, για χρήση των χώρων προς ενοικίαση 
ποδηλάτων, για περίοδο τριών χρόνων.  
Το πρώτο σημείο βρίσκεται κοντά στο ξενο-
δοχείο RIU CYPRIA BAY και το δεύτερο στην 
Πλατεία Αγίας Παρασκευής, δίπλα από Δημο-
τικό Μέγαρο. Στους χώρους θα εγκαταστα-
θούν σταθμοί ενοικίασης ποδηλάτων που θα 
διαθέτουν τουλάχιστον δεκαπέντε (15) θέσεις 
στάθμευσης και από τους οποίους, θα διατίθε-
νται ποιοτικά ποδήλατα του δικτύου ΝΕΧΤΒΙ-
ΚΕ, με ευέλικτη χρέωση. Υπάρχει, επίσης, η 

δυνατότητα παραλαβής ποδηλάτων και από 
άλλα σημεία του ίδιου δικτύου όμορων Δήμων 
(ο Δήμος Πέγειας ήδη συμμετέχει), τα οποία θα 
παραδίδονται σε διαφορετικό σημείο.   
Στη σύμβαση, την οποία υπέγραψαν ο Δήμαρ-
χος Γεροσκήπου Μιχάλης Παυλίδης και ο Διευ-
θυντής της  NB CY PAPHOS BICYCLE RENTAL 
SYSTEM LTD κ. Νικόλας Αριστοδήμου, υπάρ-
χει η προοπτική δημιουργίας επιπρόσθετων 
χώρων/σημείων ενοικίασης, ενώ όλα τα έξοδα 
δημιουργίας κατασκευής ή εγκατάστασης των 
σταθμών των ποδηλάτων, θα επιβαρύνουν τον 
προσφοροδότη.

Παροχή Υπηρεσιών 
για Ενοικίαση Ποδηλάτων
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Ενίσχυση 
του «Παντοπωλείου Αγάπης» 
του Δήμου Γεροσκήπου
από τον ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ. Πάφου

Ενίσχυση 
του «Παντοπωλείου Αγάπης» 
του Δήμου Γεροσκήπου
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Επιταγή ύψους €1000 για ενίσχυση του «Πα-
ντοπωλείου Αγάπης» του Δήμου Γεροσκήπου 
παρέδωσε, στις 25 Φεβρουαρίου 2013, στον 
Δήμαρχο Μιχάλη Παυλίδη, ο Πρόεδρος της 
Επαρχιακής Επιτροπής του ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ. Πάφου 
κ. Θέμης Φιλιππίδης.
Ο κ. Φιλιππίδης ανέφερε ότι ο Σύνδεσμος Ξε-
νοδόχων στέκεται δίπλα στον Δήμο Γεροσκή-
που και στο «Παντοπωλείο Αγάπης» και προτί-
θεται να συνεχίσει να ενισχύει τον θεσμό.
Ο Δήμαρχος Γεροσκήπου, με τη σειρά του, ευ-
χαρίστησε τους ξενοδόχους της πόλης μας για 
τη βοήθεια και τη στήριξή τους στις δύσκολες 
αυτές ώρες που περνούν πολλοί συνδημότες 
μας και ανέφερε ότι η οικονομική βοήθεια του 
ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ. Πάφου θα αξιοποιηθεί για την αγορά 
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Την αμοιβή που έλαβε από τον Δήμο Γεροσκή-
που, για τις υπηρεσίες που προσέφερε το έτος 
2012 ως Οικονομικός Σύμβουλος του Δήμου, 
παρέδωσε στις 7 Μαρτίου 2013 στον Δήμαρχο 
Μιχάλη Παυλίδη, ο δημότης της Γεροσκήπου κ. 
Σάββας Μιχαήλ.
Ο Δήμαρχος Γεροσκήπου ευχαρίστησε τον κ. 
Σάββα Μιχαήλ για την αξιέπαινη πρωτοβουλία 
του στις δύσκολες αυτές ώρες που περνούν 
πολλοί συνδημότες μας και ανέφερε ότι η ει-
σφορά αυτή θα αξιοποιηθεί για την αγορά τρο-
φίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Εξέφρασε 
δε την ελπίδα να μιμηθούν και άλλοι τη χειρο-
νομία αυτή.
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Οικονομική βοήθεια, για ενίσχυση του «Παντο-
πωλείου Αγάπης» του Δήμου Γεροσκήπου, πα-
ρέδωσε, στις 8 Μαρτίου 2013, στον Δήμαρχο Μι-
χάλη Παυλίδη, αντιπροσωπεία της Λέσχης Lions 
Πάφου, με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Σπύρο 
Κονιώτη.
Ο Πρόεδρος της Λέσχης κ. Κονιώτης ανέφερε ότι 
οι Lions στηρίζουν τις προσπάθειες του Δήμου 
Γεροσκήπου, όπως και κάθε άλλη προσπάθεια 
που καταβάλλεται για την αντιμετώπιση των κοι-
νωνικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

Ο Δήμαρχος Μ. Παυ-
λίδης, με τη σειρά 
του, ευχαρίστησε 
τη Λέσχη Lions Πά-
φου για τη βοήθεια 
και τη στήριξή της 
στις δύσκολες 
αυτές ώρες που περνούν πολλοί 
δημότες της Γεροσκήπου και ανέφερε ότι η οικο-
νομική βοήθεια της Λέσχης θα αξιοποιηθεί για την 
αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Ενίσχυση 
του «Παντοπωλείου Αγάπης» 
από τη Λέσχη Lions Πάφου

Ευχαριστίες 
Δήμου Γεροσκήπου

Ο Δήμος Γεροσκήπου, εκφράζει τις ιδιαίτερες 
ευχαριστίες του προς τις υπεραγορές «Θράσος», 
«Κατσονούρης», «Θεοφάνης», «Περσεφόνη», 
«Άγγελος» και «Μαρίνα» για τη θετική ανταπό-
κρισή τους στο κάλεσμα για ενίσχυση των προ-
σπαθειών του Δήμου, με στόχο τη στήριξη των 
άπορων οικογενειών της Γεροσκήπου. 
Η οικονομική κρίση και η αύξηση της ανεργίας 
έχει οδηγήσει τον Δήμο σε κινητοποίηση, προ-
χωρώντας στη λειτουργία του «Παντοπωλείου 
Αγάπης»,  με στόχο την ανάπτυξη ενός δικτύου 
κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο θα προσφέρει 

στήριξη σε όσους δημότες έχουν ανάγκη, τουλά-
χιστον μία φορά το μήνα. 
Με τη σημαντική προσφορά των υπεραγορών 
που δραστηριοποιούνται εντός των δημοτικών 
ορίων της Γεροσκήπου, κατά την περίοδο των 
εορτών των χριστουγέννων, δόθηκαν τρόφιμα 
και δωροεπιταγές σε 70 οικογένειες της Γερο-
σκήπου. 
Ο Δήμος Γεροσκήπου, θεωρεί επιβεβλημένη την 
συνεργασία όλων των τοπικών δυνάμεων για 
την αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων 
της κρίσης.

Στήριξη 
του «Παντοπωλείου Αγάπης» 
από την Αγία Βαρβάρα

Οικονομική βοήθεια για ενίσχυση του «Παντοπω-
λείου Αγάπης» του Δήμου Γεροσκήπου, προσέ-
φερε το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας. 
Την επιταγή παρέδωσε, στον Δήμαρχο Γεροσκή-
που Μιχάλη Παυλίδη, ο Πρόεδρος του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Δημήτρης Αριστοκλέους, ο οποίος 
εξέφρασε τη στήριξη της κοινότητάς του στις 
προσπάθειες που καταβάλλει ο Δήμος για στήρι-
ξη των άπορων οικογενειών, ιδιαίτερα αυτές τις 
δύσκολες ώρες που βιώνει ο τόπος. 
Ο Δήμαρχος, από την πλευρά του, ευχαρίστησε 

τον κ. Αριστο-
κλέους για τη 
βοήθεια και τη 
στήριξη του Κ.Σ 
Αγίας Βαρβά-
ρας και διαβεβαίωσε ότι 
οι προσπάθειες του Δήμου θα συνεχιστούν, 
προκειμένου το «Παντοπωλείο Αγάπης» να συνε-
χίσει να παρέχει στήριξη σε όλες τις οικογένειες 
του Δήμου, που έχουν άμεση ανάγκη.
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Ο Δήμαρχος Γεροσκήπου Μιχάλης Παυλίδης 
επισκέφτηκε το Ελσίνκι, από τις 10 έως τις 14 
Ιουνίου, για να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική 
συνάντηση του προγράμματος Διαπεριφερει-
ακής 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), που πραγ-
ματοποιήθηκε στη φινλανδική πρωτεύουσα. 
Στην αντιπροσωπεία που μετέβη στη Φινλαν-
δία συμμετείχε και το Γραφείο Διασύνδεσης 
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με 
την υπεύθυνη του Γραφείου κ. Ροζίτα Παυλί-
δου. 

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν εταί-
ροι από 14 χώρες, η κυπριακή ομάδα εργασίας 
ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στο 
χώρο των καινοτόμων εφαρμογών που στο-
χεύουν σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τα 
άτομα της τρίτης ηλικίας και επισκέφθηκε σύγ-
χρονα κέντρα υποστηρικτικών εφαρμογών στη 
Φινλανδία, ενώ ταυτόχρονα είχε την ευκαιρία 
να προβάλει τις προσπάθειες που καταβάλλο-
νται στην Κύπρο, και συγκεκριμένα στον Δήμο 
Γεροσκήπου, για την ανάπτυξη λειτουργικών 
εφαρμογών στο χώρο της στήριξης ατόμων 
της τρίτης ηλικίας. Η συνάντηση/εκπαιδευτική 
επίσκεψη ήταν η τρίτη που πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο των εργασιών του προγράμματος. 
Προηγήθηκαν εκπαιδευτικές συναντήσεις στο 
Άμστερνταμ και στο Λονδίνο, στις οποίες και 
πάλιν ο Δήμος Γεροσκήπου είχε ενεργό συμ-
μετοχή. 

Επίκεντρο της τριήμερης εκπαιδευτικής συ-
νάντησης ήταν η μεταφορά και η ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας, μέσω της δυνατότητας ανάπτυ-
ξης συνεργασιών με οργανισμούς και εταιρεί-
ες που ειδικεύονται σε θέματα υποστηρικτικών 
εφαρμογών για καλύτερη ποιότητα ζωής των 
ατόμων της τρίτης ηλικίας. Για το σκοπό αυτό, 
πραγματοποιήθηκαν διάφορες επισκέψεις σε 
κέντρα ανάπτυξης καινοτομίας και λειτουργι-
κών εφαρμογών για τα άτομα της τρίτης ηλι-
κίας, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους 
οργανισμών και εταιρειών που δραστηριοποι-
ούνται στο χώρο και ανταλλάχθηκαν απόψεις 
για τις δυνατότητες ανάπτυξης σχέσεων για την 
προώθηση δράσεων ανταλλαγής τεχνογνωσί-
ας και χάραξης κατευθυντήριας πολιτικής. Σε 
κατ’ ιδίαν συναντήσεις που είχε, ο Δήμαρχος 
Γεροσκήπου Μιχάλης Παυλίδης εξέθεσε στους 
ξένους εκπροσώπους τις προσπάθειες που κα-
ταβάλλονται στη Γεροσκήπου στο πλαίσιο του 
προγράμματος, τονίζοντας ότι η  ανάγκη ανά-
πτυξης συνεργασιών με φορείς που έχουν να 
επιδείξουν σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα 
είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση της κοι-
νωνικής πολιτικής του Δήμου Γεροσκήπου και 
εντάσσεται στις άμεσες προτεραιότητές του. 

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής επίσκεψης, η 
ομάδα εργασίας του Δήμου επισκέφθηκε το 
Health Factory του Aalto University του Ελ-
σίνκι, που δραστηριοποιείται σε στενή συνερ-
γασία με το Helsinki University Hospital και 
στοχεύει στην προώθηση καινοτόμων λύσεων 
και εφαρμογών στον τομέα της υγείας. Οι εταί-
ροι του προγράμματος Innovage είχαν, επίσης, 
την ευκαιρία να επισκεφτούν το Finnish Nature 
Center Haltia στο Nuuksio National Park. Το 
Κέντρο, το οποίο είναι εξ’ ολοκλήρου χτισμένο 
με ξύλο, συγκεντρώνει φυσικούς θησαυρούς 
της Φινλανδίας που εκτίθενται με μοναδικό 

Συμμετοχή του Δήμου Γεροσκήπου 
στις εργασίες του προγράμματος 
Διαπεριφερειακής Συνεργασίας 
Interreg IVC – INN.O.V.Age,
στο Ελσίνκι
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τρόπο στο κοινό. 

Το πρόγραμμα INN.O.V. Age υλοποιούν 15 
Εταίροι από 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, την Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασί-
λειο, την Ολλανδία, τη Γαλλία,  τη Λιθουανία, τη 
Φινλανδία, τη Σουηδία, την Ελλάδα, τη Βουλ-
γαρία, την Πολωνία, τη Τσεχία, τη Σλοβενία και 
την Κύπρο και έχει συνολικό προϋπολογισμό 
ύψους 2,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. 

Βασικό «εργαλείο» υλοποίησης των στόχων 
του προγράμματος είναι το Κέντρο Προώ-
θησης Καινοτομίας «Inno-Hub», το οποίο θα 
αποτελέσει τον βασικό άξονα μελέτης των 
υφιστάμενων πρακτικών για θέματα τρίτης 
ηλικίας στη Γεροσκήπου και την περιοχή της 
Πάφου γενικότερα. Στόχος του Inno-Hub είναι 
η αποτελεσματική παρέμβαση σε φορείς επιρ-
ροής για τη διαμόρφωση πολιτικής και συνθη-

κών για καλύτερη ποιότητα ζωής για τα άτομα 
της τρίτης ηλικίας, στη βάση εξειδικευμένων 
εφαρμογών στους χώρους διαβίωσης.  Προς 
επίτευξη των στόχων το Κέντρο Προώθησης 
Καινοτομίας θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη 
συνεργασιών με τη βιομηχανία και  άλλους 
φορείς λήψης αποφάσεων στην Κύπρο και 
σύντομα αναμένεται να δραστηριοποιηθεί προς 
την κατεύθυνση της διεύρυνσης του αριθμού 
των μελών του. Συντονιστής των εργασιών 
του Κέντρου Προώθησης Καινοτομίας «Inno-
Hub» είναι το Γραφείο Διασύνδεσης του Τε-
χνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο 
λειτουργεί ως Φορέας Εμπειρογνωμοσύνης 
και Τεχνογνωσίας για τη διασύνδεση του Επι-
χειρηματικού Κόσμου με την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση στην προώθηση δράσεων καινοτομίας 
στον τομέα υποβοηθητικών εφαρμογών για 
την Τρίτη Ηλικία.
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Μέτρα για την πρόληψη 
και καταπολέμηση εντόμων 
και τρωκτικών
στον Δήμο Γεροσκήπου

Ανακοίνωση Δήμου Γεροσκήπου
για Θερινές Διακοπές

Είναι ευρέως γνωστό ότι η παρουσία εντόμων 
και τρωκτικών σε ένα χώρο εγκυμονεί κινδύ-
νους για τη δημόσια υγεία και γενικότερα υπο-
βαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 

Με τον ερχομό του καλοκαιριού και την αύξη-
ση της θερμοκρασίας, τα έντομα (κατσαρίδες, 
κουνούπια) και τα τρωκτικά (ποντίκια, αρου-
ραίοι) θα βρίσκονται σε μεγάλη έξαρση, γι’  
αυτό επιβάλλεται από όλους μας να  λάβουμε 
ατομικά μέτρα πρόληψης ή και καταπολέμη-
σής τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση, εφαρμόζουμε πι-
στά τα πιο κάτω μέτρα: 

1. Να κλείνουν ερμητικά με κάλυμμα όλα τα 
φρεάτια αποχετεύσεως σε όλα τα υποστα-
τικά και να μην υπάρχουν τρύπες ή σχισμές. 
Κλειστή, επίσης, με πυκνό δικτυωτό πλέγ-
μα, θα πρέπει να είναι και η σωλήνα εξαε-
ρισμού των αποχετεύσεων.

2. Να μην αφήνονται εντός της αυλής ή κο-
ντά σε υποστατικό, ανοικτά δοχεία, βα-
ρέλια, κουβάδες, παλιά ελαστικά ή άλλα 
παρόμοια αντικείμενα, τα οποία μπορούν 
να συγκρατήσουν έστω και λίγη ποσότητα 
νερού.

 Ο Δήμος Γεροσκήπου πληροφορεί το κοι-
νό ότι το Οικονομικό Τμήμα θα παραμείνει 
κλειστό κατά την περίοδο 14/08/2013 μέ-
χρι και 16/08/2013.  Ως εκ τούτου, το τα-
μείο του Δήμου θα παραμείνει κλειστό την 
Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013 και την Παρα-
σκευή 16 Αυγούστου 2013 .

 Τα τιμολόγια Υδατοπρομήθειας που αφο-
ρούν την κατανάλωση της 2ης τριμηνί-
ας 2013 (Απρίλιος – Ιούνιος) έχουν ήδη 

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 σκυ-
βαλαποθήκες μέχρι την περισυλλογή τους.

5. Να διενεργούνται μηνιαίοι τουλάχιστον ψε-
κασμοί 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 πρό-
βλημα.

Ο Δήμος Γεροσκήπου, από την πλευρά του, 
θα μεριμνήσει για την καθαριότητα των οικο-
πέδων από άγρια βλάστηση και την εφαρμογή 
προγραμμάτων για καταπολέμηση εντόμων 
και τρωκτικών σε κοινόχρηστους χώρους.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 
αποτείνεστε στην Υγειονομική Υπηρεσία στα 
τηλέφωνα 26 961 400 και 26 960 863.

αποσταλεί και ως τελευταία ημερομηνία 
αποπληρωμής ορίστηκε η Παρασκευή 9 
Αυγούστου 2013.  Πληρωμές θα γίνονται 
στα ταμεία του Δήμου και στις Τράπεζες / 
Πιστωτικά Ιδρύματα, στους λογαριασμούς 
που αναφέρονται στο πίσω μέρος των τι-
μολογίων ή μέσω της ιστοσελίδας της JCC 
Payments Systems Ltd, στη διεύθυνση 
www.jccsmart.com, χρησιμοποιώντας πι-
στωτική κάρτα. 
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Ο Δήμαρχος Μιχάλης Παυλίδης,
τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

και
το Προσωπικό του Δήμου

εύχονται στους δημότες Γεροσκήπου

Καλό Καλοκαίρι!



Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

Παραδοσιακές ενδυμασίες

Δωμάτιο με μηχανισμό ελιόμυλου


